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Het onofficiële ArtEZ Conservatorium Zwolle 

December woordgraptogram!
1. (Oplossing) Eindauditie die veel te lang duurt.
2. Verbindende conciërge brengt partijen nader tot elkaar.
3. Eindauditie op vrijdag, zaterdag of zondag.
4. Met een kater in de ritme les zitten.
5. Bandje bekend van Cissy Strut met Ton en Rebecca.
6. Indoor balsport in concerthal.
7. Dit stop je in de wasmachine wanneer lage noten te luid klinken.
8. Instrumentaal/vocale les gericht op spelen van geheugen.
9. Vak waarbinnen de muziek van Kurt Cobain wordt ontleed.
10. Tollen na het behalen van de 1e 60 studiepunten.
11. Conciërge klust bij als NOS-verslaggever met bontmuts.
12. Hoofd schoolmuziek is altijd ziek.
13. Bende boevige monniken die zich ophoudt in de galerij.
14. Slagwerkinstrument om de klank van kerkklokken binnen nieuw KM curriculum te 
 imiteren.
15. Spelcomputer waarmee studenten KM en ODM hun werk kunnen uploaden.
16. Origami proefspel voor een commissie.
17. Vak waarin meerstemmige kapsels worden behandeld.
18. Opleidingsberaad dat zich louter soepel opstelt.
19. Platform voor on-line onderwijs in een zwart busje.
20. Liedje van Jobim over een meisje dat broodjes kaas onder de grill legt.
21. Inspicient doet de eerste piano oefening.
22. HBO-kunstinstelling waar je met elkaar leert praten.
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Oplossing 2020! 

1.     (Oplossing) Eindauditie die veel te lang duurt. 

Gebed zonder eindexamen 

2.     Verbindende conciërge brengt partijen nader 
tot elkaar. 
Johan van Bruggenbouwer 

3.     Eindauditie op vrijdag, zaterdag of zondag. 
Weekeindexamen 

4.     Met een kater in de ritme les zitten. 
Ritmebrakticum 

5.     Bandje bekend van Cissy Strut met Ton en 
Rebecca. 
The musiconometers 

6.     Indoor balsport in concerthal. 
Reulandzaalvoetbak 

7.     Dit stop je in de wasmachine wanneer lage 
noten te luid klinken. 
Basverzachter 

8.     Instrumentaal/vocale les gericht op spelen van 
geheugen. 
Uit het hoofdvakles 

9.     Vak waarbinnen de muziek van Kurt Cobain 
wordt ontleed. 
Nirvanalyse 

10.  Tollen na het behalen van de 1e 60 
studiepunten. 
Propeduizelig 

11.  Conciërge klust bij als NOS-verslaggever met 
bontmuts. 
Garry Eickhof 

12.  Hoofd schoolmuziek is altijd ziek. 
Frans Haverkortjakje 

13.  Bende boevige monniken die zich ophoudt in 
de galerij. 
Kloostergang 

14.  Slagwerkinstrument om de klank van 
kerkklokken binnen nieuw KM curriculum te 
imiteren. 
Aljosja Buijsklokken 

15.  Spelcomputer waarmee studenten KM en 
ODM hun werk kunnen uploaden. 
Nintendo DSP 

16.  Origami proefspel voor een commissie. 
Vouwditie 

17.  Vak waarin meerstemmige kapsels worden 
behandeld. 
Haarmonieleer 

18.  Opleidingsberaad dat zich louter soepel 
opstelt. 
Flexamencommissie 

19.  Platform voor on-line onderwijs in een zwart 
busje. 
A-Teams 

20.  Liedje van Jobim over een meisje dat broodjes 
kaas onder de grill legt. 
The grill from Ipanema 

21.  Inspicient doet de eerste piano oefening. 
Bern wortelboer er ligt een kip in ‘t water 

22.  HBO-kunstinstelling waar je met elkaar leert 
praten. 
Conversatorium 


