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Eisen praktisch toelatingsexamen 
Bachelor of Music  

Zang Jazz & Pop  
Video-toelatingen 
Stuur ons een video toe, bestaande uit 2 delen: 
1. maximaal 3 minuten persoonlijke pitch 
2. 10-15 minuten performance, waarvan minstens 1 stuk in samenspel met anderen, als dit is 
toegestaan volgens de lokale COVID-19 regels. Zo niet, neem het stuk dan op met een backing 
track. 
 
Persoonlijke pitch 
Stel je om te beginnen voor: naam, woonplaats, instrument(en), leeftijd. 
Praat duidelijk en niet te snel. 
 
Vertel iets over jezelf en geef daarbij antwoord op de volgende vragen: 
- Hoe lang speel je al? 
- Had je formele lessen? Zo ja, wie was tot nu toe je docent? 
- Wat heb je voor muzikale achtergrond (studie, ervaring)?  
- In wat voor bands/ensembles heb je gespeeld? 
- Beschrijf wat jouw functie als musicus in een band kan/moet zijn, vanuit jouw instrument. 
- Waar hou je van als het gaat om muziek in het algemeen? Wie zijn jouw voorbeelden en 
helden? Waar luister je veel naar? Wie zijn jouw voorbeelden als het om je hoofdinstrument 
gaat? 
- Speel je meerdere instrumenten? Zo ja, welke? 
- Maak je eigen muziek? Vertel hier wat over (en/of laat horen in je performance). 
- Sta je open voor verschillende muziekstijlen? 
- Wat is je motivatie om deze studie te doen? Hoe zie je jouw professionele toekomst voor je? 
- Kun je goed zelfstandig werken? Zo ja, waar blijkt dit uit? 
- Kun je goed samenwerken? 
 
Performance (Max 10-15 minuten) 
Iedere track/ieder gespeeld stuk/ iedere opdracht dient in 1 take opgenomen te zijn, dus niet in 
de video knippen. Gebruik één vaste camerapositie per track. De tracks hoeven niet allemaal 
op dezelfde dag en op dezelfde plek opgenomen te zijn. Zorg dat zowel jij, als je instrument, 
goed te zien en te horen zijn op de opname. 
 
- Zing (als het kan met eigen begeleiding of anders met begeleider(s) op 1.5 m afstand) een 
popsong of een eigen stuk. 
- Zing 'Just Friends' in één van de beschikbare drie toonsoorten (zie de downloads), gebruik 
makend van de backingtrack. 
- Zing een a capella stuk. Eigen keuze uit deze vaste lijst: 

o I thought about you (J. Mercer – J. VanHeusen)  
o This masquerade (L. Russell) 
o Black coffee (P.F. Webster – S. Burke) 
o Here’s that rainy day (J. Burke – J. VanHeusen)  
o But not for me (G. Gershwin – I. Gershwin) 
o Close to you (Burt Bacharach) 
o Big yellow taxi (Joni Mitchell) 
o Too late now (Carol King) 
o I gues that's why they call it the blues (Elton John) 
o Moondance (Van Morrisson) 

- Zing een glissando van laag naar hoog, op zangklank 'Oh'.  
 
Veel succes! 
 
 


