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Jouw campus    

Vijf eigen concert-/theaterzalen, 51 lokalen, een 
erfgoedbibliotheek met moderne leeszaal, kinépraktijk, 
een professioneel instrumentenpark, een foyer en grand 
café… in het internationale culturele hart van Vlaanderen, 
Antwerpen. Vlot bereikbaar met trein, auto, bus, tram en 
stadsfietsen.

Samen op één campus met professionele, 
toonaangevende ensembles en culturele instellingen 
die zorgen voor een bruisende, artistieke dynamiek: 
kunstcampus deSingel, I Solisti del Vento, Spiegel String 
Quartet, Eastman, Champ d’Action, Hermesensemble, 
Studiecentrum voor Vlaamse muziek, de kunsteducatieve 
organisatie AMAJ, Sabbattini en het Vlaams Architectuur 
Instituut.

Jaarlijks samenwerkingen met buitenlandse opleidingen 
en conservatoria, kunstcampus deSingel, Antwerp 
Symphony Orchestra, Opera Ballet Vlaanderen, het 
Vlaams Radio Koor, Muziektheater Transparant, I Solisti 
del Vento, Spiegel Strijkkwartet, Piano’s Maene, Jazz 
Middelheim, Koninklijke Muntschouwburg, Nationaal 
Orkest van België, VRT, International Opera Academy, 
Rataplan, Bozar, Jaffa Jazz Festival Tel Aviv en vele 
anderen.

Infodag   

Zaterdag 14 maart 2020. Kijk in de kalender voor meer 
infodagen, concerten en voorstellingen.
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Een kunstenaarscarrière en een onderwijsopdracht 
gaan hand in hand. In de Educatieve master (EMA) Dans, 
Drama of Muziek wordt de opleiding tot kunstenaar 
en leraar geïntegreerd. Je leert er hoe je jouw passie 
deelt met een divers publiek en hoe je educatief werkt 
met heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote 
artistieke bagage maar ook de juiste pedagogische skills.

Je vervolgt je mastertraject in Dans, Drama of Muziek en 
combineert dit met vakken zoals vakdidactiek, stages, 
projectwerk en ondersteunende opleidingsonderdelen. 
De EMA wordt afgesloten met een masterproef die 
bestaat uit twee luiken: een masterproef in jouw discipline 
en een kunsteducatief project dat je zelf creëert. Je kan 
beide luiken masterproef ook combineren.

Deze masteropleiding van 120 studiepunten kan je 
aanvatten na het behalen van je bachelordiploma Drama 
of Muziek of na het volgen van het schakelprogramma 
Dans. Je kan er ook voor kiezen om eerst je 
masterdiploma Dans, Drama of Muziek te behalen 
en daarna het verkorte traject EMA van minstens 60 
studiepunten te volgen. 

EDUCATIEVE MASTER 
IN MUZIEK EN 
PODIUMKUNSTEN

met afstudeerrichtingen 
Dans, Drama en Muziek

WAAR WE STERK IN ZIJN
Wij zijn voortrekkers in het onderwijs aan zes- tot 
achtjarigen. Hiermee spelen we in op de actuele 
evoluties binnen het Deeltijds Kunstonderwijs.

We leiden je zowel verbredend als verdiepend op.
• In sommige lessen werken we interdisciplinair en 

moedigen we samenwerkingen over de disciplines 
aan, zowel binnen het artistieke als het pedagogische 
parcours.

• Verder beschikt het Conservatorium over expertise op 
het gebied van lichamelijk bewustzijn en gezondheid 
voor de student. In de EMA Muziek leer je ook hoe je 
deze aspecten doorgeeft aan je leerlingen.

• Wij leiden je op tot expert in onderwijs in de 
kunsten. Je kan je specialiseren in het onderwijs 
in verschillende facetten van je discipline. De 
afstudeerrichting Muziek richt bovendien specifieke 
vakdidactieken in per instrument. Wil je leren hoe 
je jouw kennis en vaardigheid van je instrument kan 
aanleren aan iemand? Dan kan je in België enkel 
terecht in onze EMA.

• Wij leiden je op tot expert in onderwijs met de 
kunsten, je leert kunsteducatieve projecten opzetten 
in een sociaal-artistieke context met verschillende 
doelgroepen.

Jouw betrokkenheid en engagement zijn essentieel voor 
de Educatieve masteropleiding. De samenwerking met 
een breed werkveld is een troef van deze opleiding. Veel 
van je opleidingsactiviteiten worden georganiseerd 
in samenwerking met kunsthuizen, gezelschappen, 
ensembles, orkesten, kunstonderwijs, culturele centra, 
kunsteducatieve organisaties enz.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Je kan je inschrijven voor de Educatieve master Drama 
of Muziek na het behalen van je bachelordiploma Drama 
of Muziek. 

Je kan inschrijven voor de Educatieve master Dans na 
het volgen van een schakelprogramma en het slagen 
voor de toelatingsproef voor de Educatieve master 
Dans.

MISSIE 
Wij leiden professionele kunstenaars met 
een uitgesproken artistieke en pedagogische 
persoonlijkheid op… 

De Educatieve master Muziek en Podiumkunsten 
van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen leidt 
gepassioneerde en geëngageerde talenten op tot 
teaching artists: unieke artistieke en pedagogische 
persoonlijkheden, die door professionele excellentie, 
creativiteit en knowhow, reflectieve en communicatieve 
competenties een actieve rol kunnen opnemen in 
het lokale en internationale artistieke landschap, 
in het onderwijs, de kunsteducatieve sector en de 
samenleving. 

… door excellent onderwijs op maat 

Elke student kan zich binnen de opleiding profileren 
naar de hoogst mogelijke artistieke en artistiek-
pedagogische norm. Een gerenommeerd en 
gespecialiseerd docentenkorps zorgt voor een 

geïndividualiseerde coaching binnen de verschillende 
specialisaties, met oog voor de individuele noden 
en wensen van elke student. Een brede basis aan 
artistieke, didactische en algemeen culturele 
competenties, in zowel theoretische als praktijkgerichte 
contexten, leidt tot het meesterschap.

… met een kritische en open blik 

De student van de Educatieve master Muziek en 
Podiumkunsten onderscheidt zich door bevlogenheid 
binnen verschillende focussen: constante ontwikkeling 
van het eigen artistieke parcours, expertise binnen 
kunstonderwijs als teaching artist met een duidelijke 
visie en een breed maatschappelijk engagement voor 
de socio-artistieke praktijk en bijzondere doelgroepen. 
Het onderzoek in de kunsten wordt hierbij gelinkt 
aan de artistieke praxis, aan onderwijs in en door de 
kunsten, aan vernieuwing en creativiteit en aan de 
verwevenheid van deze elementen. Door de regelmatige 
actualisatie van het studieaanbod en interactie met 
het werkveld speelt de opleiding bovendien in op de 
artistieke, (socio-)culturele, pedagogisch-didactische, 
economische en maatschappelijke evoluties in het 
professionele landschap. 

… in een internationale en grootstedelijke context 

Door hun opleiding te situeren binnen een 
professionele context, stimuleren we studenten 
om zich actief te profileren binnen het actuele 
internationale, lokale en grootstedelijke werkveld. 
De unieke Kunstcampuswerking met deSingel, de 
inbedding in de AP-Hogeschool, de samenhang met 
de andere opleidingen en de vele (inter)nationale en 
lokale partnerships zorgen hierbij voor uitzonderlijke 
opportuniteiten die optimaal worden benut binnen 
de opleiding als entiteit, maar ook voor elke unieke 
student.
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