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   Wil je gaan voor je muzikale passie en zo creatief aan de  
  samenleving bijdragen?

   Zin om jouw zelfdiscipline te ontwikkelen en te ontdekken  
  waar je echt toe in staat bent? 

   Hou je van muzikaal ondernemen en breng je graag 
  traditie en innovatie in dialoog? 

   Nog geen 18 jaar en kun je niet meer wachten? Zeer    
  getalenteerde jonge muzikanten kunnen tijdens het 
  laatste  jaar van hun secundair al instrumentles volgen.

   Ook voor wie al een master heeft, hebben we een aange- 
  past aanbod!

MUZIEK
STUDEREN

AAN HET 
KCB

Welkom aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel!

Met een bachelor en master in Muziek van het Koninklijk 
Conservatorium Brussel kan je heel wat kanten uit. 
Of je nu terecht komt:

   in een (inter)nationaal gerenommeerd orkest of  ensemble
   in de kunsteducatieve sector 
   in de sociaal artistieke sector 
   als adviseur of beleidsmaker bij culturele   instellingen of overheden

Onze opleidingen zijn de voorbereiding voor een schitterende 
toekomst.

“Het KCB legt zijn focus 
op de brede artistieke 
vorming van ieder individu. 
De lessen zijn dan ook veel 
meer een interactie tussen 
docent en student door 
het klein aantal studenten 
per klas. Door de talrijke 
orkestproducties die 
we elk jaar spelen doen 
we ook ervaring op voor 
in onze latere carrière. 
Hierbij voeren we de 
grootste werken in de 
muziekgeschiedenis uit, 
iets wat later goed van pas 
zal komen.”

Joachim Jamaer  |  student KCB

Je studeert middenin de prachtige Zavelbuurt, omringd
door de mooiste plekjes van Brussel. Het hoofdgebouw
in de Regentschapsstraat en het bijgebouw in de Kleine
Zavel liggen op minder dan 100 meter van elkaar en zijn
heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Zowel met de MIVB (tram, metro & bus) als met de trein 
(Brussel Centraal) bereik je de campus heel vlot. Iets spor-
tiever? Er is ook een Villo!-halte voor de deur en je kan ook 
je eigen fiets stallen aan het hoofdgebouw.

JOUW 
CAMPUS

Metro   2 | 6
Halte   Louiza

Tram    92 | 93 | 97
Halte   Kleine Zavel

Bus    92 | 93 | 97
Halte   Louiza

Bus    33
Halte   Kleine Zavel

Trein    3  Brussel Zuid
       2  Brussel Centraal
       1  Brussel Noord

KOM 
EENS 
LANGS

Infodag | Online

Zaterdag 12 maart 2022
Een online infodag heeft ook zijn voordelen! Op je gemak 
je vraag typen via een één op één chat of liever een 
video gesprek? Zonder je te verplaatsen kun je ook 
onze digitale bibliotheek bekijken vol met video's, foto's, 
programmaboekjes, affiches,…

Infodag | Live

Zondag 13 maart 2022
We organiseren we een Infonamiddag voor de hele afdeling 
Muziek. Kom de sfeer opsnuiven op onze prachtige campus.

Openlesdag | Live

Maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart 2022
Tijdens deze week kan je verschillende open lessen 
bijwonen. Je kan kiezen uit een hele reeks docenten en zelfs 
al eens voorspelen indien je dit wenst.

Meer informatie omtrent inschrijvingen en precieze planning 
kan je vinden op kcb.be/infomomenten

Let’s get 
social
Alle info over onze opleidingen 
vind je op kcb.be/opleidingen

 /KCBrussel
 @kcbrussel

V.U. Dennis Cluydts|  Erasmushogeschool Brussel  |  Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel  |  2021

Als alumnus van het KCB zit je natuurlijk goed voor 
een carrière in de artistieke sector. Ontdek je tijdens 
je studies dat je toch nog wat wil bijstuderen of 
verdiepen dan kan je ook bij ons terecht! 

