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Kunstvakonderwijs

Het Prins Claus
Conservatorium:
internationaal,
innovatief en
vooruitstrevend
Interview met Wia Aalders
Tekst: Arjo Passchier
Fotografie: Jeanine Altena, Deborah Roffel

Aan het eind van de Meeuwerderweg
boef-boeft een tuba je welkom, het
Prins Claus Conservatorium ligt enigs
zins verscholen achter Cultuurcentrum
de Oosterpoort, maar missen kun je
het niet. Eenmaal binnen word ik van
mijn sokken geroffeld door de inzet
van de Conservatorium Big Band. ‘Ze
repeteren wekelijks en spelen veel. Op
Koninginnedag bijvoorbeeld staan ze
op de Grote Markt’, laat ik mij vertellen
door Wia Aalders, pr medewerker van
het instituut. We strijken neer met een
kop koffie in de kantine met uitzicht
op een vleugel, die open staat voor het
lunchconcert jazz.
Op het conservatorium kun je als student
kiezen uit twee bachelor opleidingen:
Muziek en Docent Muziek. De muziek
afdeling bestaat uit 4 richtingen: Klassieke
Muziek, Jazz, Directie (Koor en HaFaBra,
Harmonie, Fanfare en Brassband) en
Compositie, Muziek- en Studioproducties
(CMS). Een opleiding tot Docent Muziek,
de vroegere Schoolmuziek, is ook mogelijk.
Naast de Bacheloropleidingen is er een
Masteropleiding Kunsteducatie in samen
werking met Academie Minerva en de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Deze opleiding beslaat alle kunsten: dans,
beeldende kunst, theater en muziek. Het
conservatorium bereidt ook een unieke
Internationale Joint Music Master voor en
jonge talentvolle musici kunnen terecht in
de Vooropleiding (Jong Talentklassen en
Schakelklas).
Internationale dimensie
Uit de hele wereld komen studenten naar
het Gronings conservatorium, ruim dertig
nationaliteiten zijn vertegenwoordigd.
‘Conservatoriumstudenten kiezen veelal op
docent, en dus voor het instituut waar deze
docent lesgeeft’, aldus Aalders. ‘Voor de
jazzafdeling komen ze bijvoorbeeld speciaal
voor het programma New York comes to
Groningen. Dit programma is uniek.
Wekelijks komt een andere docent met
expertise van de New Yorkse jazz scene in
zijn bagage naar Groningen, om les te
geven aan alle jazzstudenten. Alleen op het
conservatorium in Groningen kun je bij
acht docenten uit New York studeren.’
Het Prins Claus Conservatorium heeft
samenwerkingsverbanden met ca. 40
conservatoria in Europa, de Verenigde
Staten en Azië en is lid van de Associatie
van Europese Conservatoria (AEC).
Studenten maar ook docenten kunnen een

periode studeren c.q. lesgeven aan een
buitenlands instituut. Zo kun je als
student heel precies je specialisme
uitdiepen, door de juiste docent te kiezen,
op het voor jou juiste moment.
Het conservatorium bereidt een bijzon
dere internationale variant voor binnen de
Masteropleidingen: de Joint Music Master
for New Audiences and Innovative Practice.
Het is een programma dat is ontwikkeld
met 4 andere conservatoria in Europa.
‘Studenten volgen specialistische
programmaonderdelen aan andere
conservatoria. Groningen is de initiator
van deze eerste internationale Joint
Master. Daarnaast organiseren we Intensive
Projects. Dit zijn specifieke meerjarige
internationale projecten waarin we kennis
en kunde uitwisselen met een aantal
buitenlandse instituten. Zo heeft er een
orgelproject plaatsgevonden, een Europees
Big Band project en onlangs nog een
project voor Docenten Muziek uit een
vijftal landen. Studenten uit een bepaald
jaar komen naar een instituut om bezig te
zijn met een specifiek onderwerp. Bijvoor
beeld bij de Docentenopleiding Muziek liep
een programma met als onderwerp: hoe
geven wij het muziekonderwijs op scholen
vorm in Nederland en hoe doen >>

Ruim dertig
nationaliteiten zijn op
het conservatorium
vertegenwoordigd
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‘Studenten zijn als ze hun Masters hebben gehaald,
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niet alleen een beter musicus, ze zijn ook beter
voorbereid op de veranderende beroepspraktijk’

