PRAKTISCHE EISEN HOOFDVAK HARP

Klassiek

1. Eisen m.b.t. het zogenoemd "breed" programma
a. Etudes
Zes etudes van verschillend technisch karakter, te kiezen uit de 48 Etudes van F. J. Dizi,
de 12 Etudes van J. Thomas, de 6 Etudes van E. Schmidt of uit andere daarmede in
moeilijkheid overeenkomende werken.
b. Voordrachtstukken
Zes à acht voordrachtstukken in verschillende stijl, waaronder eventueel een werk met
orkest.
c. Facultatief: proefspel orkestpartijen (voor aantekening orkestspel)
De kandidaat dient een proefspel orkestpartijen af te leggen, waaruit blijkt:
1)
2)

het kunnen spelen van ten minste 15 harppartijen uit de voornaamste werken van
het gangbare historische en moderne repertoire.
het kunnen spelen van enige solo-cadensen.

2. Wijze van examinering en tijdsduur
De kandidaat geeft een openbare presentatie van het (smal) examenprogramma (zie onder 4.)
Tijdsduur: ca. 60 minuten.
3. Beoordeling
Voor het gehele examen (rubrieken a, b en eventueel c) wordt één eindcijfer gegeven.
4. Toelichting

De deadline voor aanmelding voor de zomer-examens is 1 februari van het examenjaar.
De kandidaat stuurt vóór 1 april van het lopende examenjaar ter beoordeling een
programmavoorstel in aan het examenbureau. De definitieve keuze van de commissie uit dit
zgn. "breed programma", waarbij een gemiddelde eigenlijke speeltijd van 50 à 60 minuten
wordt aangehouden, wordt in de eerste week van mei aan de kandidaat meegedeeld in de vorm
van een zgn. "smal programma".

Programmavoorbeeld
a. Etudes

J. Thomas
Edm. Schüker
A. Zabel
E. Schmidt

12 Studies, nrs. 6 en 12
6 Virtuosen-Etüden, nr. 1
3 Konzert etüden, nr. 2
6 Etudes, nrs. 3 en 6

b. Voordrachtstukken

Anonymes (1700)
C. Saint-Saens
M. Tournier
L. v. Delden

Leipziger Studentenmusik
Fantaisie in a, op. 95
Au Matin
Impromptu op. 48

c2. Solo-cadensen

J. Wagenaar
M. Ravel
P. I. Tschaikovski
M. Ravel

Saul en David
Concerto pour le piano en sol
Notenkraker-Suite
Tzigane
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