Toelichting muziekexamens LBT

Examenkosten
De examenkosten voor een theorie plus praktijkexamen bedragen € 50.De examenkosten
voor een herexamen praktijk bedragen €30.- per kandidaat. (Voor een eventueel herexamen
theorie worden geen kosten in rekening gebracht).

Inschrijving
Voor het aanmelden van kandidaten dient u uitsluitend gebruik te maken van het digitale
inschrijfformulier van de LBT. De inschrijving is pas geldig indien uiterlijk 4 weken vóór het
theorie-examen het inschrijfgeld is overgemaakt op rekening NL14 RABO 0150 5029 66
t.a.v. penningmeester LBT o.v.v.muziekexamens LBT, examendatum, naam vereniging en
woonplaats.
De sluitingstermijn voor aanmelden kandidaten is ook 4 weken vóór het betreffende theorieexamen. Nadat de kandidaten via het digitale aanmeldingsformulier zijn aangemeld kunt u
het formulier "Financieel totaaloverzicht aanmeldingen muziekexamens per vereniging"
mailen naar mwaltmans@hklimburg.nl. Alle formulieren zijn te vinden op de website van de
LBT.

Locatie en tijdstip
Te zijner tijd ontvangen de kandidaten bericht over het tijdstip en de locatie van het examen.
Er wordt getracht een examenlocatie vast te leggen die zoveel mogelijk centraal ligt ten
opzichte van de woonplaats van het merendeel van de kandidaten. Daarnaast kan er ook
worden gekozen om, afwijkend van de geldende muziekexamen agenda, een extra
examendag te organiseren. In principe wordt dit dan de woensdag.
Het theorie examen
Het D examen theorie is alleen van toepassing voor:


Slagwerkers die examen gaan doen voor ensemble leiding D



Blazers die praktijk examen D gaan doen

Het praktijk examen
De praktijk docent neemt het examen bij zijn / haar kandidaat (-en) af. De examenkandidaat
dient een kopie van de te spelen etudes en voordrachtstukken aan de examinator te
overhandigen.
Voor slagwerk zal de kandidaat naast de verplichte module ook een aantal keuze modules
moeten voorbereiden. Men is vrij in het kiezen van de keuze modules. Bindend is het

minimaal te behalen studiepunten. (zie hiervoor het raamleerplan Slagwerk Opleiding
Modulair).
Slagwerkers die eerder behaalde certificaten en / of overwaarde van studiepunten willen
gebruiken voor het aangemelde examen, dienen deze certificaten mee te nemen tijdens het
praktijkexamen.

Toelichting algemeen


Als een kandidaat binnen de termijn van 4 weken vóór de examendatum het examen
annuleert, worden er geen examenkosten terugbetaald.



Het examen wordt ingericht volgens het actuele examenreglement voor de
opleidingen voor het eigen diploma.



De exameneisen kunt u downloaden via www.l-b-t.nl



Een aantal weken voorafgaand aan het praktijk examen zal het theorie examen
worden afgenomen. (Zie ook Agenda muziekexamens). Ter voorbereiding op het
theorie examen kan een voorbeeldvragenboek worden besteld bij het Huis voor de
Kunsten Limburg (rjanssen@hklimburg.nl).



Eerst theorie-examen afleggen voordat men aan een praktijkexamen kan deelnemen.



Moet een kandidaat wegens omstandigheden een examen afzeggen, dient men een
nieuwe aanmelding met bijbehorende betaling te doen.



Moet een kandidaat herexamen doen voor een of meerdere onderdelen, dient men
hiervoor ook een nieuwe aanmelding te doen.



Na het succesvol afleggen van een examen wordt een officieel erkend diploma
uitgereikt. Voor slagwerk zullen ook de certificaten voor de betreffende keuzemodules
worden uitgereikt.

Voor vragen kunt u terecht bij
Rob Janssen
Consulent Muziek
Huis voor de Kunsten Limburg
Kapellerlaan 36
Postbus 203
6040 AE Roermond
T 0475 399 285
rjanssen@hklimburg.nl

