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If we trust 
that art 
matters

‘Ik herinner me nog levendig het moment dat ik 

besloot: ik wil theatermaker worden. Ik was 17,  

zat op de middelbare school en zag ‘Het vermoeden’ 

van Hauser Orkater. Wow, dacht ik, wat hier 

gebeurt, heb ik nog nooit ervaren! 

Plotseling – op een aanraak bare afstand, vlak 

voor mijn neus – herkende ik mezelf, zag ik mijn 

levensgevoel verbeeld, ervoer ik iets wat ik voor 

mezelf nog niet onder woorden had kunnen 

brengen. Herkenning. Een motivatie om te zijn  

wie je bent. Geluk. 

Dat wil ik ook, wist ik. Vanaf dat moment is dat  

mijn drijfveer in mijn leven: de drang om kunst 

te koesteren en daarvoor te werken.’

 

Jan Zoet, directeur Academie voor Theater en Dans

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

‘Denk je eens in: een leven zónder kunst, zonder 

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-

d ings   kracht, nieuwsgierig heid, schoonheid en 

troost. Zonder verbeelding is er geen vooruitgang. 

Zonder verbeelding kun je je niet inleven in 

anderen. Verbeelding is wat ons bijzonder maakt 

en wat het leven de moeite waard maakt.’

‘Wij geloven dat je van iedereen kunt leren: van 

de wereld, van elkaar en van docenten. En wij 

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

student binnenbrengt, zijn het vertrekpunt voor 

een dialoog. Samen vinden we het theater van de 

21ste eeuw uit.’

if we can 
learn from 

everyone

if we think artists 
contribute to  

shape the world
‘Kunstenaars voegen iets 

essentieels toe 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 studenten en 

docenten.’ 

how will 
we act? ‘De belangrijkste vraag die je tijdens je opleiding 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 ook vragen: wat wil jij bijdragen? 

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

met je generatiegenoten, met en in deze wereld? Want kunst 

gaat niet alleen over traditie, maar juist ook over de toekomst. 

En die toekomst, dat ben jij!’

‘Dat wil ik ook!’
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Negen redenen om  
te studeren aan de 
Academie voor  
Theater en Dans

De Academie voor Theater en Dans (voorheen: 
de Theaterschool) is dé opleiding 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.

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 vijftien 
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.

Krijg les van ervaren top docenten

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. 

1

2
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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, Stadsschouwburg Amsterdam, Toneelgroep 
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.

Beweeg je in een open sfeer  
& open community

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.

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. 

Maak gebruik van de allerbeste faciliteiten

Ons gebouw is speciaal ontworpen voor theater- en dans onderwijs. 
Elk jaar realiseren studenten maar liefst 400 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. 

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
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Wil je meer weten?

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 masteropleidin-
gen. Wil je meer weten over een opleiding? 
Maak kennis met de opleiding van je keuze 
tijdens de open dagen. Of bezoek voorstellin-
gen van onze studenten om de sfeer te proe-
ven op de Academie voor Theater en Dans.

Kijk voor meer informatie over de 
opleidingen, de open dagen en de 
voorstellingen op www.atdamsterdam.nl

Motivatie en selectie

Kies je voor een beroep binnen de podium-
kunsten, 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 bui-
tengewoon hoog niveau van professionaliteit. 
We nemen daarom alleen de beste en meest  
gemotiveerde studenten aan.  

Meer weten over de selectieprocedure?  
Kijk op www.atdamsterdam.nl

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.

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. 
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Afstudeervoorstelling WIND3
concept en scenografie: Ruben Wijnstok

lichtontwerp: Tim van ‘t Hof 
choreografie: Melvin Fraenk

productie: Vera Menheere
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Theateropleidingen 
Theater in de breedte  

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. 

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, Techniek en Theater 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 
In onze opleiding Theaterdocent staat het 
zelf maken van theatervoorstellingen met 
amateurspelers centraal. Ook krijg je een 
uitstekende vaktechnische en didactische 
scholing. Als theaterdocent werk je met 
leerlingen op middelbare scholen en 
basisscholen, dans- en theaterscholen en  
binnen amateur gezelschappen. Je realiseert 
educatieve projecten en communityprojecten  
en werkt samen met alle mogelijke (culturele) 
lagen van de bevolking.

