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Aanmeldingsformulier examen s 2OL7 /2Ot8

centrum voor kunst en kunsteducatie

Examenkandidaat
Naam:

Voornaam

Geboortedatum

m/v

Geboorteplaats

Adres
Postcode en woonplaats:

Telefoonummer:

Emailadres:

lnstrument:
Examen (graag aankruisen wat van toepassing is)

OA

OB OtheorÍe Opraktijk
OC Otheorie Opraktijk
O

D

O Recital

Líd van HAFABRA: ja

/

O

Abehaaldin
Bbehaaldin

theorie

O

(jaar)
(jaar)

praktijk

(jaar)

C behaald in

nee. Zo ja, naam vereniging:

De examenkandídaat wenst wel

lndien de examenkandidaat

C-

/ geen pÍanobegeleiding door een docent van Quintus.

of D-theorie-examen doet: er worden wel

/

geen theoríelessen gevolgd.

Docent
Naam:

Telefoonnummer:

Emailadres

Examenkosten
Op de achterzijde van dit formulier staan de kosten vermeld
Beseleidine
Een eigen begeleider meenemen is toegestaan. Quintus kan tegen betaling zorgen voor begeleiding. De tarieven
staan op de achterzijde van dit formulier.

Betalingsplichtise
Naam:

Voorletters

de heer/ mevrouw

Adres:

Woonplaats
Telefoonnummer:

Emaíladres

Geboortedatum:
lk machtig Quintus tot het afschrijven van de kosten voor het theoríe- en praktijkexamen (en indien van
toepassing) de kosten voor de theorielessen en begeleiding van
lbannummer NL
Datum:

vloeddijk 38 826t gc kampen I laanzicht

- Handteken ing beta lingsplichtige

g
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Tarieven examens en begeleiding seizoen 20L7 /2018
Praktijkexamen A

Praktijkexamen B
Praktijkexamen C
Praktijkexamen D

< 2L jaar

21.

€ 32,50
€ 32,50
€ 45,00
€ 80,00

€ 39,33

jeo

€ 39,33

€ 54,45
€ 96,80

Theorie-examen

B

€ 10,00

Theorie-examen

C

5 lessen inclusief examen

€ 35,00

D

Alleen examen
5 lessen inclusief examen
Alleen examen

€ 25,00
€ 35,00
€ 25,00

€ L2,IO
<

Theorie-examen

2t jaar

2I jeo
€ 42,35
€ 30,25
€ 42,35

€30,25

NB: bij recitalexamen D vervalt het theorie-examen.
Pia

nobegeleiding

A en B examen 30 minuten repetitie en begeleidíng tijdens het examen

examen
D examen

C

40 minuten repetitíe en begeleiding tijdens het examen
50 minuten repetitíe en begeleiding tijdens het examen

<

2l

jaar

€ 50,00
€ 70,00
€ 85,00

2L jeo

€
€

60,50
84,70
€ 102,85

Er kunnen extra uren begeleiding ingekocht worden voor € 50,00 per uur voor examenkandidaten jonger dan 21
jaar en € 60,50 per uur voor examenkandidaten van 2! jaar en ouder.
Er moet zelf voor bladmuziek worden gezorgd die uiterlijk 1 maand voor het examen in het bezit van euintus

moet zijn.
Data theorielessen en examens seizoen
Theorielessen C: 5 wekelijkse lessen die starten ín de week van 15 januari. Het examen is tijdens de laatste les
Dag en tijd worden nog bekend gemaakt.
B theorie-examen zaterdag 7 april (ochtend).
Praktijkexamens: de week van L8 tot en met 22 juní.
Openbare D presentatie dinsdag 26 juni.

Dioloma- uitreikine woensdag 27 juni

