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if we think artists
contribute to
shape the world

If we trust that
art matters

Kunstenaars voegen iets essentieels toe
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Wat ons bindt en tot één school
maakt? Deze vraag stellen wij
elkaar, maar ook aan jou als
toekomstige student.

aan onze wereld, geloven wij. Dat hoeft niet
maatschappelijk of politiek te zijn, het kan ook
esthetisch zijn, poëtisch of emotioneel. Je kunt
niet blijven stilstaan, je moet vooruit kijken,
dat is kunst eigen. Dat vragen we ook aan onze

Denk je eens in: een leven zónder kunst, zonder

studenten en docenten.

verbeelding. Er zou geen film bestaan, geen
tv, geen mode, geen dans, geen muziek, geen
design, geen architectuur… Het leven zou één
grote herhaling zijn, vreugdeloos en kleurloos.

Wij delen op onze school de stellige overtuiging
dat kunst ertoe doet. Kunst staat voor verbeel
dingskracht, nieuwsgierigheid, schoonheid en
troost. Zonder verbeelding is er geen vooruitgang.
Zonder verbeelding kun je je niet inleven in
anderen. Verbeelding is wat ons bijzonder maakt

how will
we act?

en wat het leven de moeite waard maakt.
De belangrijkste vraag die je tijdens je opleiding

if we can learn
from everyone

gaat beantwoorden: wat ga ík als kunstenaar
doen? Wat wil ík betekenen in de wereld? Wij
zijn de enige theater- en dansacademie in
Nederland waar je alle disciplines en faciliteiten
onder één dak vindt. Een school met de kennis,
de traditie, het ambacht en de techniek. Deze
facetten zullen we je leren. Maar we blijven je
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Wij geloven dat je van iedereen kunt leren: van

ook vragen: wat wil jij bijdragen? Welk theater

de wereld, van elkaar en van docenten. En wij

en dans van de 21ste eeuw ga jij maken, samen

leren ook van jou. De wereld en de kunst die jij als

met je generatiegenoten, met en in deze wereld?

student binnenbrengt, zijn het vertrekpunt voor

Want kunst gaat niet alleen over traditie, maar

een dialoog. Samen vinden we het theater van de

juist ook over de toekomst.

21ste eeuw uit.

En die toekomst, dat ben jij!
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Negen redenen om
te studeren aan de
Academie voor
Theater en Dans
De Academie voor Theater en Dans (ATD) biedt
opleidingen op bachelor- en masterniveau voor alle
theater- en dansdisciplines. Bij ons krijg jij als student de
hoofdrol. Jouw artistieke talent, ambities en dromen zijn
het startpunt voor ons onderwijs. Negen redenen om bij
ons te studeren.

1

Zo is er maar één!
Onze academie is uniek in Nederland: wij zijn de enige theater- en
dansacademie waar je alles onder één dak vindt. Alle disciplines,
alle faciliteiten. Een gemeenschappelijk podium voor zestien
gespecialiseerde opleidingen. Waar we elkaar inspireren. Waar
we nieuwe wegen vinden. Conventies te lijf gaan. Samen denken,
durven en leren en zo nieuwe ideeën tot leven brengen.

2

Krijg les van ervaren topdocenten
Je leert het vak van de beste docenten en gastdocenten. Zij
staan met één of beide benen in de beroepspraktijk. Ook werk
je met internationale kunstenaars die wij als artist in residence
uitnodigen. Bevlogen professionals voeden zo jouw creativiteit
en vakmanschap. Ze geven je voeling met een artistieke wereld
die constant in beweging is. Hoe kun jij jouw ideeën omzetten in
bijzondere producties? Zo leg je een solide basis om jezelf een leven
lang verder te ontwikkelen.

4
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Leer in het hart van het Nederlandse
culturele leven
De Academie voor Theater en Dans staat in het centrum van
bruisend en vrijzinnig Amsterdam. Je studeert in het hart van het
Nederlandse culturele leven. We hebben nauwe contacten met
beroemde theaters en gezelschappen als Nationale Opera & Ballet,
Frascati Theater, Internationaal Theater Amsterdam, Dansmakers,
Theater Rotterdam, Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui, Club Guy &
Roni en vele andere. Zo bouw je al tijdens je studie een netwerk op
dat ertoe doet.

4

Beweeg je in een open sfeer
& open community

6

Ons gebouw is speciaal ontworpen voor theater- en dansonderwijs.
Elk jaar realiseren studenten maar liefst vierhonderd dans- en theater
producties. Alle voorzieningen zijn aanwezig om jouw artistieke
dromen waar te maken: professionele studio’s, een grote theaterzaal,
een danstheater en diverse try-outstudio’s. Ook ons kostuum- en
decoratelier, het IDlab, de bibliotheek, het productiebureau en
de afdeling theatertechniek staan voor je klaar. Zo kun je al jouw
artistieke plannen realiseren.

Onze bruisende, internationale academie is een plek waar
iedereen vrij kan dromen, denken en maken. Waar ideeën vrij
kunnen stromen. Waar diversiteit de norm is. Wij zijn een ‘open
source academy’. Een academie voor onafhankelijke geesten die
zich graag artistiek willen ontwikkelen. Een creatieve hotspot,
waar studenten elkaar uitdagen, willen excelleren en het beste uit
zichzelf en anderen halen.
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Maak samen theater
Een creatieve hotspot word je niet zomaar. Bij ons werk je
interdisciplinair samen in creative teams aan bijzondere
producties. Toekomstige acteurs, cabaretiers, regisseurs,
dansers, choreografen, decor- en kostuumontwerpers, licht- en
geluidsontwerpers en (technisch) producenten inspireren elkaar in
teams tot de mooiste resultaten. Zo leg je als student waardevolle
(werk)contacten voor het leven.

6

Maak gebruik van de allerbeste faciliteiten

7

Doe heel veel praktijkervaring op
In de loop van je vierjarige studie doe je bij ons een schat aan
praktijkervaring op. Tijdens alle voorstellingen waar je op school
aan werkt, vaak begeleid door een gastregisseur of -choreograaf.
Tijdens gezamenlijke, discipline-overstijgende projecten waarbij
je betrokken bent als acteur, danser, theatermaker, (technisch)
producent of ontwerper. En tijdens je stage, waar je een goed idee
krijgt van hoe de praktijk buiten de academie eruitziet.

7

Motivatie en selectie

In deze brochure vind je in het kort informatie
over alle opleidingen van de Academie
voor Theater en Dans. De brochure is
verdeeld in drie delen: dans, theater en
masteropleidingen. Wil je meer weten over
een opleiding? Maak kennis met de opleiding
van je keuze tijdens de open dagen. Of
bezoek voorstellingen van onze studenten
om de sfeer te proeven op de Academie voor
Theater en Dans.

Kies je voor een beroep binnen de
podiumkunsten, dan kies je voor een manier
van leven. Talent is een voorwaarde, maar
je moet het vooral heel graag willen! De
Academie voor Theater en Dans streeft
naar een buitengewoon hoog niveau van
professionaliteit. We nemen daarom alleen de
beste en meest gemotiveerde studenten aan.

Academie voor Theater en Dans
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Wil je meer weten?

Meer weten over de selectieprocedure?
Kijk op www.atd.ahk.nl

Kijk voor meer informatie over de
opleidingen, de open dagen en de
voorstellingen op www.atd.ahk.nl
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Ontwikkel je creatief ondernemerschap
Werken in de podiumkunsten betekent werken in een voortdurend
veranderende omgeving. De Academie voor Theater en Dans
ondersteunt je in het leggen van een stevige basis als cultureel
ondernemer. We leiden je op tot een persoonlijkheid die in staat is
kansen te zien, samenwerkingen te zoeken met andere specialisten
en een eigen werkveld te creëren en ontwikkelen. Zodat jij na je
opleiding blijvend jouw artistieke bijdrage kunt leveren aan de
podiumkunsten.

9

Maak kennis met de nieuwste digitale
ontwikkelingen
In het IDlab (Interdisciplinary Digital Lab) maak je kennis met
de nieuwste digitale ontwikkelingen, zoals 360-gradenvideo
en virtual en augmented reality. Je krijgt de ruimte om te
experimenteren met nieuwe technieken en te onderzoeken wat ze
voor jou betekenen.

8
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Een Carnaval, afstudeervoorstelling van
Jessie L’Herminez, Lisanne Bovée,
Emma Boots, Jorik Damman en Rutger
Bouwman (Regie, Scenografie, Productie
Podiumkunsten, Design & Technologie)
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Opleidingen
Amsterdamse
Toneelschool
&Kleinkunstacademie
Mime Opleiding
Theaterdocent
Regie Opleiding
Productie
Podiumkunsten
Scenografie
Design & Technologie

• 

•
•
•
•

•
•

4 jaar voltijd

Theaterdocent Verkort

• 

(deeltijd)

Technische Productie Associate Degree

• 

(voltijd)
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Academie voor Theater en Dans

Theateropleidingen
Theater in de breedte

2 jaar

Bachelor of Arts / Bachelor of Education

mbo-4-, havo- of vwo-diploma en selectieprocedure

Hoor jij bij de nieuwe generatie acteurs en
theatermakers?
De Academie voor Theater en Dans leidt acteurs
en makers op voor repertoiretoneel, gezelschappen
en theatergroepen, muzikaal theater, film en
tv-drama, of tot mimespeler of cabaretier.
Vooraanstaande theatermakers brengen als docent
de praktijk in huis. Met al deze facetten kom je op
de Academie voor Theater en Dans in aanraking
en dat maakt je studie uniek.
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Het creative team: de artistieke schakel
Een artistieke droom ontwikkel je met elkaar,
als team, én in relatie tot de wereld om je heen.
Initiatiefnemers van een theater- of dansproductie
– regisseurs, choreografen, creative producers,
technisch producenten en ontwerpers – vinden
elkaar in een gemeenschappelijke visie en
artistieke noodzaak. Deze professionals worden
opgeleid binnen de opleidingen Regie, Productie
Podiumkunsten, Design & Technologie,
Technische Productie en Scenografie. Samen
vormen zij het creative team en daarmee
de artistieke schakel tussen idee, ontwerp,
enscenering, uitvoering en het publiek.

Theaterdocent in de podiumkunsten
Bij onze opleiding Theaterdocent staat het zelf
maken met en lesgeven aan ongetrainde spelers
centraal. Je bent kunstenaar en pedagoog ineen
en krijgt een sterke ambachtelijke en didactische
training. Als theaterdocent weet je artistieke
ideeën vorm te geven en uit te voeren op
verschillende locaties, met verschillende mensen
en binnen verschillende pedagogische contexten.
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Je publiek raken, ontroeren of aan het denken zetten
door jouw verbeelding, fantasie en engagement. Door te
acteren of te zingen, op een podium of via de camera,
in het theater of daarbuiten. Op de Amsterdamse
Toneelschool&Kleinkunstacademie (ATKA) studeer je in
een community van getalenteerde generatiegenoten. Je
leert zeker zo veel van hen als van je docenten. Je traint
je ambachtelijke vaardigheden: je leert acteren, zingen,
musiceren en je eigen theater te maken. Zo ontwikkel je je
tot een creatieve, muzikale en ondernemende toneelspeler
die interdisciplinair kan samenwerken.

Veelzijdige professional
Op de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunst
academie maak je kennis met toneel, muziektheater, kleinkunst, film en televisie en het maken van
je eigen theaterwerk in drama of cabaret. Je krijgt
les in verschillende soorten beweging (o.a Afrikaanse dans, moderne dans, Aikido), spreken en
zingen. Je leert niet alleen spelen vóór de camera
maar ook mét de camera. Je krijgt les van inspirerende (gast)docenten die met beide benen in de
praktijk staan en zelf ook een bevlogen beroepspraktijk hebben. Je zingt, componeert en schrijft
eigen liedjes en teksten. Je krijgt les in onze
professionele geluidsstudio en experimenteert
met digitale en technologische ontwikkelingen.
Je verruimt je blik in vele opzichten. Je bezoekt
veel voorstellingen. Zowel van grote gerenommeerde binnen- en buitenlandse gezelschappen
als van experimentele bijna-generatiegenoten. Je
bezoekt musea en concerten. Je leert kijken naar
beeldende kunst en luisteren naar allerlei soorten
muziek. Je wordt uitgedaagd je te laten inspireren
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door politiek en maatschappij, internet, film en tv,
games, virtual reality, literatuur, blogs en andere
innovatieve ontwikkelingen in de wereld. Je leert
autonoom denken en te putten uit bekende en
onbekende bronnen en je eigen creativiteit in te
zetten. Een open en nieuwsgierige blik is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen
tot de meest interessante podiumpersoonlijkheid
die jij kunt worden.
Netwerk voor de toekomst
Tijdens je studie ontmoet je studenten van de
andere opleidingen van de Academie voor Theater
en Dans en je leert over de grenzen van je eigen
vak heen te kijken. Je werkt samen met jonge, talentvolle regisseurs, productieleiders, scenografen,
dansers, mimers, licht- en geluidsontwerpers. Generatiegenoten die je later in je beroepspraktijk ook
weer zult tegenkomen. Ook werk je met studenten
van de Nederlandse Filmacademie die naast onze
school is gelegen. Zo bouw je al tijdens je studie
aan een waardevol netwerk voor je toekomst.