Foto’s collectie conservatorium

PTE
Performing, Teaching en Entrepeneurship zijn
de 3 peilers waarop de bacheloropleiding
rust. ‘Een solocarrière, 100% performing,
is voor weinigen weggelegd. De voorberei
ding op de beroepspraktijk, het entre
preneurship en het leren lesgeven, vormen
een belangrijk onderdeel van het
curriculum. Zo bieden wij bijvoorbeeld de
module ‘Ondernemende Musicus’, met
onderwerpen als: administratie, BTW en
andere belastingen, aandacht voor pr en
marketing, presentatie enzovoort.’
Nieuw: Master of Music
Het Prins Claus Conservatorium, volgens
de keuzegids hoger onderwijs het beste
conservatorium van Nederland, ontwikkelt
op dit moment een innovatieve Master of
Music. ‘De NVAO heeft ons geaccrediteerd,
het wachten is op toestemming van het
ministerie van OCW. Naar alle waarschijn
lijkheid start de opleiding op 1 september
2010. We beginnen naar verwachting met
twee studierichtingen, Interaction in Perfor
mance Klassieke Muziek en de internationale
Joint Master New Audiences and Innovative
Practice. De twee andere studierichtingen
(Interaction in Performance Jazz en Inter
action in Instrumental Teaching) starten naar
verwachting in september 2010. Het is een
ambitieus plan om een volledig nieuwe
Master op te zetten: een tweejarige Master
betekent een hele afdeling erbij.’

De Masteropleidingen moeten niet alleen
gericht zijn op nog beter spelen, nog beter
je instrument beheersen. ‘Onze Master
opleiding doet dat ook, maar biedt een
extra dimensie. Het curriculum is ontwik
keld in samenspraak met het werkveld,
waardoor studenten, als ze hun Master
hebben gehaald, niet alleen een beter
musicus zijn, maar ook beter zijn voor
bereid op de veranderende beroeps
praktijk. Kennisontwikkeling vindt binnen
de Master of Music vooral plaats in inter
actie met de beroepspraktijk en door het
doen van praktijkgericht onderzoek, waar
mogelijk in opdracht van het werkveld.
Bestaat er binnen het werkveld een
bepaalde ontwikkelvraag dan kan zij een
beroep doen op onze masterstudenten
voor een onderzoek.’
Tot slot leidt Wia mij rond, ‘om even de
sfeer te proeven in het gebouw.' We
passeren het ene na het andere leslokaal.
Om een hoekje in de gang studeert een
eenzame cellist, hij kijkt verstoord,
verlegen op. ‘Tja… ruimtegebrek, en het
klinkt hier ook zo lekker’, zegt Wia. In een
gang spelen drie studenten piano, naast
elkaar. Makkelijk, zo met een koptelefoon
op. Je hoort enkel het ploppen van de
toetsen. Ik sta een tijdje te kijken en meen
de muziek te kunnen aflezen aan de
motoriek van de studenten en de uitdruk
king op hun gezicht. Muziek communi
ceert, en niet alleen via de oren.
Een bus blokkeert de uitgang. Iemand
laadt de instrumenten van het Haydn
Jeugd Strijk Orkest in, of is het uit?

www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
www.lifelonglearning.org, lectoraat Rineke
Smilde.

Master c lasses:
Er zijn regelmatig interessante masterclasses die
(als toehoorder) openbaar toegankelijk zijn.

C o nce rt e n :
Zie website/ concertagenda voor actuele
informatie over alle concerten.
Elke werkdag: 13.00 uur, jazzconcert, kantine
conservatorium.
Iedere maandag: 14.00 uur jazzconcert in de
Andrea Elkenbrachtzaal door de ‘New York’
docenten met aansluitend een masterclass.

O pen dagen:
Tijdens de Open Dag kun je vragen stellen,
rondgeleid worden, informeel voorspelen,
voorbeeldlessen volgen, een proefexamen
theorie doen en concerten bezoeken.
www.hanze.nl/opendagen
Talenten en prijswinnaars:
Informatie over bijzondere talenten en prijzen
en prijswinnaars is te vinden op de website.

Ontwerp: Albert Geertjes

ze dat in andere Europese landen? Een
innovatief project, waar wij een
voortrekkersrol in hebben gehad.’

