Metal Factory (bol)
Zo vet, je zou bijna vergeten dat het school is!
artiest | auditie | band | basgitaar | drums | gitaar | grunten | licht en geluid |
metal | metalhead | musicmanagement | muziek maken | ondernemen |
optreden | podium | toetsen | zang
Leef jij voor je muziek? Ga jij voor die podiumplek als uitvoerend artiest of wordt
straks juist de studio jouw domein? Zou je later zelf les willen geven of voel je
toch meer voor een rol als manager in de industrie erachter? Heb je muzikale
skills, je eigen artistieke ambities en de wil om het tot professional te schoppen,
dan is Metal Factory echt iets voor jou!
Leef jij voor je muziek? Ga jij voor die podiumplek als uitvoerend artiest of wordt
straks juist de studio jouw domein? Zou je later zelf les willen geven of voel je
toch meer voor een rol als manager in de industrie erachter? Heb je muzikale
skills, je eigen artistieke ambities en de wil om het tot professional te schoppen,
dan is Metal Factory echt iets voor jou!MF kent 5 specialisaties: zang, drums,
basgitaar, gitaar en toetsen. Alle lessen worden gegeven in het gebouw
van Dynamo, midden in het centrum van Eindhoven.
Naast instrumentale vaardigheden komen ook de zakelijke en technische kanten
van het vak aan bod. Je leert intensief met elkaar samenwerken en samenspelen.
Zo leg je een brede basis voor een beroep in de muziekindustrie. Leerbedrijf
Metal Factory Company helpt je aan een portie ervaring op het gebied van eigen
performances, festivalorganisatie en workshops.
Met je loopbaanbegeleider bespreek je wekelijks de voortgang, je leerdoelen, je
dromen en je toekomstmogelijkheden. Zo word je uitgedaagd om steeds een
stapje verder te gaan en het beste uit jezelf te halen.
Proef de sfeer van de opleiding en lees meer informatie op de website van Metal
Factory.

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
30% stage
70% school
Crebo: 25497

Interessegebied(en)
Creatief

Summa Artiest
Catharinaplein 21, Eindhoven
(Dynamo)

Metal Factory (bol)
Wat word je?
Je wordt opgeleid tot muzikant. Na het behalen van je
diploma kun je aan de slag als zelfstandig
artiest/ondernemer in de muziekindustrie. Je kunt natuurlijk
ook doorstromen naar het hbo. Denk bijvoorbeeld aan
muziekgerelateerde opleidingen als het Conservatorium van
Amsterdam, Codarts Hogeschool voor de Kunsten in
Rotterdam, Rock Academie in Tilburg of de HKU (Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht).

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je ontwikkelt tijdens de opleiding veel vaardigheden die je
als bandlid/artiest nodig hebt. We besteden aandacht aan
het je 'eigen' maken van repertoire, het zelf schrijven en
arrangeren, het samenspelen, het repeteren, het geven van
optredens, het bedenken en uitvoeren van workshops
enzovoort. Samenwerken speelt een belangrijke rol.
Daarnaast is er veel aandacht voor de zakelijke kant van het
vak. Ook krijg je algemene vakken als Loopbaan, Rekenen,
Nederlands en Engels. Bij het eigen leerbedrijf Metal Factory
Company doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld bedraagt 1.168 euro per
jaar. Kijk voor een inschatting van de overige kosten voor
deze opleiding op de website van Studers. Ieder jaar worden
daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten bekendgemaakt voor
het daarop volgende schooljaar.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Keuzedelen
Gedurende de drie leerjaren biedt MF een aantal keuzedelen
aan die relevant kunnen zijn na je opleiding, bijvoorbeeld:
Livetechniek, Studiotechniek, Voorbereiding hbo en Opzet
eigen lespraktijk. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden
of verdiepen en je voorbereiden op doorstroom naar een
hoger niveau. Per keuzedeel leg je een examen af.

Uitleg beperkt aantal plaatsen
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Dit is een opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Om te
kunnen bepalen of je wordt toegelaten tot de
muzikantenopleiding van Metal Factory, moet je een auditie
doen. Als alles omtrent je aanmelding in orde is, word je
ingedeeld voor een van de auditiedagen.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding.
Auditie
Om te kunnen bepalen of je wordt toegelaten tot de
opleiding, moet je eerst auditie doen. De
toelatingsprocedure bestaat uit twee onderdelen:
• Een performance voor een toelatingscommissie. Het
optreden bestaat uit 3 songs, liefst met band en eigen
repertoire.
• Een intakegesprek. Motivatie, toekomstbeeld en sociale
vaardigheden komen hierbij aan bod.
Kijk voor meer informatie over de auditiedagen op de
website van Metal Factory.