Academie voor Theater en Dans
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Amsterdamse Toneelschool
&Kleinkunstacademie

‘Vertrouw op je intuïtie.
Niet te veel in je hoofd zitten.
Denk groot. Durf te falen.’
Sinem Kavus, afgestudeerd in 2017

Bechdeltest, afstudeervoorstelling 2018

Het programma
1e jaar: de basis
• In het eerste jaar maak je kennis met de vele
aspecten van het vak op gebied van het
ambacht, maar word je ook uitgedaagd in je
engagement. Je ontdekt onvermoede kanten
in aanleg, fantasie en verbeelding.
• Je werkt aan je techniek en vakmanschap
op gebied van spelen, spreken, zingen en
bewegen.
• Je maakt kennis met de oeroude theater
wetten. Je krijgt les in teksttoneel,
improvisatie, camera-acteren en
theatermaken.
• Je krijgt les in de oude en nieuwe
geschiedenis van het theater, de andere
kunsten, de nieuwe media, film en tv.
• Je maakt je eigen voorstellingen; je leert
schrijven en componeren.
• Je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling
en je persoonlijk engagement te ontwikkelen.
2e en 3e jaar: jouw persoonlijke pad en de
verdieping hiervan staat centraal
Vanaf je tweede jaar krijg je – naast het vaste
trainingsprogramma in de ochtend – een
keuzeprogramma waarin je kunt kiezen voor de
programma’s die aansluiten op jouw specifieke
mogelijkheden en behoeftes. Dat kan variëren
van het maken van je eigen voorstellingen tot

het verdiepen van je auteurschap, tot het experimenteren met je muzikale talenten.
4e jaar: schakeljaar naar de praktijk
Je kunt stage lopen bij een (grote) productie
of kiest jouw persoonlijke manier om je voor te
bereiden op je beroepspraktijk na school.
Zelf achter het stuur
Belangrijk uitgangspunt in het programma is dat je
zelf achter het stuur van je ontwikkeling zit en deze
mee vormgeeft. Je komt kennis en vaardigheden
halen, maar wordt ook gevraagd na te denken over
wat je komt brengen. Je eigen reflectie op je ontwikkeling staat naast de reflectie van de docenten.
Na je studie
Onze afgestudeerde acteurs en kleinkunstenaars
zijn creatief, muzikaal, ondernemend en kunnen
interdisciplinair werken. Ze werken voor toneel,
film en televisie, of in de muziek- en kleinkunst of
op andere interessante plekken in de samenleving
waar fantasie en verbeelding nodig zijn. Ze zijn
performer van eigen drama of cabaret, of richten
hun eigen gezelschap op.
Toelating en selectie
Jaarlijks laten we ongeveer twintig studenten toe.
Informatie over de selectieprocedure vind je op
onze website.
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Citaat uit het juryrapport van de André Veltkamp Beurs over Paradijsvertraging

Paradijsvertraging, afstudeervoorstelling Mime Lichting 2018, winnaar van de André Veltkamp Beurs

Mime Opleiding
Alles begint bij beweging! Bij de Mime Opleiding
gaat het niet over doen alsof, maar over het zijn.
Je leert lichaamstaal te analyseren, theatraal toe te
passen en te voorzien van je eigen handtekening.
Als je alleen techniek inzet, wordt het saai. Op onze
opleiding groei je uit tot een eigenzinnige speler en
theatermaker met een sterk fysiek bewustzijn en een
persoonlijke stijl.
16

Beweging, ruimte en beeld
Bij de Mime Opleiding leer je alles over de
basiselementen van de mime: beweging, ruimte
en beeld. Je weet precies wat voor beeld er
ontstaat door jouw spel en wat voor uitwerking
dat heeft op de toeschouwer. Je ontwikkelt
een persoonlijke lichaamstaal gebaseerd op de
mime corporel. Dat is een bewegingsleer die
houdingen, handelingen en bewegingen van het
menselijk lichaam analytisch benadert, om van
daaruit theatrale mogelijkheden te ontwikkelen.
Zowel in het spelen als in het maken staat bij
ons het onderzoek centraal. Aan het einde van je
studie beheers je de techniek en principes van
de mime én verbind je ze aan jouw artistieke
visie. Je stelt je kritisch op, bent gedisciplineerd
en koppelt een sterk analytisch vermogen
aan experimenteerdrift. Kortom: je bent een
zelfstandig werkende, goed getrainde speler en
theatermaker met een persoonlijke stijl.

Het programma
De mime- en spellessen zijn de kernvakken
van de opleiding. Je krijgt ondersteunende
vakken als dans, chi kung, acrobatiek,
yoga, muziek, stemontwikkeling, zang,
houdingcorrectie en bewegingscompositie.
Bovendien volg je theorielessen dramaturgie
en geschiedenis van mime, theater,
beeldende kunst, muziektheorie en filosofie.
1e en 2e jaar: de basis voor je vakmanschap
Tijdens het eerste jaar volg je vaste lessen en
trainingen en maak je een solopresentatie.

Academie voor Theater en Dans

‘Paradijsvertraging openbaart de vitaliteit, diversiteit,
kwetsbaarheid en de kracht van het collectief. Veelzijdigheid is
een understatement voor deze groep performers in optima forma.
Paradijsvertraging gaf mij vrijheid in mijn hoofd, het werd een
indringend decor voor mijn eigen associaties, een sauna voor mijn
hersens. Ik kwam er gelouterd uit.’

Vanaf het tweede jaar bieden we naast je
verplichte trainingen en lessen tweemaal per
jaar projecten aan. Hierin werk je samen met
gerenommeerde theatermakers, regisseurs,
choreografen en beeldend kunstenaars.
3e en 4e jaar: jouw individuele ontwikkeling
staat centraal
In het derde en/of vierde jaar van je studie
loop je stage. In deze laatste twee jaar staan
jouw persoonlijke keuzes en ontwikkeling
steeds meer centraal. Je volgt een individuele
leerroute en werkt samen met klasgenotenen
theatermakers/regisseurs aan voorstellingen.

Na je studie
Onze afgestudeerde mimers produceren eigen
werk of werken in wisselend verband bij
gezelschappen. Ook vind je ze binnen theater- en
dansgezelschappen, televisie en film. Oudstudenten werken bijvoorbeeld bij Jakop Ahlbom,
Boogaerdt/VanderSchoot, Golden Palace, Wild
Vlees en Schweigman&.
Toelating en selectie
Beschik je over een zelfstandige werkhouding en
werk je goed samen met anderen?
Dat, én een lichaam dat geschikt is voor deze
sterk fysieke vorm van theater zijn voorwaarden.
Jaarlijks laten we maximaal tien studenten
toe tot de opleiding. Meer informatie over de
selectieprocedure vind je op onze website.
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Wil jij graag met kinderen, jongeren, volwassenen en/of
ouderen theater maken en lesgeven? In scholen, op straat en
festivals over dat wat jou en hen raakt? Dan is de opleiding
Theaterdocent wat voor jou. We leiden je op tot een veelzijdige
theatermakende docent en docerende theatermaker, met een
eerstegraads onderwijsbevoegdheid (Bachelor of Education).
Je leert hoe theater te maken en anderen hierin te coachen.
Je initieert en regisseert. Je ontwerpt projecten, lessen en
workshops. We leiden je op tot ondernemende theaterdocent
met als doel de ander in beweging te brengen!
Kunstenaar en pedagoog ineen
Wij gaan ervan uit dat je als theaterdocent pedagogisch en artistiek het meeste voor elkaar krijgt, wanneer je de ander met jouw eigen noodzaak, fascinatie
en nieuwsgierigheid weet te voeden. Daarom is er in
het curriculum veel aandacht voor de ontwikkeling
van je eigen kunstenaarschap én docentschap, plus
de verbinding daartussen. Wij trainen je in een schat
aan mogelijkheden van theatermaken. De focus ligt
hierbij op het leren maken vanuit diverse bronnen,
disciplines (zoals materiaal, licht, geluid, kostuum)
en speelstijlen, met een groot oog voor ruimte.
‘Think globally, act locally’
Theater zien wij als een ontmoetingsplek, een plek
waar je de wereld mag bevragen. Je leert een link te
leggen tussen de vragen van deze tijd en jouw passie
voor het theatervak. Als kunstenaar in verbinding
weet je mensen bij elkaar te brengen. Om hen artistiek en pedagogisch uit te dagen en te verleiden
verhalen te delen met elkaar en publiek. Hierbij
geldt dat we dat doen vanuit een besef van globale
verbindingen, vertaalt in theatrale handelingen op
lokaal niveau. Kortom: ‘think globally, act locally’ is
ons motto. Je ontwikkelt daarvanuit een eigen visie
op theater en kunstonderwijs.
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Theaterdocent
Kunstenaar in verbinding

Het programma
Wij leiden theaterdocenten op die hun eigen
weg gaan in het brede veld van de beroepspraktijk. Om dat te kunnen doen, bieden we
iedereen dezelfde vakmatige basis aan, waar
vanuit je je kunt verdiepen door het kiezen van
keuzeblokken. Deze keuzeblokken worden gegeven door inspirerende makers en docenten
uit de praktijk.
1e jaar: basis
Alle studenten starten met een basisjaar.
Hierin krijg je de voor dit vak noodzakelijke
bildung: de basis voor je kunstenaar- en
vakmanschap. Je krijgt lessen en projecten
in basisvakken als spel, stem/zang, dans,
muziek, theatergeschiedenis en theateroriëntatie. Je krijgt projecten theatermaken (vanuit
kostuum, licht, verschillende bronnen, tekst)
en start met de ontwikkeling van je artistieke
en theaterpedagogische vaardigheden door
het maken van individuele opdrachten met je
klasgenoten als spelers.

Boys don’t cry, afstudeervoorstelling van Nina Haanappel (Theaterdocent) en Elisia da Silva Martins Peças (Productie Podiumkunsten)

2e en 3e jaar: verdieping
Na het basisjaar volg je deels vast onderwijs
in je leerjaar, en kun je twee keer in het jaar
kiezen tussen verschillende keuzeblokken die
je gezamenlijk met studenten uit het 2e, 3e en
4e leerjaar volgt. In het vaste onderwijs per
leerjaar krijg je projecten waarin de verbinding tussen jouw kunstenaar- en docentschap
centraal staat. Je krijgt input via gezamenlijke
theatermaakprojecten en gaat ook steeds zelfstandiger aan de slag met spelers van buiten
de opleiding. Daarnaast wordt je kennis en visie gevoed door lessen filosofie, creatorschap
en theatergeschiedenis waarin veel ruimte is
voor eigen onderzoek.
De gezamenlijke keuzeblokken voor 2e en 3e
jaars worden gegeven door makers van groepen die zijn gespecialiseerd in het werken
met ‘daily life experts’, zoals DEGASTEN,
productiehuis Flow, The Turnclub, Sir Duke
en de educatieafdeling van ITA. Daarnaast
kun je ook kiezen tussen lessen maken vanuit
mime en dans, plus verschillende (fysieke)
spellessen.

4e jaar: individueel afstuderen
Aan het begin van je vierde leerjaar start je
vanuit je eigen afstudeerplan met verschillende
stages en projecten. Je voert minimaal een van
deze onderdelen in het buitenland uit.

