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1. Oriënterende proeven Algemene Muziekleer (AML) en gehoorvorming  
ENKEL VERPLICHT VOOR KANDIDATEN NIVEAU BACHELOR 1 ! 

 

AML 
Voorbereide les van Marc Lamoen zingen, bestaande uit: 
- onderdeel op notennamen (systeem solmisering) met pianobegeleiding  
- a capella onderdeel op notennamen (systeem solmisering) 
- ritmisch onderdeel  (zonder notennamen): Binair – ternaire basisritmes worden getoetst a.d.h.v. een op zicht te lezen 
en/of klappen ritmische oefening. 
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Gehoorvorming  
– ritmisch-melodisch tonaal dictee in de sopraan en in de bas  
– steekproef met 2 intervallen (binnen octaaf), 2 tweeklanken, 2 drieklanken (groot, klein), 2 toonladders (grote en kleine 

tertstoonladders (eolisch, harmonisch, melodisch), een korte toonreeks zonder ritme uit geheugen op te schrijven na 3 
speelbeurten (max.7 noten zowel in de sopraan als in de bas).  
 

2. Vragenlijst over vooropleiding en motivatie  
  
Kandidaten die live voorspelen, dienen online een vragenlijst in te vullen waarin wordt gepeild naar vooropleiding en 
motivatie.   
Kandidaten van buiten de EU die niet live aanwezig kunnen zijn, en daarom videomateriaal indienen, beantwoorden 
dezelfde vragen in een videoboodschap (Nederlands of Engels).  
 

3. Toelatingsproef hoofddiscipline  

De jury heeft het recht om de kandidaat slechts een gedeelte van zijn/haar programma te laten uitvoeren 
 
Belangrijke opmerking inzake pianobegeleiding: Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen stelt geen pianist-begeleider 

ter beschikking op de toelatingsproef. Van de aspirant-student wordt verwacht dat hij/zij, indien pianobegeleiding 

noodzakelijk is, zelf in een begeleider voorziet.  

 
 
BACHELOR 
 
Dwarsfluit  

- Bachelor 1:  
- 2 contrasterende etudes  
- W.A. Mozart: Andante in C kv 315 of Rondo in D 
- 2 contrasterende voordrachtstukken  

 
- Bachelor 2 & 3: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 

bestaande uit: 
- 2 contrasterende etudes 
- W.A. Mozart: Andante in C kv 315 of Rondo in D 
- 2 contrasterende andere werken (met pianobegeleiding of solo) 

 
Fagot  

- Bachelor 1: 
- een etude, b.v. Ludwig Milde (toonladderstudies opus 24)  
- een deel uit een baroksonate of -concerto, b.v. Vivaldi (concerto) of Telemann-Gaillard- Boismortier 

(sonate), of uit een klassiek concerto of sonate, b.v. Stamitz-Danzi (concerto) of Devienne (sonate)  
- een voordrachtstuk uit de 20ste eeuw, solo of met piano  

 
- Bachelor 2 & 3: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 

bestaande uit: 
- 1 etude uit concertstudies Milde en een etude uit toonladderstudies Milde  
- 1ste deel van een klassiek concerto naar keuze 
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- 1 keuzewerk (niet-klassiek, niet- barok) 
- 1 deel uit een barok werk naar keuze 

 
Hobo  

- Bachelor 1:  
- twee etudes, b.v. S. Singer (Metodo V of VI), E. Loyon, F. Fleming, W. Ferling, W. Heinze (Bachetuden) 
- een (deel van een) concerto of sonate uit het Classicisme of de Romantiek  
- een voordrachtstuk uit de 20ste eeuw  

 
- Bachelor 2 & 3: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 

bestaande uit: 
- 2 contrasterende etudes 
- 1ste beweging van een klassiek concerto naar keuze 
- 1 keuzewerk (niet-klassiek) 

 
Klarinet  

- Bachelor 1:  
- twee etudes (melodisch & technisch)  
- een (deel van een) concerto uit het classicisme of de romantiek  
- een voordrachtstuk uit de 20ste eeuw  

 
- Bachelor 2 & 3: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 

bestaande uit: 
- 2 contrasterende etudes 
- 1ste beweging van een klassiek concerto naar keuze 
- 1 keuzewerk (niet-klassiek) 
- 1 representatief voordrachtstuk (bij voorkeur met pianobegeleiding) , te kiezen uit solowerken en/of concerti  

 
Saxofoon  

- Bachelor 1: 
- 2 studies naar keuze; 1 technisch, 1 melodisch 
- 20 à 30 minuten repertoire naar keuze 

 
- Bachelor 2 & 3: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 

bestaande uit: 
- 2 etudes , te kiezen uit onderstaande methodes 
- 2 contrasterende werken , te kiezen uit de solowerken en/of concerti van de lijst representatief 

examenrepertoire.  
 
