
Informatie voor talenten
Talentklas Muziek

CultuurCompaan biedt via de Circle of Talent kinderen en jongeren uit de gemeen-
te Roosendaal de kans om hun talent te ontwikkelen. Dat ontwikkeltraject start in de 

breedtekunst in het primair en voortgezet onderwijs en vervolgt via talentklassen in de 
vrije tijd richting de topkunst, oftewel: de kunstvakopleidingen. 

Algemene informatie
Je maakt al een tijdje muziek, je doet het goed 
en hebt er plezier in. Je vindt het zo leuk dat je 
behoefte hebt aan wat extra verdieping, naast de 
reguliere lessen die je al volgt. Misschien is de 
Talentklas Muziek van CultuurCompaan dan wel 
iets voor jou. In die talentklas is veel mogelijk. 
Je bepaalt zelf welke richting je op wilt en wordt 
daarbij ondersteund door je eigen vakdocent en 
een coach die CultuurCompaan aan je koppelt. 

Auditie en gesprek met coach 
Je gaat in gesprek met je coach en vult samen je 
‘talentkaart’ in. Op die kaart beantwoord je vra-
gen als ‘Welke doelen wil ik bereiken?’, ‘Wat wil 
ik leren?’ en ‘Wat zijn mijn dromen?’ Daarnaast 
doe je auditie voor een jury, aan wie je laat zien 
en horen wat je in huis hebt. De audities vinden 
plaats op zaterdag 11 september 2021 in De 
Kring, tijdens Festival Theater op de Grens. 

Digitaal portfolio
Om jou zo goed mogelijk te begeleiden, vragen 
we je om een digitaal portfolio bij te houden. 
Dit mag bijvoorbeeld via Instagram, YouTube of 
TikTok. Hier kun je laten zien wat je allemaal 
doet met je muziek en je gestelde doelen. Denk 
aan een filmpje van de masterclass die je hebt 
gevolgd, een Insta-story over de workshop ‘Hoe 
presenteer ik mezelf?’ of een fotocollage van je 
optreden. Tag CultuurCompaan in je posts en 
gebruik in je berichten de hashtag #cultuur- 
compaan. Via die hashtag kunnen andere  
talenten jou gemakkelijk vinden en kun je  
zelf ook anderen volgen. 

TALENTKLAS MUZIEK



Voor meer informatie of vragen neem contact op met Cécile Cooijmans via info@cultuurcompaan.nl 
www.cultuurcompaan.nl | 0165 745 821 
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Voordat je van start gaat in de talentklas, is het belangrijk om te bepalen waaraan jij 
extra tijd wil besteden. Wat zijn je doelen? Wat vind je leuk om te leren? Waar droom je 
van? De onderstaande vragen op de talentkaart helpen je op weg. Je mag er ook gerust 

onderwerpen of suggesties aan toevoegen. Het is jouw route, jouw ontwikkeling en jouw 
talent. Natuurlijk kunnen je vakdocent en coach hierbij helpen.

Mijn talent
Vertel eens wat over jezelf. Hoe oud ben je, wie is je favoriete muzikant, welk vak op school 

vind je het leukst, heb je nog meer hobby’s naast muziek maken?

Mijn muziek
Hoe lang maak je al muziek? Van wie heb je les? Waarom heb je hiervoor gekozen?  

Wat vind je het leukste om te spelen of zingen? 

Mijn ontwikkeling
Wat betekent talent voor jou? Wat beheers je nog niet zo goed en waar wil je hulp bij  

krijgen? Wat heb je nog nooit gedaan, maar wil je heel graag leren? 

Mijn dromen, mijn doelen
Hoe zie jij je muzikale toekomst? Wat heb je geleerd vanuit de Talentklas?  

Welke doelen stel je jezelf en hoe ga je die bereiken?

Mijn portfolio
Hoe ga je je portfolio opbouwen en vormgeven? Op welke manier laat jij zien hoe je je  

doelen wilt bereiken? Hoe lang denk je erover te doen om je doelen te bereiken?