Na je studie
Onze afgestudeerde theatermakers-docenten
gaan aan de slag als zelfstandig theatermakeren docent, als cultureel ondernemer, als
kunstcoördinator, theater of ckv-docent in het
onderwijs. Ook zijn zij als docerend theatermaker
verbonden aan theaterverenigingen en
-gezelschappen, educatieve instellingen, centra
voor de kunsten, theaterwerkplaatsen, eigen
gezelschappen of in de community arts.
Toelating en selectie
De selectie vindt plaats plaats in drie rondes
waarna jaarlijks ongeveer twaalf studenten
worden aangenomen. Zie de website voor meer
informatie.
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Corina Lok, artistiek leider Theaterdocent Verkort

Talkshow, afstudeeravond door studenten van de Opleiding Theaterdocent Verkort 2018

Theaterdocent
Verkort
Programma voor professionals
Ben jij professioneel acteur, regisseur, mimespeler
of performer en wil je leren werken met ongetrainde
spelers? De opleiding Theaterdocent Verkort leidt je
in twee jaar op tot docerend theatermaker met een
eerstegraads onderwijsbevoegdheid (Bachelor of
Education). Je leert theatermaken met mensen uit alle
(culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden,
zowel binnen als buiten het onderwijs.
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Kunstenaar en pedagoog ineen
Wij gaan ervan uit dat je als theaterdocent
pedagogisch en artistiek het meeste voor elkaar
krijgt, als je de ander met jouw eigen noodzaak,
fascinatie en nieuwsgierigheid weet te voeden.
Daarom is er in het curriculum veel aandacht voor
de ontwikkeling van je eigen kunstenaarschap én
docentschap, plus de verbinding daartussen.
Onze studenten zijn theaterprofessionals. Mensen
met een eigen bagage die tijdens de opleiding
doorbouwen op wat ze al beheersen en weten.
Onze opleiding is mede daarom praktijkgericht. We
werken met het principe ‘werkend leren en lerend
werken’. Je kunt als professional je werkpraktijk en
je studie combineren. We gebruiken leermethodes
als (praktijk)coaching en intervisie. Er is ruimte
voor eigen onderzoek en experiment.
We leiden je op tot een veelzijdige, eigenzinnige
theatermaker met als doel: de ander in beweging
brengen! Je weet een link te leggen tussen de
vragen van deze tijd, de actualiteit en jouw eigen
werkpraktijk en passie voor het theatervak.
Je ontwikkelt een eigen visie op theater en
kunstonderwijs. Je neemt zelf artistieke
initiatieven en weet je weg te vinden in de
veelomvattende beroepspraktijk. Je ziet en benut
kansen binnen en buiten de artistieke sector.
Docerend theatermaker en creator
Het programma rust op twee pijlers: docerend
theatermaker en creator.
• Als docerend theatermaker koppel je
artisticiteit aan overdracht. Je weet artistieke
ideeën vorm te geven en uit te voeren op
verschillende locaties, in verschillende
pedagogische situaties en met verschillende
doelgroepen.
• Als creator zie je kansen en weet je deze
te benutten. Je kunt binnen verschillende
werkvelden projecten initiëren en opzetten,
partners vinden en verbindingen leggen.

Het programma
Tijdens het eerste jaar zoek je actief naar wat
je drijft als maker en docent. In het tweede
jaar is er ruimte voor projecten die aansluiten
bij je eigen ambitie, waarin je je verder kunt
ontwikkelen.
Op maandagen en tijdens zeven weekenden
per jaar volg je lessen en workshops op de
Academie voor Theater en Dans. Daarnaast
werk je acht uur per week op praktijkplekken.
Ook je eigen werkplek kun je, onder bepaalde
voorwaarden, als praktijkplek inzetten.
Vanuit je eigen werkpraktijk breng je cases in
die we behandelen tijdens de theorielessen.
Vanuit het lesprogramma neem je inspiratie
en tools mee naar de praktijk. Vanuit het
tafel-en-vloer-principe leer je maken met
kinderen, jongeren, volwassenen en bijzondere
doelgroepen. Daarnaast krijg je onder andere
les in het interdisciplinair werken en het
werken op locatie. De opleiding werkt met een
diverse groep theatermakers en docenten.
Inspiratoren die vanuit een eigen praktijk hun
ervaring, expertise en netwerk meenemen de
opleiding in.
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‘We leiden op tot theatermaker-docent. Een combinatie waar we in geloven.
Omdat het niet zozeer gaat om het vullen van een gat, maar om het ontsteken van een vuur.’

Na je studie
Onze alumni hebben vaak een gemengde
praktijk. Ze gaan aan de slag in het onderwijs
of als zelfstandig theatermaker en/of cultureel
ondernemer. Als theaterdocent, ckv-docent
of kunstcoördinator in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger
beroepsonderwijs. Of als docerend theatermaker
bij theaterverenigingen en -gezelschappen,
educatieve jeugdtheaterscholen of in de
community arts.
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Regie Opleiding
Heb jij de drang om te máken, uitdrukking te geven
aan jouw persoonlijke visie en kunstenaarschap?
Op de Regie Opleiding leer je je eigen fascinatie
te volgen en te vertalen in theater, samen met een
artistiek team. Zodat je de thema’s die jou intrigeren
heel precies weet uit te drukken. Ons motto: alles
kan, mits goed gedaan!

Romeo & Juliet, afstudeervoorstelling van Annett Jarewski (Regie), Thomas
Boudewijn (Scenografie), Jossie van Dongen (Productie Podiumkunsten)

Wat leer je?
Regisseur zijn kun je eigenlijk niet leren; je
bént het al. Je wilt uitdrukking geven aan
jouw persoonlijke verhalen en overtuigingen.
Je kunstenaarschap ‘eist’ dat van je. De Regie
Opleiding daagt je uit jouw artistieke kern, jouw
eigen fascinaties te onderzoeken, te bevragen, te
volgen en te vertalen. Vormen te vinden voor jouw
inhoud. Je artistieke droom te delen met je team
van vormgevers, technici en acteurs. Samen te
onderzoeken hoe jouw droom gestalte kan krijgen.
Doel is om je in vier jaar klaar te stomen voor
het grotezaaldenken. Dit is een matrix die je
overal kunt toepassen: bij een opera, musical,
muziektheaterstuk, choreografie, tentoonstelling,
performance of lezing; ook in een kleine zaal.
Tijdens je studie krijg je inzicht in verschillende
interdisciplinaire maakprocessen: wat is de
werking van geluid en muziek? Van beeld en
lichaam? Hoe ga je om met zangers, muzikanten,
een dirigent? Hoe werk je met dansers,
mimespelers, acteurs? Hoe hebben locatie en
publiek invloed op je materiaal? Hoe ga je om
met niet-theatrale ruimtes? Met publiek dat geen
schouwburgpubliek is?
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Je leert jouw persoonlijke werkcultuur te creëren.
Te zorgen dat je artistieke team zich jouw kernidee
eigen maakt en daar zijn artistieke waarden aan
toevoegt. Je team en acteurs mee te nemen in de
richting die jij wilt, zodat jij kunt vertellen wat je
écht wilt vertellen. Je leert motiveren, aansturen
en op de rails houden. Je leert de talen spreken
van je vormgever, dramaturg en acteurs.
Het programma
Onze opleiding functioneert als een
‘theaterhuis’, waarin studenten van
verschillende jaargangen en opleidingen
met en door elkaar studeren. De inhoud
van ons programma beweegt flexibel mee
met dat wat voor jou belangrijk is, en met
wat de theaterwereld ziet als relevant,
confronterend of vernieuwend. Je werkt in een
creative team nauw samen met studenten
Scenografie, Productie Podiumkunsten en
Design & Technologie. Je krijgt zowel les van
gerenommeerde ‘oude rotten’ in het vak als
van jonge theatermakers, zoals: Marijn de Jong
(Urland), Espen Hjort (Theater Utrecht), Ola
Mafaalani, Olivier Diepenhorst, Paul Knieriem,

Marcus Azzini (Toneelgroep Oostpool), Suzan
Boogaerdt (Boogaerdt/VanderSchoot, Theater
Rotterdam), Francesca Lazzeri, Anthony
Heidweiller (Nationale Opera & Ballet), Rezy
Schumacher (Nationale Theater), Casper
Vandeputte, Jeroen de Nooijer, Jair Stranders,
Florian Hellwig, Bo Tarenskeen, Daphne Richter,
Maurice Bogaert, Els Sorber en de acteurs Cahit
Ölmez, Steven Van Watermeulen, Chris Nietvelt,
Marlies Heuer, Ludwig Bindervoet (Urland), en
castingdirector Hans Kemna.
Daarnaast ontmoet je belangrijke kunstenaars
uit het internationale circuit en vanuit andere
disciplines, zoals: het kunstenaarsduo
Quirine Racké & Helena Muskens, Marloeke
van der Vlugt, Nikki van Sprundel, Jan
van den Berg, Guy Biran, B-architect Sven
Grooten, de scenografen Herbert Janse, Bart
Visser, Marcel Schmalgemeijer en Thomas
Boudewijn samen met Olaf Mensink (beiden
alumni Scenografie) als ook Ilona Overweg,
dramaturg Rob Klinkenberg, romanschrijver
Oscar van den Boogaard, schrijver Rob de
Graaf en geluidskunstenaars Wim Selles en
Harpo ‘t Hart.

Na je studie
Onze afgestudeerde regisseurs werken in
het professionele theater. Zowel in grote,
gevestigde repertoiregezelschappen als in
kleinere, beginnende initiatieven. In het
bewegings- en muziektheater of bij kinder- en
jeugdtheatergroepen. Alles is mogelijk. Je
werkterrein is afhankelijk van je specialisatie.
Bekende oud-studenten zijn onder anderen: Marcus
Azzini, Jetse Batelaan, Julie van den Berghe, Lotte
van den Berg, Maren Bjørseth, Thibaud Delpeut,
Olivier Diepenhorst, Susanne Kennedy, Sarah
Moeremans, Tallulah Schwab, Nina Spijkers, Espen
Hjort, Jan Hulst en Eline Arbo.
Toelating en selectie
Leeftijd speelt geen rol. Talent wel.
Informatie over de selectieprocedure vind
je op onze website.
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Productie
Podiumkunsten
Creative Producing
Wil jij de organisator zijn van theater-, opera- of
dansvoorstellingen? Of van grote evenementen en
festivals? De opleiding Productie Podiumkunsten
leidt je op tot een excellente productieleider, creative
producer, voorstellingsleider of regieassistent. Je leert
hoe je projecten strak financiert, organiseert, plant en
uitvoert. Binnen het creatieve team bedenk jij slimme
oplossingen met als resultaat: de realisatie van de
artistieke ideeën van het team.
Afstudeervoorstelling door creative team: Peer Gynt

Wat leer je?
De opleiding Productie Podiumkunsten is uniek
in Nederland. Nergens krijg je dit specifiek op
de podiumkunsten toegespitste vakkenpakket.
We leiden je op tot een uitstekende organisator
en slimme ondernemer in het culturele werkveld.
Avontuurlijk, moedig, kritisch, verbindend
en analytisch. Creatief in het bedenken van
oplossingen. Communicatief sterk, zodat je de
grote verscheidenheid aan specialismen in een
creative team weet te leiden.
Hoe schep je alle voorwaarden voor het uitvoeren
van het artistieke idee? Hoe deel je dat idee met
het hele team van medewerkers, van regisseur
tot scenograaf, van lichtontwerper tot acteur,
van technicus tot multimediaspecialist? Hoe
zorg je dat een creatief team het idee optimaal
kan ontwikkelen en realiseren? Hoe spreek je de
taal van zowel technici, regisseurs als zakelijk
leiders?
Onze opleiding biedt je een ijzersterke
combinatie van theorie en praktijk. Je leert niet
alleen financieren, organiseren, plannen en
uitvoeren, je leert ook alles over de inhoudelijke
kant van produceren. Je loopt stages bij
gerenommeerde grote partijen. Zo maak je

24

kennis met de nationale en internationale
praktijk en kom je in contact met een breed
netwerk.
Je ontwikkelt je tot een producent/productieleider
met een sterke visie op theater en kunst. Een
volwaardige sparringpartner voor de regisseur,
choreograaf of componist tijdens het creatieve
proces. Iemand die de artistieke visie als leidraad
neemt voor alle oplossingen en van daaruit het
maakproces en resultaat vormgeeft.
Het programma
Wij, het team en ik, creëren in de wereld. De
drie hoofdtermen uit deze zin vormen de drie
leerlijnen waaruit je studie is opgebouwd.
1e, 2e en 3e jaar: de basis voor je
vakmanschap in theorie en praktijk
• Binnen de leerlijn ‘Het team en ik’ volg
je vakken als management, organisatie,
communicatie en presentatie.
• Binnen de leerlijn ‘Creëren’ volg je vakken
als cultuurbeleid, recht, financiën,
marketing en theatertechniek. Zo ontwikkel
je jouw toolbox voor het produceren binnen
de podiumkunsten.

• Binnen de leerlijn ‘De wereld’
krijg je een brede basis door
vakken als ethiek, dramaturgie,
kunst- en cultuurgeschiedenis,
wereldmuziekgeschiedenis en
theatergeschiedenis.
• Je leert alle disciplines binnen de
podiumkunsten kennen en begrijpen.
• Je kiest zelf verschillende stages,
bijvoorbeeld bij grote professionele
instellingen, zoals Toneelgroep Oostpool,
Stage Entertainment, De Nederlandse
Opera, Oerol, Parade, Paradiso Melkweg
Productiehuis en Holland Festival.
4e jaar: jouw persoonlijke programma
Het vierde jaar is volledig individueel
maatwerk. Jouw interesses en specialisatie
staan centraal. Je loopt een stage die past bij
de discipline waarin jij je wilt verdiepen.
In je afstudeerjaar produceer je in ieder
geval één afstudeervoorstelling binnen
de Academie voor Theater en Dans in
samenwerking met studenten van de andere
opleidingen, zoals choreografen, regisseurs,
ontwerpers.

