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ATKMAAR. - Vijftie Noord-Hol-
landse muziekdocenten slaan de
handen ineen om conservatori-
umwaardig onderwijs in de pro-
vincie te bieden. De organisatie,
IlIPAzt, gaat vandaag online.

De docenten willen het gat vul-
len dat is geslagen na het vertrek
van het conservatorium uit Alk-
maar in zoro. Velen van hen ga-
ven er ooit les of studeerdeí er. ,

De oprichting valt samen met
twee jubilea die worden gevierd.
Dat van de oprichting van de
Volksmuziekschool Alkmaar 55
jaar geleden, d.ie nu voortleeft
onder de naam Artiance. En dat
van de Muziekvakopleiding die
vijftig jaar geleden werd opge-
richt, de voorlopelvan het Alk-
maars conservatorium.

In het kielzog van de lustrum-
viering wordt nu MPA21 opge-
richt, een muziekvakopleiding
met docenten die zelfstandig
werken maar die wel samenwer-
ken: er is één intake, er is overleg,
tarieven zijn grotendeels gelijk.

In 2orc verhuisde het conser-
vatorium, inmiddels oqderdeel
van InHolland, naar Haarlem.
Sindsdien is sprake van'kaal-

Programma
van iubileum
Het jubileum van het con-
servatorium biedt een uitge-
breid programma: Concert
van barokensemble Ferro-
forte, zondag qls in de Re-
monstrantse Kerk aan het
Fnidsen in Alkmaar; don-
derdag zrl3 jamsessie in The
Flight, Lombartsteeg in Alk-
m n; zaterdag z3/3 het Next
Generation Festival, met o.a.
workshops voor jongeren,
bij Artiance aan het Canada-
plein in Alkmaar; zondag
z4lgz lunchconcert Noord-
Hollands Blazersensemble
en reiinie van het conserva-
torium, in Artianc, Alkmaar.

slag', zegt mede-initiatiefnemer
Jan van Wijk,docent muziekthe-
oretische vakken. ,,Er is rgeen

centraal punt meer", zegt hij.
Van WUk doelt onder meer op
menseh die een vooropleiding
willen volgen voor een conserva-
torium. Dat wil MPAzr (de naam

verwijst naar het vroegere con-
servatorium en de zre eeuw) bie-
den. Ze hebben alle disciplines in
huis, claimt Van"\ Iijk, vàn oude
muziek tot dj. ,,We willen zo
breed mogelijkzijn."

Er zijn meer doelgroepen
waarop ze zich richten. Conser-
vatoriumstudenten die studie-
begeleiding zoeken. Getalen-
teerde amateurmuzikanten die
zich willen verdiepen. Een huis-
arts die graag Mozart speelt en
alles over diens sonates wil we-
ten. Iemand die wil weten hoe de
muziekvanMiles Davis in elkaar
steekt. Tot slot leiden de docen-
ten op tot het staatsexamen
SNVM, dat gelijk staan aan een
conservatoriumdiploma. .

Van Wijk stelt dat de organisa-
tie hetzelfde doet als een mu-
ziekopleiding. ,,MaaÍ dan zon-
der de managers, directeuren en
zonder een hoofdgebouw."

De slechte ervaringen bij In-
Holland spelen daarin mee.
,,Sinds r99o heeft men het con-
servatorium afgebroken. In
Haadem zijn nog maar twee vak-
ken over. Voor extra toeloop
heeft de verhuizing ook niet ge-
zorgd. InHolland heeft nooit
goede bedoelingen gehad."