4 jaar voltijd

Bachelor of Arts / Bachelor of Education 

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

Opleidingen

Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie 
Mime Opleiding
Theaterdocent
Theaterdocent Verkort
Regie Opleiding
Productie Podiumkunsten
Scenografie
Design & Technologie
Technische Productie – Associate Degree
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Amsterdamse Toneel school 
&Kleinkunstacademie 
 
Je publiek raken, ontroeren of aan het denken  
zetten. Op de Amsterdamse Toneelschool 
&Kleinkunstacademie (ATKA) leer je acteren en 
zingen. Je ontmoet jonge talenten van de andere 
kunstvakopleidingen. Zo ontwikkel je je tot een  
creatieve, muzikale en ondernemende acteur of 
kleinkunstenaar die interdisciplinair kan werken. 

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. Ze zijn performer van eigen drama 
of cabaret, zoals Alex Klaasen, of richten hun 
eigen gezelschap op, zoals Rundfunk en Yentl 
en de Boer. Bekende afgestudeerde acteurs 
zijn bijvoorbeeld Carice van Houten, Sander 
Plukaard, Yara Alink, Abbey Hoes, George Tobal, 
Chris Peters, Maarten Heijmans en vele anderen.

Toelating en selectie 
Jaarlijks laten we ongeveer twintig studenten toe. 
Informatie over de selectieprocedure vind je op 
onze website.

‘Vertrouw op je intuïtie.  
Niet te veel in je hoofd zitten.  

Denk groot. Durf te falen.’

Sinem Kavus, afgestudeerd in 2017

Veelzijdige professional
Op de Amsterdamse Toneelschool 
&Kleinkuns tacademie (ATKA) dagen we je uit 
steengoed te worden en je te ontwikkelen tot een 
geëngageerde, creatieve, muzikale acteur voor 
toneel, muziek- en kleinkunst, film en televisie of 
tot performer van eigen drama of cabaret. Je leert 
bewegen en spreken. Je leert niet alleen spelen vóór 
de camera maar ook mét de camera. Je krijgt les van 
(gast)docenten die met één been in de praktijk staan 
en weten waar het vak echt over gaat. Je zingt, 
componeert en schrijft eigen liedjes en teksten. 
Je krijgt les in onze professionele geluidsstudio 
en experimenteert met de nieuwste digitale en 
technologische ontwikkelingen. Je verruimt je blik 
in vele opzichten. In Amsterdam ligt alles voor het 
oprapen! 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 door politiek en maatschappij, 
internet, film en tv, games, virtual reality, literatuur, 

Afstudeervoorstelling De Vier Laatste Dingen

• Je werkt aan je techniek en vakmanschap. 
• Je maakt kennis met de oeroude wetten. 

Je krijgt les in teksttoneel, improvisatie, 
camera-acteren. 

• Je krijgt les in de oude en nieuwe 
geschiedenis van het theater, de andere 
kunsten, de nieuwe media, film en tv. 

• Je wordt uitgedaagd ook zélf te maken.  
Je leert schrijven en componeren.

• Je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling 
en je persoonlijk engagement te 
ontwikkelen.

3e en 4e jaar: jouw persoonlijke pad centraal
Vanaf je derde jaar krijg je – naast het vaste 
trainingsprogramma – een programma op 
maat dat aansluit op jouw specialisatie en 
behoefte. Je maakt een eigen voorstelling bij 
Festival Noord. 
Je vierde jaar is een schakeljaar naar de 
praktijk. Je loopt stage bij een (grote) 
productie of kiest jouw persoonlijke manier  
om je voor te bereiden op je beroepspraktijk  
na school. 

blogs, Twitter, journalistiek. Je leert autonoom 
denken en te putten uit eigen bronnen, je eigen 
creativiteit in te zetten. Een open en nieuwsgierige 
blik is een belangrijke voorwaarde. 

Netwerk voor de toekomst
Uniek is dat wij de enige acteursopleiding 
zijn in Nederland die onder één dak zit met 
alle andere theater- en dansdisciplines. Dat 
is voor jou een groot voordeel: je leert over de 
grenzen van je eigen vak te kijken. Je werkt 
veel samen met jonge, talentvolle regisseurs, 
productieleiders, scenografen, dansers, mimers, 
licht- en geluidsontwerpers. Bovendien werk je met 
studenten van de Filmacademie die naast onze 
academie staat. Zo bouw je al tijdens je studie aan 
een waardevol netwerk voor je toekomst. 