Na je studie
Je werkt als productieleider, creative producer,
voorstellingsleider of regieassistent voor alle
denkbare vormen van de podiumkunsten,
zoals theater, dans, muziektheater, opera’s en
performances. Of je zit in de organisatie van
evenementen, concerten en festivals. Oudstudenten werken bijvoorbeeld bij DeLaMar
Theater, Stage Entertainment, Nederlands
Film Festival, ISH, Frascati Producties, Het
Compagnietheater, Het Nationale Ballet,
Uitmarkt en Internationaal Theater Amsterdam.
Toelating en selectie
Je hebt grote culturele interesse, neemt
graag initiatief, bent communicatief vaardig
en nieuwsgierig. Meer informatie over de
selectieprocedure vind je op onze website.

‘Een goede productieleider is de onmisbare
schakel om van artistiek idee naar realisatie en
uitvoering te komen.’
Saundra Williams, artistiek leider Productie Podiumkunsten
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Scenografie
Scenic Design
Wie is bij uitstek de ontwerper ter wereld die een
ruimte nog écht vrij mag vormgeven?
Die nieuwe, onbekende werelden mag creëren voor
voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen?
Met decors, beeld, geluid, licht, kostuums?
In samenwerking met andere kunstenaars?
Dat is de scenograaf. De opleiding Scenografie
leidt je op tot dit uitdagende beroep.

Afstudeervoorstelling Schedule, scenografie Paulina Prokop

Wat leer je?
De opleiding Scenografie leidt je op tot een
interdisciplinair beeldend kunstenaar/theatermaker
met een unieke, eigen beeldtaal. Als scenograaf
geef je de ‘theatrale werkelijkheid’ vorm, je
beweegt je op het snijvlak van beeldende kunst
en theater. Je realiseert jouw artistieke dromen
in een interdisciplinaire samenwerking met
andere kunstenaars: regisseurs, acteurs, musici,
componisten, schrijvers, video-artists, digital
designers, tentoonstellingsmakers, enzovoort.
De kracht van de verbeelding, daar draait
scenografie om. Tijdens je studie werk je
opdrachtgericht en ontwikkel je jouw persoonlijke
verbeeldingskracht. Hoe breng je een nieuwe wereld
in beeld die spannende vragen en verwondering
oproept? Je wordt volop gevoed met vakmatige
kennis en inspiratie. Je maakt diverse studiereizen,
onder andere naar New York, waar je het vakgebied
ook internationaal verkent. Onze opleiding is uniek
in Nederland. Je krijgt les in kleine groepjes en
jouw creatieve ambities staan centraal. We zijn de
enige opleiding theatervormgeving die onder één
dak zit met alle andere theater- en dansdisciplines.
Daardoor werk je al tijdens je studie intensief samen
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met studenten van alle disciplines aan eigenzinnige
projecten en voorstellingen. Bovendien heb je
toegang tot uitstekende faciliteiten: jouw ontwerpen
kun je 1-op-1 realiseren in samenwerking met ons
decoratelier.
Het programma
1e en 2e studiejaar: de basis voor je
vakmanschap
• Je verkent in een breed lespakket de drie
deelgebieden van het vak scenografie:
het ruimtelijke beeld, de kostumering, de
ruimte, het lichaam, de materialiteit. Je
bezoekt voorstellingen en kijkt backstage
bij decor-en kostuumateliers: hoe is de
uitvoering van het ontwerp georganiseerd?
• Je legt een artistieke en theoretische
basis met vakken als kunstgeschiedenis,
kunstbeschouwing, filosofie,
theatergeschiedenis en dramaturgie.
• Je volgt tien ontwerpblokken, begeleid
door vooraanstaande ontwerpers. Elk blok
sluit je, na een intensief creatief proces,
af met jouw presentatie van het 1-op-1eindresultaat. Geen schaalmodel, maar jouw

ontwerp for real. Zo leer je productgericht
werken: je weet hoe je jouw creatieve ideeën
daadwerkelijk realiseerbaar maakt.
3e en 4e studiejaar: jouw individuele ambities
• De tweede helft van de studie staat
volledig in het teken van jouw individuele
ontwikkeling: wat zijn jouw artistieke
dromen en wat heb je nodig om ze waar te
maken?
• In het derde jaar doe je praktijkervaring
op als assistent-ontwerper bij een theaterof dansgezelschap. Ook maak je met
medestudenten enkele eigen voorstellingen,
bijvoorbeeld in Theater Melkweg of op
locatie, tijdens Oerol.
• Tijdens je vierde studiejaar ontwikkel je
zelf decor- of kostuumontwerpen voor
afstudeerproducties binnen creative teams
van studenten van de Academie voor
Theater en Dans. Je kunt ook zelf een project
of autonome theatrale installatie initiëren.
Daarnaast presenteer je jouw beeldend
werk buiten de academie, in een museale
omgeving.

Na je studie
Ontwerpers van onze opleiding werken als
ontwerper van de theatrale ruimte in de
breedste zin van het woord. Ze ontwerpen
toneelbeelden, kostuums, theatrale installaties,
tentoonstellingen of evenementen.
Toelating en selectie
Je hebt verbeeldingskracht en bent actief
geïnteresseerd in kunst. Je bent communicatief
vaardig en werkt graag samen met andere
disciplines. Meer informatie over de
selectieprocedure vind je op onze website.

‘Theater is bij uitstek een visuele kunst,
waarbij de scenograaf een brug slaat tussen
het zegbare en het toonbare.’
Bart Visser, artistiek leider Scenografie
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in Events en Performing Arts

Ben jij een avontuurlijke en creatieve
‘uitvinder’? Bij de opleiding Design &
Technologie ontwikkel je jezelf tot een
belangrijk lid van het creatieve team
van festivals, theatergezelschappen,
exposities en mediaprojecten.

Wat leer je?
De ontwikkelingen in techniek gaan razendsnel.
Door techniek ervaren we als toeschouwers
bijvoorbeeld nieuwe sensaties en meer ruimte.
De behoefte aan professionals die daarmee uit
de voeten kunnen, groeit snel. De toepassing
van technische kennis wordt per jaar breder
en het podium steeds groter. Denk aan grootse
concerten, theatervoorstellingen, festivals,
exposities en multimediaprojecten.

en met een persoonlijke aanpak. Bij ons krijg je
een brede kennis als basis. Daarna ontwikkel
je je binnen een terrein dat jou fascineert. Met
een sterk op de praktijk gerichte coaching kun
je al jouw ambities waarmaken. In een school
waar alle theater- en dansdisciplines aanwezig
zijn. Een school die bovendien uitstekende
faciliteiten biedt, onder andere een state-of-theart studio/labruimte voor de nieuwste digitale en
technologische mogelijkheden.

Tijdens de vierjarige opleiding Design &
Technologie leiden we je op tot een onmisbaar
lid van creatieve teams die dit soort producties
mogelijk maken. Je ontwikkelt je tot een
professional die mens en technologie weet te
verbinden.
In deze opleiding ben je uitvinder, organisator
en vormgever. Je leert denken in licht- en
geluidsbeelden en je weet hoe je die kunt
realiseren. Je gaat functioneren in een
creatief team, dat kan bestaan uit onder
meer een regisseur, decorontwerper,
(technisch) producenten en video-, licht- en
geluidsontwerpers.

Al tijdens je studie werk je samen met andere
disciplines aan eigenzinnige projecten,
performances en voorstellingen. Vanuit die
ervaring loop je stage bij belangrijke, nieuwe
producties. Want: onze opleiding heeft
uitstekende contacten in de praktijk.

De opleiding is uniek in Nederland.
Design & Technologie is de enige hbo-opleiding
op dit vakgebied. We werken in kleine groepen
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Design & Technologie

Het programma
1e jaar: de basis voor je vakmanschap
• In het eerste jaar leg je een brede culturele
en technische basis.
• Je ontwikkelt verbeeldingskracht,
technische kennis en inventiviteit.
In korte stages kom je in contact met de
beroepspraktijk.
• Je leert de wereld van makers begrijpen:
hoe werkt het creatieve proces? Hoe werk ik
samen met andere disciplines?

Decorontwerp Zomergasten, VPRO door alumni Neal Groot (Design & Technologie) en Koen Steger (Scenografie)

• In vakken als dramaturgie, kunstbeschouwing, techniek en filosofie leg je de
basis voor dit alles.
• Je volgt technische vakken op het gebied
van licht, geluid, podiumtechniek en
visuals.
2e tot en met 4e jaar: jouw individuele route
Na de propedeuse verdiep je je kennis op
basis van een route die je zelf kiest en
vormgeeft. Vakgebieden als technisch
producent, lichtontwerper, geluidsontwerper
en ontwerper van visuals kunnen daarin
een rol spelen. Maar als jouw beelden verder
reiken, dan zoeken docenten met jou naar
realisatie van een nieuw terrein. Jouw
ambitie en uitgesproken keus zijn daarin
leidend.
Je krijgt les van ontwerpers, regisseurs en
technisch producenten die midden in het
(internationale) werkveld staan. In het derde
jaar schrijf je een afstudeerplan waarin je
vastlegt hoe je wilt afstuderen, met wie en
waar. Je kunt afstuderen met studenten
van de academie: regisseurs, producenten,
ontwerpers, dansers of spelers. Je kunt kiezen
om je voor een periode te verdiepen in een
onderwerp door het schrijven van een essay
maar ook het meewerken aan producties

in theater of events buiten de school is een
mogelijkheid. Jouw persoonlijke ontwikkeling
staat bij dit alles centraal.
De allernieuwste ontwikkelingen vinden
hierdoor snel een plek binnen onze school.
De opleiding loopt voorop en is trendsettend.

Na je studie
Door stages ontwikkel je je tijdens de opleiding
al tot een professional. Wie hier afstudeert, kan
direct aan het werk. Voorbeelden:
• Neal Groot, afgestudeerd in 2015,
specialisatie Technisch Producent
Winnaar prijsvraag en Technisch producent van
decorontwerp Zomergasten, VPRO 2017
• Varja Klosse, afgestudeerd in 2016,
specialisatie Lichtontwerp
Lichtontwerp Exoot i.s.m. De Warme Winkel, 2017
• Bram Anneveldt, afgestudeerd in 2017,
specialisatie Geluidsontwerp
Geluidstechnicus bij Orkater; Hoofd techniek
Theaterfestival De Parade
Toelating en selectie
Kijk op www.atd.ahk.nl
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een tweejarige hbo-opleiding
Technical production manager / hoofd techniek
Je werkt voluit in de praktijk met een mbo-diploma
Podium- en evenemententechniek (PET). Maar: je
bent toe aan een volgende stap. Je wilt jouw ideeën
technisch realiseren. De tweejarige hbo-opleiding
Technische Productie - Associate Degree bereidt
je voor op een technisch-leidinggevende functie in
het theater en bij festivals en evenementen.

Wat leer je?
Als hoofd techniek ben je een belangrijk lid van
het creatieve team. Je denkt vaak al mee vanaf
het eerste moment. Je bouwt vanuit een creatief
concept door naar een technisch resultaat.
Onze tweejarige opleiding leert je om breder
en met meer creativiteit te kijken en te denken.
Centraal staat de vraag: hoe vertaal je een
creatief concept naar een technische uitvoering?
Welke nieuwe digitale technieken kun je daarbij
inzetten? Hoe zoek je naar technische oplossingen
die recht doen aan de artistieke ambitie van
een regisseur of maker? We dagen je uit om je
theoretisch, creatief en kunstzinnig te verdiepen.
Het resultaat: je vergroot je kennis, je verbreedt je
blik en je vertrouwt meer op je fantasie.
Daarnaast leer je leiding te geven aan een
technisch team en oog te hebben voor de
planning die daarin nodig is. Hoe betrek je
anderen in een samenwerking waarin je een
theaterbeeld realiseert? Hoe motiveer je collega’s
en zorg je dat ze optimaal samenwerken?
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Technische Productie Associate Degree

Het programma
1e jaar: de basis voor je vakmanschap
Vanuit je mbo-opleiding heb je al een ruime ervaring in de podiumtechniek. In het eerste jaar
van onze opleiding verdiep je je technische
kennis en concentreer je je op de samenwerking.
• Je verbreedt je blik op kunst en cultuur.
Je wordt je beter bewust van de artistieke
keuzes die voor de technische uitvoering
belangrijk zijn. Je volgt daarom vakken als
dramaturgie, filosofie, kunstbeschouwing
en technische vakken.
• Je leert de wereld van makers begrijpen:
hoe werkt het creatieve proces? Hoe werk je
daarin samen met andere disciplines om tot
boeiende voorstellingen of sfeervolle
evenementen te komen?
• Je ontwikkelt jouw eigen verbeeldingskracht, je verdiept je technische kennis en
vergroot je inventiviteit.
• Tijdens een korte stage kom je opnieuw in
contact met de beroepspraktijk.