Methodes etudes: 
Smier-Collery: Etudes concertantes,  Ferling:48 etudes,  Bozza:12 etudes caprices 
Representatief examenrepertoire : 
Jolivet: Fantaisie Impromptu, Tcherepnine: Sonatine Sportive, Verbesselt: Introduzione e allegro, Bine: Concerto,  
Constant : Fantasia) 
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MASTER 
 
Fluit 

- Voor alle niveaus: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 
bestaande uit: 

- 2 contrasterende etudes 
- 3 contrasterende andere werken (met pianobegeleiding of solo) 
- W.A. Mozart: Concerto in G KV 2013 of Concerto in D KV 314 

 
Piccolo  
 

- Voor alle niveaus: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 
bestaande uit: 

- 2 contrasterende etudes 
- 1 representatief voordrachtstuk (Liebermann Concerto, Mower Sonate) 
- Antonio Vivaldi: Concerto in C RV 444 

 
Fagot 

- Voor alle niveaus: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 
bestaande uit: 

- 1 etude uit concertstudies Milde en een etude uit toonladderstudies Milde  
- 1ste deel van een klassiek concerto naar keuze 
- 1 keuzewerk (niet-klassiek, niet- barok) 
- 1 deel uit een barok werk naar keuze 

Contrafagot 

- Voor alle niveaus:  
- 1 studie naar keuze uit ‘Enseignement du contrebasson’ van Marius Piard 
- 2 orkestpassages, met name het pianoconcerto voor de linkerhand van Maurice Ravel en Don Carlos van 

Giuseppe Verdi.  
Hobo 

- Voor alle niveaus: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 
bestaande uit: 

- 2 contrasterende etudes 
- 1ste beweging van een klassiek concerto naar keuze 
- 1 keuzewerk (niet-klassiek) 

Althobo  

- Voor alle niveaus: een programma representatief voor het niveau, bestaande uit: 
- 1 etude  
- 1ste  beweging uit het concerto van Benatti of Fiala  
- 1 werk naar keuze uit het repertoire voor althobo-solo of althobo en piano.  

Methodes etudes: 
Gillet, Karg-Elert, Loyon, Pasculli of eventueel een andere auteur, maar met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad 
 

Klarinet 

- Voor alle niveaus: een programma, representatief voor het niveau, met een tijdsduur van min. 30 minuten 
bestaande uit: 

- 2 contrasterende etudes 
- 1ste beweging van een klassiek concerto naar keuze 
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- 1 keuzewerk (niet-klassiek) 
- 1 representatief voordrachtstuk (bij voorkeur met pianobegeleiding), te kiezen uit solowerken en/of 

concerti 
 

Basklarinet  

- Voor alle niveaus: 2 werken naar keuze, waarvan minstens één uit het 20ste eeuwse repertoire, met een totale 
duur van minimum 20 minuten.   

 

Saxofoon 

- Voor alle niveaus: een programma, representatief voor het niveau, van min. 30 minuten, bestaande uit: 
- 2 etudes, te kiezen uit onderstaande methodes 
- 2 contrasterende werken, te kiezen uit de solowerken en/of concerti van de lijst representatief 

examenrepertoire.  
Representatief examenrepertoire:  
Jolivet: Fantaisie Impromptu, Tcherepnine: Sonatine Sportive, Verbesselt: Introduzione e allegro, Bine: Concerto,  
Constant: Fantasia 

Methodes etudes:  
Smier-Collery: Etudes concertantes, Ferling:48 etudes, Bozza:12 etudes caprices 

 
 
POSTGRADUAAT 
 
 
POSTGRADUAAT CONCERTSOLIST INSTRUMENT/ZANG 

Kandidaat-studenten bereiden een programma voor van min. 30 minuten, met min. 2 representatieve werken uit minstens 
2 verschillende stijlperiodes.  

 
 
POSTGRADUAAT ORKESTINSTRUMENT 

Kandidaat-studenten bereiden een programma voor van min. 20 minuten met min. 2 representatieve werken uit minstens 
2 verschillende stijlperiodes, en 4 orkesttrekken. 
 
 
POSTGRADUAAT KAMERMUZIEK 

Kandidaat-studenten bereiden een programma voor van 30 minuten met representatieve werken uit minstens 2 
verschillende stijlperiodes, waarvan minstens één solo- en één kamermuziekwerk. Het solowerk dient uit het geheugen 
gespeeld te worden. 
 
 

4. Toelatingsproef Neven- en Steuninstrumenten 
 
- Piccolo, fluit, hobo, althobo, klarinet, kleine klarinet, fagot, contrafagot, saxofoon: 1 of 2 werken met een duur 

van 10 minuten, vrije keuze maar wel representatief voor het individuele niveau. 
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- Basklarinet: 1 werk, eventueel een transcriptie van een klarinetwerk, met een duur van 10 minuten, vrije 
keuze maar wel representatief voor het individuele niveau. 
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