Het programma
1e en 2e jaar: de basis voor je vakmanschap
• In de eerste jaren staan je ontwikkeling 

als acteur en de training van je muzikale 
vermogen centraal. 
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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 hand-
tekening. 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.

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.

‘De fysieke, beeldende en ruimtelijke 
kwaliteiten van hun spel, hun eigenheid en 
experimenteerdrift: dat is uniek aan onze 
mimers. Daarom is de Mime Opleiding zo 

aantrekkelijk voor studenten uit binnen- en 
buitenland.’ 

Loes van der Pligt, artistiek leider Mime Opleiding

Festival Playtime van de Mime Opleiding
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Het programma 
De mime- en spellessen zijn de kernvakken 
van je 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. 

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, beeldend kunstenaars en 
videokunstenaars.
 
3e en 4e jaar: jouw individuele ontwikkeling 
centraal
In het derde of vierde jaar van je studie loop 
je stage. Ook werk je onder leiding van een 
docent aan een groepsvoorstelling. In deze 
fase staan jouw persoonlijke keuzes en 
ontwikkeling steeds meer centraal. Je volgt 
een individuele leerroute.

 
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. Oud-
studenten werken bijvoorbeeld bij Jakop Ahlbom, 
Boogaerdt/VanderSchoot, Golden Palace, 
Schwalbe 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 is een voorwaarde. 
Jaarlijks laten we maximaal 10 studenten 
toe tot de opleiding. Meer informatie over de 
selectieprocedure vind je op onze website.
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Theaterdocent

Wil jij graag theatermaken samen met mensen 
uit alle (culturele) lagen van de bevolking en 
van alle leeftijden? Dat leer je bij onze opleiding 
Theaterdocent. We leiden je op tot een veelzijdig  
theatermaker met een eerstegraads onderwijs-
bevoegdheid (Bachelor of Education). Je leert 
theater te maken en anderen hierin te coachen.  
Je initieert en regisseert. Je ontwerpt cursussen  
en workshops. 

Ondernemend en interdisciplinair  
Theater zien wij als een ontmoetingsplek, een 
plek waar je de wereld mag bevragen, een 
plek voor leken en liefhebbers. De opleiding 
Theaterdocent leidt je op tot een eigenzinnige 
en veelzijdige theatermaker en -docent  met een 
eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Wij trainen je 
in een schat aan mogelijkheden van theatermaken. 
We leiden je op tot ondernemende 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 passie voor 
het theatervak. Je hebt 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. Het 
accent ligt op een transdisciplinaire aanpak, 
zowel bij het maken van voorstellingen als bij het 
geven van lessen en workshops. We werken nauw 
samen met tal van scholen, theatergroepen en 
culturele en educatieve instellingen. In Nederland 
en internationaal, bijvoorbeeld in België, Curaçao, 
Brazilië, Suriname, Engeland, Duitsland, Indonesië, 
Turkije en de VS.  

 
Na je studie
Onze afgestudeerde theatermakers-docenten 
gaan aan de slag als zelfstandig theatermaker 
en cultureel ondernemer of in het onderwijs 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 instellingen, centra 
voor de kunsten of in de community arts.

Voor hen die bang zijn, regie: Gerbrand Bos

Het programma  
1e jaar: basis 
Alle studenten starten met een basis-
jaar. Hierin krijg je de voor dit vak  
noodzakelijke bildung: de basis voor je  
vakmanschap. 
• Je vergroot je analytisch inzicht,  

(theoretische) reflectie en ontwikkelt  
je visie.  

• Je krijgt lessen en workshops in basis-
vakken als mime, theatermaken, regie, 
ruimtelijke vormgeving (belichting, decor, 
kostuum, video), muziek, spel- en 
theaterpedagogie, stem/zang, dans,  
klassieke en moderne theatertheorie,  
dramaturgie, repertoire, theater-
geschiedenis en theateroriëntatie. 

• Je oefent met maak- en spelopdrachten en 
start met de ontwikkeling van je artisticiteit 
en theaterpedagogische vaardigheden.    