Technical production manager aan het werk

2e jaar: verdieping op terreinen
Het tweede jaar geeft je de tijd om je verder te
verdiepen.
• Je krijgt een scherp beeld van je
toekomstige professionele omgeving door
workshops in management, financiën en
ondernemend gedrag. Zo leer je kansen zien
en benutten.
• Je werkt aan je eigen talent en ontwikkeling
door stages in het werkveld en producties
met andere opleidingen binnen de
Academie voor Theater en Dans.
• Je leert vaardigheden om te werken met
visuals en de nieuwste digitale technieken.
• Aan het eind van het jaar doe je een
grote eindstage in een theater of event
waarin alle kennis die je hebt opgedaan
samenkomt.

Na je studie
Na je studie kun je werken als technical production
manager in de evenementenindustrie of als hoofd
techniek in het theater. Ook kun je na deze verkorte
hbo-opleiding alsnog doorstromen naar het derde
jaar van onze vierjarige bacheloropleiding, met als
specialisatie technisch producent.
Toelating en selectie
Je bent nieuwsgierig, creatief en actief
geïnteresseerd in de veranderingen in kunst en
cultuur. Je houdt van technische uitdagingen en de
snelle ontwikkelingen daarin. Je start vanuit een
mbo-diploma Podium- en evenemententechniek
(PET). Tijdens de selectieprocedure bespreken we
je ervaring, je ambities en hoe je die wilt realiseren.
Vanuit die gegevens stellen we een team van tien
studenten samen dat met elkaar de tweejarige
opleiding start.
Hoe geef je je op en wanneer vindt de
procedure plaats?
Kijk hiervoor op de website: www.atd.ahk.nl
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Opleidingen
Nationale Balletacademie
School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO)
Docent Dans
5 O’Clock Class
Expanded Contemporary Dance
Urban Contemporary (JMD)
Moderne Theaterdans
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Dansopleidingen
Uitzonderlijk danstalent

4 jaar voltijd

Bachelor of Arts / Bachelor of Education

mbo-4-, havo- of vwo-diploma en selectieprocedure

Ben jij de danskunstenaar van morgen?
Centraal binnen de dansopleidingen van de
Academie voor Theater en Dans staat het
ontwikkelen van uitzonderlijk danstalent. We
onderhouden nauw contact met de top van het
danswerkveld. Zo bieden wij jou als danser,
choreograaf of dansdocent een toekomstgerichte
opleiding. Onze studenten zijn ambitieus in het
ontwikkelen van ambachtelijke vaardigheden,
zuivere bewegingstaal en creatieve processen.
Onze afgestudeerde danskunstenaars hebben
een uitgesproken (theater)persoonlijkheid. Zij zijn
flexibel, zelfstandig en breed geïnteresseerd.
32
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Docent Dans in de podiumkunsten
In onze opleiding Docent Dans staat het
zelf maken van dansvoorstellingen met
amateurdansers centraal. Ook krijg je een
uitstekende vaktechnische en didactische
scholing. Als dansdocent werk je met leerlingen
op middelbare scholen en basisscholen, dans- en
theaterscholen en binnen amateurgezelschappen.
Je realiseert educatieve projecten en communityprojecten en werkt samen met alle mogelijke
(culturele) lagen van de bevolking.
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Nationale Balletacademie
De Nationale Balletacademie (NBA) is de landelijke
topopleiding voor klassieke dans en kent een unieke
samenwerking met Het Nationale Ballet. We geven jonge
getalenteerde dansers een opleiding op het allerhoogste
niveau. De NBA brengt je de professionele standaard
bij die vereist is om te dansen bij een balletgezelschap
aan de internationale top, zoals Het Nationale Ballet, het
Nederlands Danstheater of Introdans. Je bent veelzijdig
inzetbaar en kunt ook dansen bij balletgezelschappen
met een hedendaagse signatuur.

Dansers van Morgen, eindvoorstelling in Nationale Opera & Ballet

Unieke samenwerking met Het Nationale
Ballet
De Nationale Balletacademie, onder leiding van
Ernst Meisner, werkt als enige balletopleiding
in Nederland samen met het internationaal
gerenommeerde balletgezelschap Het Nationale
Ballet. Het balletgezelschap is betrokken bij
de selecties, de samenstelling van je studie
en het docententeam. Ook dans je als leerling
mee in grote producties zoals Het Zwanenmeer,
Sleeping Beauty, De Notenkraker, Don Quichot
en Romeo en Julia. Een groot aantal ex-dansers
van Het Nationale Ballet werkt bij ons als
docent. Hans van Manen, een van ’s werelds
invloedrijkste choreografen, is beschermheer
van de Nationale Balletacademie. Onze artistiek
adviseur is Ted Brandsen, artistiek directeur van
Het Nationale Ballet.
Onze opleidingen
Bij de Nationale Balletacademie studeren rond de
honderdvijftig nationale en internationale leerlingen
en studenten. We bieden de volgende opleidingen.

34

• pre-NBA – Onze tweejarige opleiding voor
kinderen van 8-10 jaar. Je krijgt twee keer per
week balletles en een keer per week volksdans of
creatieve dans.
• vooropleiding – Onze vooropleiding begint in
groep 7 van de basisschool, en loopt daarna
parallel aan de havo of het vwo. Je volgt een
speciaal lesprogramma waarin je regulier
havo- of vwo-onderwijs met dansonderwijs
combineert. Sommige internationale studenten
volgen online onderwijs.
• hbo-programma – Ons vierjarig Bachelor of Artsprogramma met de mogelijkheid tot vrijstelling
van een of twee jaar voor negen geselecteerde
studenten. Je ontvangt het internationaal
erkende BA-diploma. Voor studenten die niet
het volledige hbo-programma (Bachelor of
Arts) kunnen volgen bestaat de mogelijkheid
om als gast (contract-)student te participeren
in het bachelorprogramma. Gaststudenten
ontvangen een certificaat als afsluiting. Ook de
gaststudenten participeren in de producties van
Het Nationale Ballet.

• Junior Company – Dit gezelschap is samen
met Het Nationale Ballet speciaal opgericht als
springplank voor getalenteerde afstuderende
en afgestudeerde dansers. De Junior Company
bestaat uit twaalf topdansers die optreden
in binnen- en buitenland. Zie ook www.
operaballet.nl
• Summer School – Een internationale
zomercursus in nauwe samenwerking
met Het Nationale Ballet voor gevorderde
en professionele studenten van 15-21 jaar,
een zomercursus voor 12-14 jarigen en
zomerdansdagen voor kinderen van 6-11 jaar.
• Jongenscursus – Jongens van 7-11 jaar krijgen
lessen ballet, werelddans, urban en acrobatiek.
Balletervaring is niet vereist.
• Docentenseminars – Een waardevolle en
inspirerende mogelijkheid om je in zes seminars
als docent, (ex)danser of student Docent Dans
te verdiepen in het onderwijs van de klassieke
ballettechniek.

Het programma
Een synthese van Franse en Russische
trainingstechnieken vormt de basis voor
het lesprogramma van onze academie. Alle
docenten zijn technisch en didactisch hoog
gekwalificeerd. Dit intensieve lesprogramma
brengt je de vaardigheden bij om te dansen
bij topgezelschappen. Het is een vereiste
dat je als balletdanser ook uitstekend
functioneert in neo-klassiek en hedendaags
dansrepertoire, zoals van George Balanchine,
Marius Petipa, John Neumeier, William
Forsythe, Jiri Kylian, David Dawson, Crystal
Pite, Wayne McGregor en Christopher
Wheeldon. En natuurlijk in het repertoire van
grote Nederlandse choreografen als Hans van
Manen, Rudi van Dantzig, Toer van Schayk,
Ted Brandsen en Nils Christe.

Toelating en selectie
Kijk voor de selectieprocedures en audities op
www.nationaleballetacademie.nl

35

Ons studieprogramma is gericht op jouw
persoonlijke ontwikkeling als choreograaf.
Onze opleiding is voor zelfstandige en
gemotiveerde studenten. Je bent in staat
om een inspirerende omgeving te scheppen
samen met een internationaal gezelschap van
talentvolle medestudenten en docenten. Je
krijgt internationaal bekende choreografen als
gastdocent.

November (2019). Choreografie van SNDO-alumnus Ahmed El Gendy

School voor Nieuwe
Dansontwikkeling (SNDO)
De kunstvorm dans laat een groeiende verscheidenheid
aan visies zien. Choreografen putten uit tal van
bronnen, bewegingsstijlen en theatrale middelen om
hun, vaak persoonlijke, verhaal over het voetlicht te
brengen. De School voor Nieuwe Dansontwikkeling
(SNDO) leidt je op tot een eigenzinnige choreograaf die
een betekenisvolle bijdrage levert aan de voorhoede
van de internationale dans.
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Professionele programmeurs en presentatoren
geven vanaf het eerste jaar feedback op je
werk. Zij werken bij vooraanstaande theaters,
podia en festivals, zoals Internationaal Theater
Amsterdam, Veem House for Performance,
SPRING Performing Arts Festival, Frascati,
Grand Futura, Buda Kortrijk, Dokumenta 14 of
ImPulsTanz.

Wil je eigen werk maken en je visie ontwikkelen
binnen choreografie en performance?
Dan is SNDO voor jou de juiste keuze.
Wil je je ontwikkelen als danser en performer?
Kies dan voor onze partneropleiding Expanded
Contemporary Dance (pagina 42).

Het programma
Binnen het programma besteden we veel
aandacht aan de volgende aspecten.
• Het creëren – Je maakt ieder studiejaar
minimaal één dansvoorstelling die je
presenteert in de studio’s of theaters van
de school. In het vierde jaar presenteer je
je voorstelling in professionele theaters in
Amsterdam en het buitenland.
• Dans zelf – Je krijgt lessen in
diverse danstechnieken en doet veel
bewegingsonderzoek.
• Theoretische en conceptuele verdieping –
Je verdiept je in dansgeschiedenis en
conceptontwikkeling. Je reflecteert op de
functie van kunst in de maatschappij, de
positie van de kunstenaar en de dialoog
met het publiek. Je krijgt workshops in
actuele thema’s als gender.
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Internationaal georiënteerd
De kunstvorm dans ontwikkelt zich
voortdurend. De grenzen tussen dans, theater
en beeldende kunst worden opgerekt, de
performancekwaliteiten van dansers groeien. De
SNDO daagt je uit om je bestaande opvattingen
over dans, choreografie en performance te
onderzoeken en verbreden. Je komt in contact
met actuele internationale ontwikkelingen
in de dans en choreografie. Zo ontwikkel je
je tot een choreograaf met een sterke, eigen
artistieke visie. Een choreograaf die bijdraagt
aan richtinggevende ontwikkelingen in de
internationale dans.

