
Aanmelding 

De inschrijving voor de auditie is pas definitief als het 

inschrijfgeld ontvangen is en deelname per mail is beves-

tigd. Bij annulering minimaal 48 uur voor de auditie wordt 

75% van het inschrijfgeld teruggestort. Bij annulering later 

dan 48 uur voor de auditie wordt het inschrijfgeld niet 

geretourneerd. 

Verloop van de auditie 

•  De deelnemers van de auditie dienen 5 minuten voor 

aanvang van de auditie aanwezig te zijn bij de ingang 

van de examenruimte. Ze dienen hier te wachten totdat 

ze binnen gevraagd worden.

•  De auditie is alleen toegankelijk voor deelnemer en do-

cent.

•  Bij overschrijding van de toegestane speelduur kan de 

juryvoorzitter ingrijpen. Ook bewaakt de juryvoorzitter 

de procedure tijdens de jurering.

•  Na de auditie verlaat de deelnemer de ruimte en krijgt 

de docent van de deelnemer kort de gelegenheid om 

een toelichting te geven op de ontwikkeling van de 

deelnemer.

•  De docent van de leerling en/of de correpetitor vormen 

geen onderdeel van de jury en worden verzocht om de 

ruimte na een eventuele toelichting te verlaten.

•  De juryleden benaderen deelnemers en hun ouders niet 

op eigen titel.

Repertoire Préfase en Hoofdfase

•  De auditie bestaat uit twee gedeeltes. Het speelexamen 

en de gehoortest.

•  Tijdens het speelexamen voor de préfase speelt de 

deelnemer twee werken van verschillend karakter of uit 

verschillende stijlperiodes. Voor de hoofdfase speelt de 

deelnemer een etude, een polyfoon werk (voor pianis-

ten) en 2 werken uit verschillende stijlperiodes.

•  De speelduur voor het speelexamen van de préfase is 

minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten. Voor de 

hoofdfase is de speelduur minimaal 10 minuten en maxi-

maal 15 minuten.

•  Aansluitend volgt een korte gehoortest voor de préfase 

en voor de hoofdfase een schriftelijke en praktische test 

voor muziektheorie en solfège door onze theoriedocent.

•  De jury kan een keuze maken uit het totale speelpro-

gramma van een deelnemer.

•  Voor de auditie geldt dat de gekozen muziekstukken in 

overeenstemming moeten zijn met het niveau van de 

deelnemer. Liever een makkelijker stuk met expressie en 

gemak voordragen, dan een te moeilijk stuk waardoor 

de muzikale vaardigheden niet voldoende zichtbaar 

worden.

Beoordeling

• De jury bestaat bij audities uit minimaal 3 leden.

•  Een leerling of familielid van een jurylid wordt door dit 

lid niet beoordeeld.

•  De juryberaadslaging is besloten.

•  De jury geeft na elke auditie een korte, schriftelijke  

motivatie die zal worden voorgelezen.

•  De uitspraak van de jury is bindend en er kan niet met 

derden over worden gediscussieerd.

•  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,  

beslist de jury bij meerderheid van stemmen. Bij een 

gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter.

Beoordelingscriteria

•  In januari 2022 kan alleen auditie worden gedaan voor 

de préfase met het uitzicht naar overgang hoofdfase.

•  In juni 2022 zijn de audities voor zowel préfase als 

hoofdfase kandidaten.

•  De deelnemer wordt beoordeeld op artistieke persoon-

lijkheid en de mogelijkheid tot muzikale en technische 

ontwikkeling, samenspel en muzikaal gehoor.

•  De jury kijkt naar de ontwikkelbaarheid van de deel-

nemer. Het eindniveau van het talentenprogramma is 

toelatingsexamen muziekvakopleiding.

Akkoord

Bij deelname aan de auditie gaat de deelnemer akkoord 

met het reglement en is op de hoogte van de inhoud van 

het reglement. 

REGLEMENT AUDITIES 2022
STICHTING MUZIEKTALENT ALMERE

Préfase Hoofdfase

Speelexamen: 

Muzikale en technische 

aanleg, ontwikkelbaarheid 

en intrinsieke motivatie

Speelexamen: 

Muzikale expressie, 

technische vaardigheden, 

beheersing instrument/

stem, podiumpresentatie

Préfase Hoofdfase

speelduur maximaal 10 

minuten (min. 5 min) 

speelduur maximaal 15 

minuten (min. 10) 

tenminste 2 werken van 

verschillend karakter

tenminste 3 à 4 werken, 

waarvan 1 etude, een  

polyfoon werk (voor 

pianisten) en 2 werken uit 

verschillende stijlperiodes 

gehoortest schriftelijk/praktisch test 

theorie-solfège 