 
2e en 3e jaar: verdieping 
Na het basisjaar kies je (in overleg) uit drie 
programmalijnen: Onderzoek, De Ander en  
In Context. Je volgt zestien modulaire  

blokken. Het materiaal van waaruit je de 
blokken benadert, is steeds dezelfde, met een 
wisselende focus op:  
• Vorm: lichaam/compositie/ruimte/tijd/ 

beweging   
• Inhoud: verhaal (mythos)/functie (logos)/

context/persoonlijk en collectief 
• De ander: voor en met wie   
• Context: wie, waar, wanneer, waarom 
Door de modulaire opzet is er veel ruimte voor 
differentiatie en verdieping. Jouw individuele 
ontwikkeling staat centraal. Om je zo goed 
mogelijk te gidsen door je te doorlopen traject 
(blokken) en je voor te bereiden op wat komen 
gaat krijg je een persoonlijke coach. 
 
4e jaar: individueel afstuderen 
Aan het begin van je vierde jaar maak je 
een individueel afstudeerplan. Je eindwerk 
bestaat uit: een interdisciplinair project 
vanuit ruimtelijke vormgeving, een theater-/
kunstproject vanuit een buurt, een educatief 
theaterproject, een afstudeervoorstelling, 
het organiseren en programmeren van ons 
jaarlijkse eigen festival Take Off, het schrijven 

‘Het woord “theatermaker” vind ik heel mooi,  
het is voor mij allesomvattend. Bij onze 

opleiding leer je als maker op de theatervloer  
te staan. Het delen van informatie en het 

meenemen van mensen – of het nu kinderen, 
jongeren of ouderen  zijn – is daarbij essentieel.’  

Tanya Hermsen,  
artistiek leider opleiding Theaterdocent 

.

van een essay of artistiek projectplan, het 
ontwerpen van je eigen website en portfolio.   
Je voert minimaal een van deze onderdelen in 
het buitenland uit.
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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 docerende 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. 

Wat leer je? 
Onze opleiding is zeer 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 en 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. 

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.

Startweekend 2017-2018 met studenten en docenten in Koekange

Het programma  
Op maandagen en tijdens vijf weekenden 
per jaar volg je lessen en workshops op de 
Academie voor Theater en Dans. Daarnaast 
werk je op praktijkplekken. Ook je eigen 
werkplek kun je, onder bepaalde voorwaarden, 
als praktijkplek inzetten.  
Het tweejarige programma bestaat uit acht 
blokken (vier per jaar). Tijdens het eerste blok 
brengt een team van docenten in kaart welke 
bagage je als student meeneemt. De opleiding 
werkt in de vervolgblokken steeds met een 
andere ‘artistiek eigenaar’. Deze eigenaar 
is een professional uit het veld die het blok 
vormgeeft samen met het vaste team van de 
opleiding. 
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. 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.

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 instellingen, jeugdtheaterscholen of in 
de community arts.

‘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.’

Corina Lok, artistiek leider Theaterdocent Verkort
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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?

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!

VanderSchoot, Theater Rotterdam), Frans 
Strijards, Theu Boermans (Nationale Toneel), 
Anthony Heidweiller (Nationale Opera & Ballet), 
Rezy Schumacher (Nationale Toneel), Thibaud 
Delpeut (Theater Utrecht), Jeroen de Nooijer, Jaïr 
Stranders, Florian Hellwig, Daphne Richter, Loek 
Sonneveld, Maurice Bogaert, Els Sorber en de 
acteurs Cahit Ölmez, Steven Van Watermeulen, 
Chris Nietvelt en Vincent van der Valk 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, 
Jozef Wouters, Guy Biran, B-architect Sven 
Grooten, de scenografen Herbert Jansen, Marc 
Warning, Marcel Schmalgemeijer en Juul 
Decker, Ilona Overweg, Hannah Krauss, Karmijn 
Lange (alumni Scenografie), de dramaturgen 
Rob Klinkenberg en Johan Reyniers, 
romanschrijver Oscar van den Boogaard, 
schrijver Rob de Graaf en geluidskunstenaars 
Wim Selles en Harpo ‘t Hart.

