
Toelatingsproef Sound Cradle 
(English version below) 

25 juni 2021 & 27 augustus 2021 

 

09.30u  praktische oefening in groep 

10.30u  bedenken van korte compositie met spelmaterialen 

11.30u  intakegesprekken deel 1 

12.30u  middagpauze 

13.00u  intakegesprekken deel 2 

15.00u  muziektechnische proef wordt afgelegd door studenten met master/bachelor 

diploma in de podiumkunsten: 

 

• Je zingt een prima vista met maatwisseling in solsleutel. 

(met voorbereiding) 

• Je hebt kennis van verschillende toonaarden en modi. 

• Je kan ritmisch en melodisch reageren op vraag en antwoord principe. 

 

 

Toelatingsproef online 

 

1. De kandidaten sluiten online aan op 25 juni 2021 om 09.30u tot 10.30u bij de praktische 

oefening in groep. 

2. De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd om een afspraak te maken voor een online 

intakegesprek.  Dit kan op een andere dag doorgaan als de fysieke toelatingsproef. 

Online intake gesprek: 

• Motivatiegesprek 

• spelen van een compositie naar keuze op je instrument of zang 

• zingen van een kinderlied naar keuze 

• zingen van een notenles (deze wordt een dag op voorhand aan de kandidaat bezorgt 

met pianobegeleiding in mp3 formaat.) 

 

 

  



Artistic entrance exam Sound Cradle 
25 June 2021 & 27 August 2021 

 

09.30h   practical exercise in group 

10.30h   creation of short composition with game materials 

11.30h   intake interviews part 1 

12.30h   lunch break 

13.00h   interviews part 2 

15.00h  music test for students with a master's/bachelor's degree in the degree in the 

performing arts: 

 

• You will sing a prima vista with metrical changes in solo clef. (with preparation) 

• You have knowledge of different keys and modes. 

• You can respond rhythmically and melodically to question and answer principle. 

 

 

Admission test online 

 

1. Candidates will join the practical exercise online on June 25, 2021 at 9:30 am to 10:30 am in 

group. 

2. Candidates will be contacted personally to make an appointment for an online intake 

interview.  This may continue on a different day as the physical admission test.  

Online interview: 

• motivational interview 

• playing a composition of your choice on your instrument (or vocals) 

• singing a children's song of your choice 

• Singing of a music lesson (this will be sent to the candidate one day in advance with 

piano accompaniment in mp3 format). 

 

 