Na je studie
Onze opleiding levert veelzijdig inzetbare
choreografen op. Afgestudeerden werken
overal ter wereld in uiteenlopende disciplines
en met diverse media. Sommigen richten een
eigen gezelschap op, anderen zijn als danser
verbonden aan dans- of theatergezelschappen,
organiseren dansfestivals of leiden danscentra.
Veel van onze afgestudeerden winnen
nationale en internationale choreografieprijzen,
zoals Samira Elagoz (Total Theatre Award
Edinburgh Festival, Prix Jardin d’Europe
2017 en André Veltkamp Award 2016),
Lester Arias (Operadagen Award 2018 en
Sabam Jongtheaterschrijfprijs 2017), Louis
Vanhaverbeke (ITs Choreography Award 2014
en Circuit X Award), Giulio D’Anna (De Prijs van
de Nederlandse Dansdagen 2013 Maastricht),
Florentina Holzinger (De Châtel Award 2018 en
Prix Jardin d’Europe 2012), Andreas Hannes
(Moving Forward Trajectory award 2018/2019).
Toelating en selectie
Jaarlijks laten we maximaal tien studenten toe
tot de opleiding. De voertaal is Engels. Meer
informatie vind je op onze website.
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Docent Dans
Geloof jij in de verbindende kracht van dans?
Wil je graag vanuit een transculturele visie
dansvoorstellingen maken met mensen uit
alle (culturele) lagen van de bevolking en van
alle leeftijden? Dat leer je op onze opleiding
Docent Dans. Je werkt aan je artistieke visie,
die de basis vormt voor je eigen choreografieën/
producties en docentschap. We leiden je op
tot een dansende maker en dansende docent
met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid
(Bachelor of Education).
Midterm-voorstelling studenten Docent Dans

Didactiek en artistieke ontwikkeling
Dans verbindt (onder andere) door de combinatie
van een didactische en artistieke ontwikkeling.
Daarnaast heeft dans de kracht om interculturele
verschillen te overbruggen. Niet voor niets neemt
het dansonderwijs op scholen de laatste jaren
sterk toe. Verschillende jongerenculturen komen
daar samen in hedendaagse fusion dansvormen.
Ook het aantal amateurdansfestivals, talent
ontwikkelingstrajecten en community
dansprojecten groeit. Als docent dans maak
je voorstellingen met dansliefhebbers in het
theater, met vaders en zonen in een kerk, oma’s
en kleinkinderen in een buurthuis, met jonge en
oude toptalenten op een school of in huiskamers.
In het buurttheater, maar ook bijvoorbeeld op
straat, in gevangenissen, in ziekenhuizen, bij
projecten in de community en met senioren.
De opleiding Docent Dans speelt een actieve rol
in al deze ontwikkelingen en vertaalt ze naar
een actueel onderwijsprogramma. Je krijgt een
eigentijdse basistraining gebaseerd op ritmisch-
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dynamische fusion dansvormen. Je ontwikkelt
alle didactische, pedagogische en artistieke
kwaliteiten die nodig zijn om je weg te vinden in
de beroepspraktijk. Jouw artistieke ontwikkeling
staat daarbij centraal.
Sterk praktijkgericht
De opleiding is sterk praktijkgericht. Samen met
je medestudenten en amateurdansers maak
en organiseer je eigen projecten (community
practice) en voorstellingen (artistic practice),
bijvoorbeeld onze jaarlijkse dansvoorstelling in
het danstheater van de Academie voor Theater
en Dans. Ook loop je al vanaf het eerste jaar
stage op scholen om je vaardigheid in lesgeven
te trainen. Je werkt met diverse jongerengroepen
aan de uitbreiding van hun skills als performer.
De transculturele benadering is een van de
speerpunten van onze opleiding. Hoe ga je als
danskunstenaar de ontmoeting aan? Hoe zorg
je als bruggenbouwer voor cross-overs tussen
culturen? We werken daarom ook structureel
samen met L’Ecole des Sables in Senegal.

Het programma
Je traint je talent en vaardigheid als
dansende maker en dansende docent. Je
krijgt lessen en workshops in movement- en
performanceresearch. Je krijgt theoretisch
onderwijs in bewegingsanalyse, dans- en
cultuurgeschiedenis, didactiek en pedagogiek.
We verbinden dit direct met de danspraktijk.
We besteden veel aandacht aan het
ontwikkelen van je competenties als docent
dans op scholen. Al vanaf het eerste jaar geef je
dans- en bewegingslessen op de basisschool.
Vanaf het tweede jaar verzorg je lessen en
workshops in het voortgezet onderwijs. Ook
begeleid je educatieve dansprojecten buiten
school, zodat je je didactische en pedagogische
kwaliteiten verder kunt vormen. Dit kan zowel
op (dans)scholen in Nederland als daarbuiten.
Onze studenten lopen stage in onder meer
Engeland, Spanje, Brazilië, Verenigde Staten
(New York), Cuba, Suriname, Senegal en
Indonesië.

Na je studie
Na je studie heb je veel mogelijkheden om
te werken in het onderwijs of als zelfstandig
dansprofessional en cultureel ondernemer.
Je bent docent bij dansscholen, in het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs of
bij jeugd- en jongerencentra. Of je werkt bij
educatieve afdelingen van dansgezelschappen,
centra voor de kunsten en bij de steeds
populairder wordende community-dansprojecten.

‘De opleiding Docent Dans stoomt je écht
klaar voor het werkveld. Door de stages leer je
jezelf enorm goed kennen, omdat je met zoveel
verschillende doelgroepen, culturen, visies en
dansbronnen werkt. Ik heb geleerd ondernemend
en groot te durven denken. Mijn stages zijn mijn
werkplekken geworden en daaruit blijkt maar
weer hoe goed de opleiding aansluit op het
dynamische werkveld.’
Ingeborg Nijboer, afgestudeerd in 2015
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Percy Kruythoff en Rahana Oemed, coördinatoren 5 O’Clock Class

Veelzijdig en allround
De 5 O’Clock Class is uniek in Nederland. Het
is de meest veelzijdige, allround vooropleiding
voor hedendaagse dans. Onze missie: jou op
het niveau brengen dat je nodig hebt om – na je
middelbare school – auditie te doen bij een hbodansopleiding in Nederland of in het buitenland.

Eindvoorstelling met leerlingen 5 O’Clock Class

5Vooropleiding
O’Clock
Class
hedendaagse dans
Ben jij een jonge, getalenteerde danser vanaf 10
jaar? Is dansen jouw passie? Bij welke dansstijl
je hart ook ligt, de 5 O’Clock Class helpt je om je
talenten en skills als danser verder te ontdekken en
ontwikkelen. Je volgt een uitgebreid programma van
danslessen en workshops, en danst in professionele
voorstellingen. En het bijzondere is: dat kan buiten
schooltijd!
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Wat leer je?
Ons lesaanbod is heel divers. Je krijgt les in
moderne dans, jazz, urban en klassiek ballet.
Maar ook in bijvoorbeeld tap- en showdans,
Afrikaanse dans en zang- en theatertechniek.
Op de woensdag geven we aparte jongenslessen
met een focus op krachttraining en technieken
voor tillen en heffen in het partnerwerk.
Je krijgt les van topdocenten! Ze werken
zelf in het dansveld of geven les aan de hbodansopleidingen van de Academie voor Theater
en Dans, zoals Percy Kruythoff, Rahana Oemed,
John Agesilas, Faizah Grootens, Dian KniggeIJkhout en Peter Koppers. Je lessen zijn in de
professionele studio’s van de academie.
Weekend 5 O’Clock Class
Is het voor jou op dit moment nog niet mogelijk
om mee te draaien met het volledige programma?
Meld je dan aan voor de Weekend 5 O’Clock
Class! De lessen van de Weekend 5 O’Clock Class
zijn alleen op de zaterdag en zijn bedoeld voor
leerlingen die niet meteen kunnen meedraaien
met het volledige Teen Performance Programma
of Peer Performance Programma. Het is ook een
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‘Jongeren winnen hier aan kracht en zelfvertrouwen. Eigenzinnigheid
wordt nooit weggedrukt. Het raakt ons wanneer een danser die hier is
begonnen als junior, uiteindelijk wordt aangenomen bij de Academie
voor Theater en Dans, Fontys, Codarts of ArtEZ. Jonge mensen die hun
dromen waarmaken. Die zien we hier, ieder jaar weer.’

goede voorbereiding om het jaar daarna wel
volledig mee te kunnen doen in het reguliere 5
O’Clock Class programma.

Het programma
Kenmerkend voor onze lessen: je krijgt zeer
intensieve begeleiding, individueel en als
groep. We hebben de lessen zo opgebouwd dat
je de basis van de verschillende dansstijlen
aanleert. Tegelijk ontwikkel je je eigen
persoonlijke talenten en ideeën over dans.
Ons programma kent drie niveaus. Afhankelijk
van je leeftijd en niveau stroom je door naar
een volgend programma. Elk programma loopt
van september tot en met juni.
• Junior Performance Programma
Leeftijd doorgaans 10 jaar.
Lessen op zaterdag.
• Teen Performance Programma
Leeftijd doorgaans 14-16 jaar. Lessen op
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
• Peer Performance Programma
Leeftijd doorgaans 17-21 jaar.
Lessen op maandag t/m zaterdag.
• Weekend 5 O’Clock Class
Pre Teen (10-15 jaar) | Pre Peer (15+)

Toelating en selectie
Wil je graag toegelaten worden tot de 5 O’Clock
Class? Dan moet je eerst auditie doen. Meer over
de selectieprocedure vind je op onze website.
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Expanded
Contemporary
Dance
Wil jij graag een opwindende internationale carrière
als dans-performer? Doe dan auditie voor ons
innovatieve, nieuwe Expanded Contemporary Danceprogramma. Ontwikkel jouw eigen, unieke talent
in dit zeer diverse programma. Verken en ontdek
de relatie tussen social, urban en niet-westerse
dansstijlen en de Europese en Amerikaanse traditie
van theaterdans. We dagen je uit om bij te dragen
aan de toekomst van de dans!

Bewegen tussen werelden,
je verbeelding trainen
Het werkveld van de professionele dans
verandert snel. Gevestigde repertoiregezelschappen veranderen of verdwijnen, nieuwe
companies en tijdelijke projecten ontstaan, met
invloeden uit heel verschillende dansstijlen,
vormen van kunst en culturele ‘werelden’.
Ons innovatieve, gevarieerde en dynamische
programma bereidt je voor op een levenslange
danscarrière. Samen met jou verkennen we
de toekomst van de dans en onderzoeken wat
‘hedendaagse dans’ is. Wij trainen je om een
danser en een co-creërende kunstenaar op
hoog niveau te worden, met een groot fysiek
bewustzijn, verbeeldingskracht, kritische
capaciteiten, precisie en flexibiliteit.
Op de volgende pagina’s kun je lezen wat het
nieuwe programma je te bieden heeft!
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Verken en ontdek de relatie tussen social, urban
en niet-westerse dansstijlen en de Europese en
Amerikaanse traditie van theaterdans.

Wat biedt het programma?
• Je wordt getraind in een scala aan dansgenres:
van floor work tot West-Afrikaanse dansen,
van hedendaags ballet tot partnering en urban
dansstijlen.
• Je leert de diverse genres te doorgronden door
bewegingsanalyse, somatics en anatomie. Als
danser word je je lichamelijk sterk bewust: je
begrijpt niet alleen wat je doet, maar ook hoe
en waarom. Je leert niet alleen passen uit te
voeren, maar traint jezelf ook in het begrijpen
van de onderliggende principes van beweging:
hoe kun je die op je eigen lichaam toepassen?
• Je leert over de geschiedenis en de esthetische
en culturele betekenis van verschillende
dansgenres.
• Je verkent de nieuwste ontwikkelingen in
hedendaagse dans, haar vormen, methoden en
dramaturgisch denken, zowel in het theater als
in de publieke ruimte.
• Je treedt vaak op in verschillende contexten.
• Je leert van je peers, zowel in individuele
projecten als in gezamenlijke dans- en
onderzoeksprojecten.
• Je wordt begeleid door een uitzonderlijk
team van docenten en mentoren die werken
als dansprofessionals, in Nederland en
internationaal.
• Je werkt met inspirerende, uitdagende en
relevante performers uit verschillende culturele
contexten.
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Expanded
Contemporary
Dance

• Je creëert jouw eigen, unieke pad. We nodigen
je uit te denken en handelen als een kunstenaar
met een eigen stem: hoe creëer jij nieuwe
mogelijkheden om de wereld te visualiseren?
Wat wil jij in de wereld neerzetten, zodat dans
zich blijft ontwikkelen?

Het studieprogramma
Het programma daagt je uit om je eigen,
unieke talent te ontwikkelen tot een hoog
professioneel niveau. Wij nemen jouw creatieve
ontwikkeling als uitgangspunt zodat je een
onderscheidende dansprofessional wordt.
1e en 2e jaar: een solide basis
Je volgt lessen in:
• Hedendaagse dans: een scala aan dans- en
bewegingslessen.
• Lichaams- en bewegingsstudies:
somatische technieken, bewegingsanalyse,
ervaringsgerichte anatomie, yoga,
mindfulness.
• Theater en uitvoering: fysiek theater, stem
en zang, spraak en acteren, improvisatie.
• Creatie: compositie, improvisatie,
repertoire, nieuwe choreografieën,
interdisciplinair en intercultureel werken,
eigen werk.
• Theorie: dansgeschiedenis, performanceanalyse, kritische en culturele studies,

Studenten Expanded Contemporary Dance met Patrick Acogny

muziekanalyse, anatomie, dans
en gezondheid, economie van de
podiumkunsten en ondernemerschap.
• Onderzoek: je werkt aan je eigen
onderzoeksprojecten en producties.
Je doet veel podiumervaring op doordat je
meedoet aan allerlei soorten voorstellingen:
in open studio’s, in het eigen theater van de
academie, in professionele zalen of in werk op
locatie.
3e jaar: je eigen, unieke pad
Je kiest welke vaardigheden en dansen uitvoeringsaspecten je verder wilt
ontwikkelen. Je kunt kiezen uit een reeks
workshops van uitdagende en inspirerende
gastchoreografen, kunstenaars en theoretici.
Je danst en creëert mee in zeker drie
voorstellingen: met een gastchoreograaf, met
een interdisciplinaire kunstenaar en in een
persoonlijk werk.
4e jaar: werkervaring!
Het grootste deel van het vierde
jaar loop je stage bij een nationaal of
internationaal dansgezelschap of binnen
een freelanceproject. Ook help je met het
creëren en organiseren van een eigen
afstudeervoorstelling. Bij voorkeur breng
je een deel van je vierde jaar door in het
buitenland.