Zo kan je na je bachelor ook doorstromen naar 
een master en zelfs een extra master in een ander 
instrument. Door middel van een verkorte bachelor, 
uitgewerkt samen met je trajectbegeleider, stomen 
we je klaar voor een nieuwe uitdaging. Postgraduaten 
behoren ook tot de mogelijkheden.

Merk je tijdens je studie dat lesgeven echt iets voor jou 
is? Aan het KCB kan je ook een Educatieve master 
in de Muziek (de nieuwe naam voor de Specifieke 
Lerarenopleiding) volgen. Zo kan je meteen aan de 
slag als kunstenaar-leraar. 

Zin in een carrière als artistiek onderzoeker? Het 
KCB organiseert verschillende events rond onderzoek 
en biedt je ook de mogelijkheid om te doctoreren in 
samenwerking met het Brussels Kunstenplatform en 
de VUB.

JOUW 
TOEKOMST 
ZIET ER 
GOED UIT!

Campus KCB
Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

T  02 213 42 40
E  secretariaat.kcb@ehb.be

Concerten

We verwelkomen je met open armen op onze vele 
concerten, Masterclasses en onderzoeksdagen. 
Elk academiejaar zijn er talloze producties waarin 
onze studenten het beste van zichzelf geven. Zie 
ze schitteren op het podium!
Info en tickets: kcb.be/agenda



TOELATINGS-
PROEVEN

AFSTUDEER-
RICHTINGEN
Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel kan je een bachelor en master in de Muziek 
volgen in een van de volgende afstudeerrichtingen.

BEGE 
LEI 
DING

Studietoelagen

Studentenkamers

Studentenrestaurants

Sociaal-juridisch advies

Sport- en cultuuractiviteiten

Ondersteuning van studentenorgani- 
saties en -projecten

Jobdienst

Gezondheid

…

Studentenvoorzieningen Stuvo zorgt ervoor dat je in de meest optimale omstandigheden 
kunt studeren. Deze dienst houdt zich bezig met alle niet-studiegebonden studentenzaken:

Om je talent ten volle te kunnen ontwikkelen heb je natuurlijk een docent nodig die je op 
de juiste manier kan helpen en uitdagen om de beste versie van jezelf te worden. Onze 
docenten zijn musici uit de hele wereld en hebben jarenlange ervaring op het podium en als 
lesgevers.

Heb je specifieke vragen voor je docent over de toelatingsproeven? Wil je graag al even 
afspreken voor je de grote stap zet? Op onze website kan je alle gegevens van onze 
docenten vinden. Zij helpen je graag met je vragen.

WELKOM OP 
ONZE CAMPUS

ONZE DOCENTEN 
STAAN VOOR JE KLAAR

BEGELEIDING
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Compositie

Hafabra- en orkestdirectie

Muziekschriftuur

Instrument/zang

Orkestinstrumenten
Strijkers: viool, altviool, cello, contrabas
Houtblazers: fluit, piccolo, hobo, Engelse hoorn, 
klarinet, basklarinet, fagot, contrafagot, saxofoon
Koperblazers: trompet, hoorn, trombone, tuba
Slagwerk
Live Electronics

Polyfone instrumenten
Piano, harp, gitaar

Zang

Historische geïnformeerde 
uitvoeringspraktijk
Barokviool, barokaltviool, barokcello, violone, 
gamba, traverso, barokhobo, historische klarinet, 
barokfagot, blokfluit, natuurtrompet, natuurhoorn, 
sackbut, cornetto, klavecimbel, pianoforte, 
historische tokkelinstrumenten

Jazz

Jazz-compositie en arrangement

Jazz-instrument
jazz-bas, jazz-piano, jazz-zang, jazz-saxofoon, 

jazzhoutblazers, jazz-drums, jazz-latin percussion, 

jazz-trompet, jazz-trombone, elektrische gitaar, 

jazz-vibrafoon Jazz-viool, jazz-accordeon, 

jazz-mondharmonica *NIEUW

Jouw welzijn

Het KCB heeft ook een Studentenbegeleider! Zij luistert, adviseert en helpt om via de juiste 
kanalen de gepaste begeleiding te vinden. Je kan bij haar terecht om te praten over alles 
wat een impact heeft op jouw welzijn en/of op je studieprestaties.

