1. Basisgegevens
Naam instelling(en)

Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal
In geval dat de opleiding in een andere taal
dan het Nederlands wordt verzorgd: een
toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte
In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke bveinstelling verzorgt mede de opleiding
In geval van een joint degree-opleiding: welke
instelling(en) verzorg(t)(en) mede de opleiding
Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)
Studielast1
Vorm van de opleiding (voltijd,
deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en motivering
Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging
ISAT code van de opleiding (indien bekend)
BRIN code van de instelling
Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe

Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld;
de hoogte ervan

Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten Brin 21QA
Conservatorium van Amsterdam

Ad Electronic Music AEMA
Ad Electronic Music AEMA
Nederlandstalig en Engelstalig
Zoals blijkt uit de tekst over behoefte van de arbeidsmarkt: de
arbeidsmarkt is zowel nationaal als internationaal. Daarom kan de
student kiezen of hij wil opteren voor een Engelstalig of een
Nederlandstalig traject.
n.v.t.

n.v.t.

Associate degree

De opleiding biedt een breed pakket aan vakken om de muzikale,
artistieke vakinhoudelijk en onderneming vaardigheden van de
studenten te bevorderen. De tweejarige opleiding is voor studenten die
al actief bezig zijn in de industrie en zichzelf verder willen ontwikkelen.
Na afronding van de AEMA kan de student aan de slag als zelfstandige,
ondernemende producer, DJ en artiest. De student heeft daarnaast
tevens de kennis en vaardigheden om muziek (mede) te produceren
voor andere artiesten of voor (commerciële) projecten binnen de
reclame, film, televisie, mode of kunst. De afgestudeerde AEMA student
is ook in staat om events en concerten te organiseren.
Zie voor totaal overzicht competenties bijlage 1.
Zie voor overzicht van curriculum en vakken bijlage 1.
120 ec.
Voltijd
Amsterdam
Nationale en Internationale DJ’s en producenten met minimaal mbo,
havo of vwo of soortgelijke internationale vooropleiding.
Kunst en Cultuur, Subonderdeel opleiding op het gebied van de kunsten
(zoals ook de bachelor Muziek)
1 september 2019
n.n.b.
21 QA
Er worden nadere vooropleidingseisen gesteld. Voor toelating doen
studenten auditie. Hierbij wordt de kandidaat getoetst op talent; attitude,
motorische vaardigheden, auditieve vaardigheden, creativiteit en
kennis.
Maximaal 20 studenten per jaar
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