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Workshops ArtEZ Conservatorium 
 
 
Het ArtEZ Conservatorium Enschede richt zich op de Media en Entertainment Industrie / Onderwijs / 
Technologie en Zorg. 
 
De opleidingen Popacademie, MediaMusic en Docent Muziek bieden vrijdag 12 augustus 
verschillende workshops aan. Toegankelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Op het programma staan: 
 
Beatbox: 
10:15 11:45 uur  - PA / Beatbox - Martijn Bakker, Theaterzaal 
Deelnemers maken kennis met de basis principes. 
Bass drum, snare, hi-hat. 
Leren een beat en verschillende sounds maken, krijgen luister voorbeelden te horen, maken kennis 
met verschillende stijlen en gaan samen of alleen aan de slag met improvisatie. 
 
Basis Mixing: 
12:00 - 13:30 uur  - MM / Basis Mixing - Jort Weegenaar, Studio 1.24 
Voor jong en oud in 1 van de studio’s van ArtEZ MediaMusic 
Inhoud workshop = Zie, hoor & krijg inzicht in de basis van het mixen van een band of artiest in deze 
interactieve workshop. 
 
Samen Musiceren: 
13:45 - 15:15 uur  - ODM / Samen Musiceren (zang en ritme) - Eva Waanders en Bianca Hadji,  
      Theaterzaal 
De workshop zal in het teken staan van samen musiceren (zang en ritme), het ontwikkelen van een 
eigen klank stukje en het presenteren hiervan, en het 
spelen van een grafisch partituur bij een bestaand verhaal. 
Max. Aantal personen: 20 
 
Live DJ 
15:30 - 17:00 uur  - PA / Life DJ -Marc Woijcieszak, Theaterzaal 
Bij moderne live optredens zijn Controlists en DJs onontbeerlijk. Welke mogelijkheden bestaan er om 
uit een normale band setup een echte show zonder beperkingen in sound en visuals te maken? In 
deze workshop worden de mogelijkheden die je met ableton, traktor of pioneer nexus hebt, 
gepresenteerd. 
 
De workshops vinden plaats in de Theaterzaal in het Conservatorium. 
Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. 
 

Voor wie:  kinderen, jongeren en volwassenen 
Wanneer:  12 augustus 
Waar:   ArtEZ, Van Essengaarde 10, Enschede 
Kosten:  gratis 
Meer info:  www.artez.nl/agenda/zomerse-workshops  

http://www.artez.nl/agenda/zomerse-workshops