WEL
KOM

MUSICEREN IN GROEP EN 
PODIUMERVARING

In groep musiceren is belangrijk voor je ontwikkeling 
en daarom verplicht tijdens je studie. Afhankelijk van de 
gekozen opleiding word je ingedeeld bij het koor, het 
harmonieorkest, het symfonieorkest, het barokorkest/
consort, big band of andere ensembles. De repetities 
zijn meestal georganiseerd in repetitieblokken van tien 
dagen met aansluitend één of meerdere concerten. Deze 
concerten zijn voor het publiek toegankelijk en je kan tickets 
krijgen voor je familie en vrienden, zodat ook zij kunnen 
genieten van je harde werk!

SEMINARIES EN MASTERCLASSES 

Befaamde gastprofessoren uit binnen- en buitenland 
worden uitgenodigd om hun kennis aan jou door te geven. 
Tijdens het academiejaar 2021-2022 verwelkomen we 
onder meer Markus Groh (piano), Gudrun Hinze (piccolo), 
Maurice Bourgue (hobo), Maria Kliegel (cello) en Dimitris 
Tiliakos (bariton). De masterclasses zijn meestal publiek 
toegankelijk. Meer informatie en data van de masterclasses 
kan je op onze website vinden:  kcb.be/agenda

Om je studie te beginnen aan het KCB moet 
je slagen voor een artistieke toelatingsproef. 
Voor de meeste afstudeerrichtingen zijn er 
twee sessies voorzien: een in mei en een 
in september. Als kandidaat-student kan 
je je inschrijven voor één van deze twee 
sessies. 

Voor de specifieke data van de 
toelatingsproeven, de link naar de online 
module waarop je je kan inschrijven en alle 
info over wat je juist moet voorbereiden, ga 
je naar kcb.be/toelatingsproeven.

Bij vragen over je studie in het algemeen kan je steeds terecht bij het studenten-
secretariaat, de trajectbegeleider of het opleidingshoofd. Zij kunnen je ook helpen als je 
wil doorstromen na je bachelor of master of als je zin hebt in een internationaal avontuur 
op Erasmus.

ERVARING
OPDOEN

Onze campus ligt in de bruisende Zavelwijk 
midden in het hart van Brussel. Het statige 
hoofdgebouw van het Conservatorium op 
de Regentschapsstraat met haar prachtige 
Concertzaal is een echte ‘landmark’ in 
Brussel. Enkele passen verder ligt ons 

bijgebouw aan de Kleine Zavel waar je in de 
beste omstandigheden les kan volgen en 
kan studeren. Bovendien kan je tijdens de 
week en in het weekend gebruik maken van
onze lokalen om te studeren.

HET KCB IN DE TOEKOMST?

Na vele jaren onderhandelen zijn we fier 
te kunnen aankondigen dat de plannen 
voor de renovatie van ons indrukwekkend 
hoofdgebouw goedgekeurd zijn. Meer info 
hierover vind je op kcb.be.

HET KCB: EEN 
SLIMME KEUZE

   Brussel is een internationale metropool met een gevarieerd en hoogstaand cultureel   
  aanbod.

   Het KCB maakt deel uit van het culturele weefsel van onze hoofdstad en heeft     
  partnerships met de grote culturele spelers in Brussel.

   Brussel is niet alleen een smeltkroes van Nederlandstalige en Franstalige cultuur,    
  maar het is ook het kruispunt van allerlei buitenlandse culturele stromingen.

BIJ
ONS
ZIT JE 
GOED.
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