Carrièreperspectieven
Na je afstuderen heb je je ontwikkeld tot een
dans-performer met een groot fysiek bewustzijn,
intelligentie, precisie en flexibiliteit. Je hebt
een duidelijk persoonlijk profiel op basis van
je kennis, kritisch inzicht en je vaardigheden.
Je kunt werken als uitvoerend of co-creërend
kunstenaar in gezelschappen, projecten of als
freelancer. Je bent een danser en performer
die in staat is om zijn of haar eigen pad te
bewandelen en nieuwe kansen te creëren!
Toelating en selectie
We verwelkomen nieuwsgierige, gepassioneerde
studenten uit alle culturele achtergronden en
delen van de wereld. Ben je enthousiast en wil
je de vele artistieke en culturele mogelijkheden
van dans verkennen? Bezoek dan onze website
voor informatie over het selectieproces en de
toelating.

Wil je je ontwikkelen als danser en performer? Dan
is Expanded Contemporary Dance voor jou de juiste
keuze. Wil je eigen werk maken en je visie ontwikkelen
binnen choreografie en performance? Kies dan voor
onze partneropleiding SNDO - School voor Nieuwe
Dansontwikkeling. (pagina 36)

45

Academie voor Theater en Dans

Academie voor Theater en Dans

Drie hedendaagse dans
opleidingen: hoe zit dat?
In september 2019 startte de eerste generatie
studenten met de nieuwe opleiding Expanded Contemporary Dance (zie pagina 42).
Wat gebeurt er met de huidige dansopleidingen Moderne Theaterdans en Urban Contemporary (JMD)? Die blijven gewoon bestaan
tot de laatste student afstudeert in 2022. Je
kunt je er alleen niet meer voor aanmelden
als nieuwe student. Wel kun je het hele jaar
genieten van de performances van studenten
én van hun eindvoorstellingen. Ook organiseert de academie de komende jaren crossover workshops en events voor studenten van
alle drie de opleidingen (zie pagina 48 over
het Artist In Residence-programma).

Studenten Moderne Theaterdans in Bold in Motion 2019,
choreografie: Marie Goeminne

Studenten Urban Contemporary (JMD)
in End of Year performance

Urban Contemporary (JMD)
De opleiding Urban Contemporary
(JMD) sluit aan op de nieuwste
ontwikkelingen in muziektheater,
contemporary dance en urban jazz. De
creatieve ontwikkeling van studenten tot
eigenzinnige theaterpersoonlijkheden is het
uitgangspunt. De opleiding daagt studenten
uit om hun specifieke talent te ontwikkelen
en uit te groeien tot een performer met een
eigen plek binnen de podiumkunsten.
Studenten leren een breed scala aan (dans)
technieken: jazz- en urban styles, contemporary,
klassiek, floorwork, fysical theatre, zang, spel,
improvisatie, co-creatie en compositie. Zij trainen
dagelijks hun dans-, zang- en speltechniek tot
een professioneel niveau en ontwikkelen hun
creativiteit en performancekwaliteit.
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Moderne Theaterdans
Studenten doen veel podiumervaring op. Drie
keer per jaar sluiten ze een leerblok af met een
voorstelling. Twee daarvan zijn door henzelf
gecreëerde choreografieën of muziektheater.
Voor de jaarlijkse eindvoorstelling werken ze
met gerenommeerde choreografen van buiten de
school. In het vierde jaar lopen studenten stage of
maken hun eigen afstudeerproject.
Onze studenten lopen stage en alumni zijn
werkzaam bij onder meer: Club Club Guy & Roni,
Conny Janssen Danst, Hofesh Schechter, Jason
Mabana, Maas Theater en Dans, Troubleyn/
Jan Fabre, Scapino Ballet Rotterdam, Shailesh
Bahoran, Anne Suurendonk, Cecilia Moisio,
Karina Holla, Boukje Schweigman, Nanine
Linning, ISH Dance Collective, ICK Amsterdam,
LeineRoebana, Danstheater AYA en DOX of in
muziektheater/musicals als: Mamma Mia, Kinky
Boots, Tina - De Tina Turner Musical, La Cage aux
Folles, Showponies en Spamelot.

De opleiding Moderne Theaterdans (MTD)
leidt studenten op tot veelzijdige dansers
met een persoonlijke stijl. Ze leren divers
hedendaags repertoire en dansvocabulaire
te beheersen. Ze zijn daardoor in staat
om deel te nemen aan producties bij
hedendaagse dansgezelschappen in binnenen buitenland. Binnen de studie is er ook
veel ruimte voor de eigen artistieke en
creatieve ontwikkeling.
Studenten bouwen een breed dansvocabulaire
op vanuit hedendaagse dans en klassiek
ballet, improvisatie, compositie, partnerwerk,
contactimprovisatie, bewegingsonderzoek,
bewegingsanalyse, fysiek theater, drama, muziek,
dansgeschiedenis, filosofie, dansgezondheid,
Alexander Techniek (ATM) en repertoire. Ze
ontwikkelen danstechnische en creatieve
vaardigheden en performancevaardigheden.

Studenten nemen actief deel aan maakprocessen
met verschillende choreografen. Samen met
gastchoreografen en docenten uit het werkveld
creëren zij nieuw werk en presenteren dit zowel in
het theater als op andere locaties. Zo komen ze in
aanraking met specifieke danstalen en hun eisen.
In het vierde jaar lopen studenten stage bij een
professioneel dansproject of dansgezelschap.
Oud-studenten dansen onder meer bij Club Guy
& Roni, LeineRoebana, ICK Amsterdam, Ann Van
den Broek, Troubleyn/Jan Fabre, Boris Charmatz,
Hofesh Shechter, Batsheva Company, Cullberg,
Tanz Mainz, Konzerttheater Bern, Conny Janssen
Danst en freelance projecten.
Kijk op www.atd.ahk.nl/agenda als je
voorstellingen van studenten wilt bezoeken.
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Hoe ziet de danser van
de toekomst eruit?
Drie dansopleidingen werken samen in
Artist in Residence-programma.

Hoe ziet de dans en danser van de
toekomst eruit? En wat betekent dat voor
het opleiden van dansers? Onze huidige
dansopleidingen Urban Contemporary
(JDM) en Moderne Theaterdans en onze
nieuwe opleiding Expanded Contemporary
Dance buigen zich samen over deze vragen
in een bijzonder Artist in Residenceprogramma : Training the Future: Context,
Difference and Awareness in Dance
Education.

Het Artist in Residence (AIR)-programma loopt
van 2019 tot 2021. Studenten en docenten gaan
samen met internationale gasten en gasten uit
de Amsterdamse dansgemeenschap aan de
slag met belangrijke thema’s in de hedendaagse
dans. Doel van het programma is een levendige
uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de
dansopleidingen, het veld en de samenleving. De
eerste twee meetings waren een groot succes.
Op deze pagina’s vind je een beeldverslag.
Wil je inhoudelijk meer lezen over het AIRprogramma? Kijk dan op atd.ahk.nl
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Wanneer heb je
eigenlijk ‘talent’
voor dans?
Meeting 1: Over ‘talent’
7 tot en met 11 januari 2019

Om danser op professioneel niveau te
worden, heb je ‘talent’ nodig. Maar wat is
dat eigenlijk?
Wat heb je tegenwoordig nodig om
een professionele hedendaagse
danskunstenaar te worden? Welke
artistieke criteria hanteren professionele
dansopleidingen als ze bepalen wie wordt
toegelaten? Hoe worden je potentie,
capaciteiten en kwaliteiten beoordeeld?
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Vragen over talent
Het begrip ‘talent’ roept tal van vragen op. Wat
is de betekenis en de kracht van termen die
vaak gebruikt worden in auditieprocedures zoals
‘talent’, ‘creativiteit’ en ‘kritische houding’?
Wat zien beoordelingspanels van docenten
en choreografen bij de beoordeling van jonge
dansers door de prisma’s van deze termen?
En wat stellen dansers zich zelf voor bij deze
termen? Deze tijd vraagt erom de culturele,

historische en ideologische onderbouwing
van deze termen te onderzoeken. Alleen zo
kunnen we vooroordelen ontkrachten en onze
blinde vlekken vinden wanneer we opereren in
de context van culturele, sociale, etnische en
genderverschillen.
Boeiende gasten
Tijdens onze eerste AIR-week in januari 2019
gingen meer dan honderd studenten aan de slag

met bovenstaande vragen rondom het begrip
‘talent’. Dat gebeurde tijdens dansworkshops,
lessen, avondcolleges en discussies met tal van
boeiende gasten: Shailesh Bahoran, Drosha
Grekhov, Judith Sánchez Ruíz, Calixto Neto,
John Agesilas, Saâdia Sooyah, Mariem Guellouz
en Teana Boston-Mammah. De week bracht een
bruisende uitwisseling van danstalen, ideeën,
technieken en ervaringen. En: voor iedereen een
nieuwe blik op het begrip ‘talent’!
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Meeting 2: Over ‘agency’
2 tot en met 6 september 2019
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De tegenwoordige professionele
danspraktijk is heel divers en veeleisend.
De lijst van verwachtingen aan dansers
is lang. Je moet tal van dansstijlen en
fysieke technieken kennen. Van de
ene artistieke wereld naar de andere
kunnen overstappen. Zingen, acteren en
optreden in interdisciplinaire werken.
Dansen in heel verschillende omgevingen,
bijvoorbeeld in locatievoorstellingen. Wat
betekent dat voor jou als danser-perfomer?
Maximaal flexibel
Moet je als danser maximaal flexibel zijn,
multitasking, je onderwerpen aan ‘de markt’,
en ... uitgeput raken? Hoe vind je jouw artistieke

stem en hoe maak je keuzes? Hoe kies je jouw
werk en houd je jouw handelingsvrijheid of
agency? Tijdens de tweede AIR-week lag de
focus op agency. In het Nederlands kun je
dit vertalen als de capaciteit tot handelen.
Dit begrip vind je in de filosofie, psychologie,
antroposofie, neurowetenschappen en sociale
en politieke wetenschappen. Op welke manier
gaat het in dans om agency? Draagt de aandacht
voor waarneming en gevoel in bepaalde
danstechnieken bij aan de agency van de
danser? Waarin resulteert de agency van de
danser? Welke keuzes worden gemaakt in de
danswereld; hoe verhoudt de danser zich tot een
gelaagde en complexe omgeving? Emancipeert
agency, en hoe dan?

Dans als protest
In de loop van de week gingen studenten
aan de slag met deze en andere vragen
in een rijk programma van workshops,
discussies en performances. Te gast waren
collega-kunstenaars en denkers Bertha
Bermudez (Reflection upon the agency of our
dancepractices) en Romain Bigé & Antonija
Livingstone (Vandalism - repertoire and
exploration) en Benji Hart met de workshop
‘Voorstelling als protest / protest als voorstelling’.
Hart is een kunstenaar uit Chicago en
schrijver van de blog Radical Faggot, die in zijn
solovoorstelling Dancer As Insurgent voguing als
een praktijk van zwart queer verzet onderzocht.
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Hoeveel ‘zelfbeschikking’
heb je als
danser?
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DAS Theatre
DAS Choreography

DAS Creative Producing

2 jaar voltijd

2 jaar deeltijd

Master of Arts

Master of Arts
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Opleidingen

Bachelordiploma en/of enkele jaren ervaring

Masteropleidingen
DAS Graduate School:
internationale allure
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Ontwikkel jij je tot Master of Arts?
De Academie voor Theater en Dans biedt
de masteropleidingen DAS Theatre,
DAS Choreography en DAS Creative Producing.
Tot deze internationaal hoog aangeschreven
opleidingen kun je worden toegelaten nadat je
je bachelordiploma hebt behaald en enige jaren
ervaring in de beroepspraktijk hebt opgedaan.
Zowel DAS Theatre als DAS Choreography bieden
een tweejarige Engelstalige opleiding waarbinnen
je individuele artistieke ambities zich verder
kunnen ontwikkelen. De nieuwe masteropleiding
DAS Creative Producing is per september 2018
gestart. Deze parttime master is de eerste
opleiding voor creative producers in Nederland.
Experimenteren en reflecteren gaan hand in
hand. Samen met DAS Research, het lectoraat van

de Academie voor Theater en Dans, vormen de
masteropleidingen DAS Graduate School.
Onderzoek
DAS Graduate School speelt in op de vragen en
behoeftes uit het werkveld door het ontwikkelen van
aanvullend masteronderwijs en door het faciliteren
van onderzoek en promotiemogelijkheden.
Voormalig laboratorium aan het IJ
DAS Graduate School is gehuisvest op een
bijzondere plek: een voormalig olielaboratorium
aan het IJ in Amsterdam-Noord. Het gebouw
vormt een inspirerende omgeving voor onderwijs
en onderzoek, en voor tal van bijeenkomsten en
ontmoetingen tussen kunstenaars, onderwijs en
de samenleving.
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‘In DAS Theatre I have learned that urgency is
not just a trendy word. It is a flame that burns
alongside two years long spent on commitment
to shape your artistic practice anew. To be
able to witness how diverse urgencies were
being accommodated and heard with kindness,
understanding and curiosity, brought me a
sense of community that keeps inspiring my
development and ethics.’
Szymon Adamczak, graduated at DAS Theatre in 2018

Upstairs Geology door Ira Melkonyan

DAS Theatre
Ben jij een afgestudeerde maker binnen de performing
arts, creative producer, curator of programmamaker
met enkele jaren ervaring in de theaterpraktijk? Dan
is DAS Theatre dé plek om je artistieke visie aan te
scherpen en je professionele netwerk uit te breiden.
Onze tweejarige Engelstalige masteropleiding is sterk
vraaggericht: jouw individuele vraag of behoefte die
gerelateerd is aan je werkpraktijk staat centraal.

