CULTUURPROFIELSCHOOL - muziek

Waarom

____________________________________________
Muziek is overal om ons heen; we luisteren ernaar of
maken het zelf. Muziek is een fundamenteel
onderdeel van onze cultuur en onze school, het biedt
niet alleen plezier en ontspanning, maar geeft ook een
kijkje in de identiteit van mensen en culturen. Muziek
is wereldwijd een belangrijk communicatiemiddel:
door muziek te spelen, te zingen en te componeren
worden emoties opgeroepen en uitgedrukt. Daarnaast
helpt muziek om motorische, sociale en cognitieve
vaardigheden op te bouwen en draagt het bij aan de
ontwikkeling van creativiteit.

Talent Night Theresia – TNT

____________________________________________
Jaarlijks wordt er een heel gevarieerd pop- en
rockconcert gegeven door de leerlingen uit alle
klassenlagen tijdens de TNT. Van headbangen tot
rustige ballad, maar ook dans: alles is hier mogelijk!
Ook eigen docenten doen mee aan dit concert.

Strijkers, blazers, zangers ….

____________________________________________
Speel jij een instrument? Op het Theresialyceum
hebben we een schoolorkest en een koor. Daarnaast
kun je met medeleerlingen een bandje vormen om
bijvoorbeeld mee te doen aan de TNT.
Speel je nog geen instrument, maar zou je dat wel
willen? Alle leerlingen leren in de onderbouw tijdens
de lessen muziek de basisbeginselen op gitaar en
keyboard en kunnen daarna bandjes vormen of verder
op basgitaar en drums. Soms geeft een klas zelfs een
lunchconcert in de hal van de school. Ook bieden we
je op onze school tal van handvatten om je voor te
bereiden op een vervolgstudie aan de rockacademie
of het conservatorium.

Nieuwjaarsconcert
____________________________________________
Het nieuwjaarsconcert in januari is een al heel lang
bestaande traditie op onze school. Leerlingen
musiceren samen met professionele musici. Voor een
steeds groter wordend publiek soleren leerlingen en
brengen leerlingen van het koor en het
strijkersensemble diverse klassieke – maar ook
populaire – werken ten gehore. Het concert is voor
iedereen gratis toegankelijk en wordt altijd heel druk
bezocht.

Bovenbouw en maatschappelijke
stage

____________________________________________
In de bovenbouw kun je muziek kiezen als
eindexamenvak, waarbij je van alles leert over kunst
en muziekstijlen. Je leert zelfs een eigen compositie
schrijven. Ook kunnen leerlingen in de bovenbouw
hun maatschappelijke stage op een muzikale manier
invullen door met bewoners van Amarant - mensen
met een beperking - samen te musiceren.

Internationaal Muziekproject

___________________________________________
Er wordt ook samen gemusiceerd met leerlingen uit
andere landen. Vorig schooljaar liep er een Erasmus+
Muziek en Taal Project, waarbij muziekleerlingen uit
5vwo samen met leerlingen van het Deense
Kalundborg Gymasium muziek componeerden en
uitvoerden. In het wederzijdse uitwisselingsbezoek
werd daarnaast een intensief muziekgerelateerd
programma gevolgd.

Good practice

_______________________________________________________________________________________________
“De lunchconcerten die soms gegeven worden zorgen voor sfeer in de school."
”Je kunt bij muziek op je eigen niveau werken en je mag zelfstandig werken aan nieuwe nummers en
experimenten als je al wat verder bent."
“Muziek is een fijne, praktische afwisseling met de andere, meer theoretische vakken."
Het Theresialyceum nauw samen met de muziekafdeling van het Conservatorium. Muziekstudenten werken
projectmatig met bands, koor en schoolorkest van het Theresialyceum. Onze leerlingen treden op tijdens de
vermaarde 'Nacht van de Kunsten'. Leerlingen die graag een muziekstudie willen gaan volgen krijgen heel
gerichte, praktische tips voordat zij toelating doen aan het conservatorium.

