
	 	  
	

OPEN CALL: DAS Creative Producing  
– creative entrepeneurship in the arts  
 
Resistance and change often begin in art  

- Ursula K. Le Guin 
  

Deadline aanmelding: 16 maart 2018  
Meer info: www.dascreativeproducing.nl 

 
Maak het verschil 
De wereld en de kunsten zijn continu in ontwikkeling en het produceren binnen de 
kunstensector wordt steeds complexer. De werkpraktijk van de producent is in 
toenemende mate divers, interdisciplinair en internationaal georiënteerd. Er is een 
grote behoefte aan nieuwe, innovatieve modellen en structuren waarin een duurzame 
verbinding tot stand wordt gebracht tussen kunstenaars, publiek en financiers. 
 
Vanuit deze noodzaak start in september 2018 de opleiding DAS Creative Producing 
– creative entrepreneurship in the arts. Begrippen als engagement, inclusiviteit, 
autonomie, co-ownership en urgentie staan centraal in het curriculum. 
 
DAS Creative Producing (i.o.) is een master voor: 

• projectleiders, producent en zakelijk leiders die werkzaam zijn in de 
kunstensector ( theater, muziek, film, dans, beeldende kunst, etc). Zij hebben 
de ambitie om als creative producer de verbindende factor te zijn tussen 
kunstenaar, publiek en financiers.  

• nieuwsgierige, flexibele, kritische, maatschappelijk betrokken en moedige 
dwarsdenkers met een activistische inslag. 

• (toekomstige) producenten die bereid zijn om te produceren vanuit het belang 
van mede-eigenaarschap en duurzaamheid en actief vorm willen  geven aan 
het kunstenlandschap. 

 
Artistieke en maatschappelijke visie 
Binnen de master formuleer je je eigen artistieke en maatschappelijke visie op kunst 
en/in de samenleving. Je onderzoekt op welke manier je vanuit deze visie 
kunstenaars, publiek, gemeenschap en financiers op een duurzame manier met 
elkaar kunt verbinden. In een interdisciplinaire omgeving leer je je eigen praktijk als 
producent te bevragen, nieuwe (productie)modellen te ontwikkelen en dit te toetsen 
aan de kunstenpraktijk.  
 
Parttime masteropleiding 
DAS Creative Producing is een parttime masteropleiding binnen DAS Graduate 
School, onderdeel van de Academie voor Theater en Dans/AHK. Je bent 5 dagen per 
maand aanwezig om onderwijs te volgen in de vorm van inspirerende lezingen, 
reflectiegesprekken, peer to peer-learning en werkcolleges. Cross-disciplinaire 
kennisuitwisseling staat hierbij centraal – professionals uit alle disciplines van de 
kunstensector zijn welkom.  
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over het onderwijsprogramma, toelating- en selectiecriteria 
op www.dascreativeproducing.nl.  