Experimenteren en reflecteren
Op basis van jouw artistieke ambities en
individuele studiedoelen biedt DAS Theatre
(voorheen DasArts - Master of Theatre) je een
studieprogramma met collectieve onderdelen
en persoonsgebonden trajecten. Je studeert
in een uitdagende internationale omgeving,
waar experimenteren en reflecteren hand in
hand gaan. Een DAS Theatre-student stelt zich
verantwoordelijk op, is bereid om het eigen
werk met anderen te delen en te bespreken,
en staat open voor onverwachte ervaringen en
zienswijzen. Naast je individuele ontwikkeling is
er veel ruimte voor artistieke uitwisseling met je
internationale groep medestudenten.
Groot netwerk
De opleiding werkt met een kleine vaste staf en
onderhoudt een groot netwerk van professionals
uit de Nederlandse en internationale
kunstwereld die tijdens de studie optreden als
tutoren, (gast)docenten en begeleiders.
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Het programma
Je definieert je doelen en verkent geleidelijk
de juiste onderzoeksmethoden om je
artistieke ontwikkeling te bevorderen.
Hoewel de nadruk op ieders individuele
ontwikkeling ligt, bevat het studie
programma diverse onderdelen waar
ontmoetingen de belangrijkste educatieve
strategie vormen: feedbacksessies, seminars,
praktijklabs en twee thematische ‘Block’
programma’s. Je sluit je studie af met een
Master Proof waarin je jouw persoonlijke
onderzoek presenteert.

Toelating en selectie
Informatie over de selectieprocedure en het
digitale aanmeldingsformulier vind je op
www.dasgraduateschool.nl/dastheatre
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‘The body does it all. Er zit enorm veel energie
en kracht in het lichaam. Het lichaam is ook heel
complex. Het vraagt jarenlange toewijding, inzet
en analyse om dat te onderzoeken. Mensen komen
van ver om in Amsterdam te studeren, en nieuwe
wegen in te slaan. Het is elk jaar weer spannend,
onvoorspelbaar en verrassend.’
Jeroen Fabius, artistiek leider DAS Choreography

Paratactical door Noha Ramadan

DAS Choreography
De artistieke ontwikkeling van een choreograaf
houdt tijdens zijn loopbaan nooit op. Artistieke
ontwikkeling wordt gevoed door een voortdurende
nieuwsgierigheid en verdieping van kennis en
vaardigheden. Deze unieke non-residentiële
master DAS Choreography biedt choreografen die
al een professionele praktijk hebben opgebouwd,
de kans om eigen onderzoek te doen en hun
onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen.
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Individueel en intensief
Jouw choreografiepraktijk vormt de leidraad voor
het ontwikkelen van onderzoeksmethoden en
vaardigheden. De opleiding is low-residential,
en maakt het mogelijk je artistieke werk te
verbinden met de studie. In het programma is
de artistieke praktijk van de individuele student
het vertrekpunt. We verwachten van je dat je
zelfstandig professionele projecten opzet en
onderzoek vormgeeft. De kleinschalige opzet met
acht studenten garandeert intensieve persoonlijke
begeleiding en ondersteuning.
DAS Choreography (voorheen Amsterdam
Master of Choreography) bestaat sinds 2002 en is
uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerde
masteropleiding die studenten uit de hele wereld
trekt. In het verleden werkten we samen met onder
andere Veem House for Performance, Frascati,
Dansmakers, SPRING Performing Arts Festival en
opleidingen in het buitenland zoals HZT in Berlijn
(D), CuP in Giessen (D), CNDC Angers (F), KHIO
Oslo (N).

Het programma
Het programma is een combinatie
van seminars, lezingen en individuele
begeleiding door stafleden en
(internationaal) bekende gastdocenten.

De seminars stemmen we inhoudelijk af
op de onderzoeksplannen van jou en je
medestudenten. Leervormen zijn zowel
praktisch als theoretisch van aard: je doet
bewegingsonderzoek en geeft presentaties in
de studio, je leest theoretische teksten en je
schrijft essays en verslagen.
De rol van je medestudenten is zeer
belangrijk. Naast de individuele
studieactiviteiten biedt peer-to-peer review
de mogelijkheid tot debat en reflectie.
Tijdens je studie maak je twee voorstellingen,
je schrijft drie onderzoeksverslagen en
je sluit je studie af met een publieke
onderzoekspresentatie.

Na je studie
Afgestudeerden van DAS Choreography
presenteren hun werk in het internationale veld van
de choreografie, zoals Rencontres Chorégraphique
Paris, Impulstanz Wien, Plateaux Festival Frankfurt,
Dansspace Project New York, Tanzfabrik Berlin,
Julidans, Cinedans en de Nederlandse Dansdagen.
Toelating en selectie
Jaarlijks laten we maximaal vier studenten toe.
Meer informatie over de selectieprocedure vind je
op www.daschoreography.nl
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De nieuwe master DAS Creative Producing Entrepreneurship in the Arts is een tweejarige,
interdisciplinaire deeltijdopleiding. De wereld en de
kunsten zijn continu in ontwikkeling, en daarmee ook
het produceren binnen de kunsten. Studenten worden
opgeleid tot creative producers, die in staat zijn voorbij
bestaande structuren te denken en het kunstenveld
van de toekomst vorm te geven.

Wat leer je?
De master verbindt visie, context en
entrepreneurship met elkaar en begeleidt
studenten bij:
• het ontwikkelen van een artistieke visie
als basis voor een disciplineoverstijgende
samenwerking met kunstenaars,
gemeenschappen, financiers en publiek.
• het vermogen om zich tot specifieke sociaal
maatschappelijke contexten te verhouden en
(waar mogelijk) die te beïnvloeden.
• een diepgaande kennis van entrepreneurship:
van (nieuwe) financiële verdienmodellen,
bedrijfskunde en leiderschap.
Binnen het programma, dat wordt aangeboden
in deeltijd en een keer per maand van zaterdag
tot en met woensdag plaatsvindt, staan vragen
centraal als: Hoe kun je vanuit inhoudelijke
keuzes, persoonlijke visie en leiderschap op een
nieuwe of andere manier duurzaam produceren;
hoe bewerkstellig je mede-eigenaarschap van de
gemeenschap waarin je werkt?
Het onderwijs is in constante dialoog met het
werkveld en baseert zich op de beroepspraktijk van
de deelnemende studenten. De student ontwikkelt
nieuwe productiemodellen die ook daadwerkelijk in
het werkveld worden geïmplementeerd, onderzocht
en beoordeeld. Daarbij wordt ook ingegaan op een
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DAS Creative Producing

internationale context: samen met internationale
partners wordt aandacht besteed aan
kenniscirculatie en peer-to-peer leren, met name
gericht op het ontwikkelen van nieuwe financiële
modellen, internationaal (co)produceren, en lokale/
regionale verschillen.
De beoogde leerresultaten hebben een hbooriëntatie en masterniveau: niet academisch, maar
praktijkgericht, met oog voor vakmanschap en een
toegepaste visie op creatief produceren. Dit blijkt
vooral uit het niveau waarop de student geacht
wordt te reflecteren – op kennis en onderzoek,
op theorie en praktijk – in relatie tot de eigen
praktijk, het aangeboden programma per module
en in relatie tot het eigen profiel dat de student
gedurende de gehele opleiding ontwikkelt. De
student combineert deze deeltijdopleiding met zijn
professionele praktijk.
Het programma
DAS Creative Producing is een
deeltijdopleiding van twee jaar, verdeeld in vier
modules die elk een semester duren. In elke
module staat één thema centraal:
• Module 1: Platform van verschillende
disciplines - kennis maken met elkaar,
de verscheidene disciplines waarin
de studenten werkzaam zijn en het

Flohio tijdens Progress Bar in Paradiso

delen van kennis over de verschillende
productieprocessen en de state of the art
van de discipline.
• Module 2: Visie, kunst en samenleving - het
ontwikkelen en formuleren van de artistieke
visie aan de hand van het formuleren van
een persoonlijke ‘why’.
• Module 3: Entrepreneurship - verkenning
van mogelijke visies op ondernemen en
bijhorende nieuwe ondernemingsmodellen.
• Module 4: ‘Context, kunst en samenleving’ onderzoek naar de wijze waarop de context
waarin de producent de kunst plaatst,
invloed heeft op het produceren van het
eigen project. De student gaat verschillende
verbindingen aan met actoren in die
context zodat co-creatie ontstaat.
In het curriculum wordt aandacht besteed
aan het produceren met en vanuit een
internationaal en intercultureel perspectief.
Bij iedere module heeft de student in het vijfde
blok ten minste één keer contact via Skype met
een collega-student van een of meer gelieerde
internationale partneropleidingen waarin zij
de fundamenten en de (lokale) tendensen van
het produceren in het eigen land en nieuwe
financiële modellen bespreken. Daarnaast
bezoekt elke student eens per jaar (tweemaal

gedurende de opleiding) een internationaal
festival, congres of symposium. Dit bezoek
wordt door de student zelf georganiseerd en
voorbereid in samenspraak met hun coach.
De master wil nadrukkelijk een leeromgeving
zijn met een etnische en culturele diversiteit,
zowel in de docenten, coaches, keynote en
studentenpopulatie. Vanuit alle geledingen,
zowel bij keynote sprekers, docenten als
coaches, worden cultureel diverse rolmodellen
gepresenteerd. Voor openbare lezingen wordt
het netwerk van deze rolmodellen benaderd en
uitgenodigd.

Na je studie
‘Verzet en verandering vindt vaak plaats in de
kunst’, zei schrijver Ursula K. Le Guin ooit. Verzet
en verandering zijn vandaag meer nodig dan ooit.
Het maken van kunst is in toenemende mate
precair en complex geworden. Er is een grote
behoefte aan nieuwe manieren van werken waarin
we een duurzame verbinding kunnen aangaan
met meerdere disciplines en deelnemers, of ze nou
maker, bezoeker of subsidiënt zijn. Dit is waarom
de opleiding DAS Creative Producing bestaat: voor
een nieuwe generatie verbinders die met radicale
verbeelding voor hoop, verzet en verandering zullen
zorgen.
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Amsterdamse
Hogeschool
voor de Kunsten

De Academie voor Theater en Dans
maakt deel uit van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten (AHK).
De AHK bestaat uit zes academies;
naast theater en dans ook muziek,
film, beeldende kunst, bouwkunst en
cultureel erfgoed. Een ideale omgeving
om tijdens je studie samen te werken
met studenten uit andere disciplines.
Alle academies van de AHK bevinden zich in het hart van
Amsterdam, een inspirerende omgeving van internationale
allure met instituten van wereldfaam zoals het Koninklijk
Concertgebouworkest, Internationaal Theater Amsterdam,
het Holland Festival, de ZiggoDome, het Rijksmuseum en
EYE Filmmuseum, om er maar een paar te noemen.
Kortom, in Amsterdam studeer je in een kunst- en
cultuurstad van wereldformaat. Wil je meer informatie over
de opleiding van jouw keuze? Bezoek een informatieavond
of open dag!

www.opendagen.ahk.nl

Neem
eens een kijkje
op de website of
bezoek een presentatie
met het eindwerk van de
huidige studenten, zoals tijdens
het Keep an Eye Filmacademie
Festival! Concerten, theater- en
dansvoorstellingen zijn het
hele jaar te bezoeken. Houd
de agenda in de gaten!
www.ahk.nl

Academie voor Theater en Dans
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
Onderwijsbureau Dans
020 527 76 67
atd-info@ahk.nl
Onderwijsbureau Theater
020 527 78 37
atd-info@ahk.nl
Onderwijsbureau Scenografie,
Design & Technologie,
Technische Productie en
Productie Podiumkunsten
020 527 76 20
atd-stp@ahk.nl
www.atd.ahk.nl
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