Derdejaarsstudenten Regie en ATKA spelen Blasted van Sarah Kane, regie: Rebekka Nilsson

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 en techniek. Je krijgt zowel les van 
gerenommeerde ‘oude rotten’ in het vak als van 
jonge theater makers, zoals: Ward Weemhoff (De 
Warme Winkel), Espen Hjort (Theater Utrecht),  
Ola Mafaalani, Marcus Azzini (Toneelgroep 
Oostpool), Suzan Boogaerdt (Boogaerdt/

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.

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.
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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. 

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 

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. Oud-
studenten werken bijvoorbeeld bij DeLaMar 
Theater, Stage Entertainment, Nederlands 
Film Festival, ISH, Frascati Producties, Het 
Compagnietheater, Het Nationale Ballet, 
Uitmarkt en Toneelgroep 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.

Afstudeervoorstelling door creative team: Peer Gynt

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.

‘Wie hier afstudeert, heeft de 
tools om een productieproces 
daadwerkelijk te beheersen.’

Gwenoële Trapman, artistiek leider 
Productie Podiumkunsten

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. 
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Scenografie 
Scenic Design 

Wie is de enige 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 droomberoep. 

Wat leer je?
De opleiding Scenografie leidt je op tot een 
interdisciplinair beeldend kunstenaar 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 
studiereizen naar internationale culturele steden, 
zoals New York, Hamburg en Istanbul.
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 

‘Theater is in eerste instantie een visuele 
kunst, waarbij de scenograaf een brug slaat 

tussen het zegbare en het toonbare.’ 

Bart Visser, artistiek leider Scenografie

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.

Afstudeervoorstelling Schedule, scenografie Paulina Prokop

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 
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-1-
eindresultaat. 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 theater- 
of 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.

je al tijdens je studie intensief samen 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 onze grote theaterzaal.
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Design & Technologie 
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. 

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. 

De opleiding is uniek in Nederland.  

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

• Hendrik Walther, afgestudeerd in 2015, 
specialisatie Lichtontwerp 
Lichtontwerp La Voix Humaine, Young Dutch 
Artists, Concertgebouw Amsterdam

• 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
Hoe geef je je op en wanneer vindt de 
selectieprocedure plaats?  
Kijk op www.atdamsterdam.nl

Decorontwerp Zomergasten, VPRO 2017 door alumni Neal Groot (Design & Technologie) en Koen Steger (Scenografie)

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?

• In vakken als film-, theater- en media-
geschiedenis en techniekfilosofie 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.  
De allernieuwste ontwikkelingen vinden 
hierdoor snel een plek binnen onze school.  
De opleiding loopt voorop en is trendsettend.

Design & Technologie is de enige hbo-opleiding 
op dit vakgebied. We werken in kleine groepen 
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-the-
art studio/labruimte voor de nieuwste digitale en 
technologische mogelijkheden. 

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.
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Technische Productie - 
Associate Degree 
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 bij theater, 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?

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.atdamsterdam.nl 

Technical production manager aan het werk

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 
cultuur-, theater- en muziekgeschiedenis, 
dramaturgie, filosofie 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. 

• In korte stages kom je opnieuw in contact 
met de beroepspraktijk.

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.

• Als eindwerk werk je mee aan een productie 
of evenement en schrijf je een essay over je 
eigen manier van werken.

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 
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Simon, de helderziende fietsenmaker; Mario, de 
volkszanger; mevrouw van Ingen, de hypervitale 
90-jarige. Het publiek kon ze in de zomer van 
2017 allemaal ontmoeten in de WijkSafari maakt 
School. Echte mensen uit Amsterdam-Noord. 
Studenten van de Academie voor Theater en 
Dans bespeelden samen met deze en andere 
wijkbewoners een maand lang hun huizen en 
straten. 

Uniek in de wereld
Het was een gigantische onderneming, met 32 
studenten aan het roer. Ze woonden bij en werkten 
met 16 ‘adoptieouders’. Ze creëerden scènes in 
10 woningen. En ze verbonden zich met zo’n 80 
wijkbewoners, lokale organisaties, buurthuizen en 
gebedshuizen. 

Jan Zoet, directeur van de academie: ‘De 
WijkSafari was voor de studenten niet alleen 
een levensveranderend avontuur, ze leerden ook 
een theatermethode die Adelheid|Zina heeft 

ontwikkeld. Die methode is uniek in de wereld. 
Een nieuwe manier om als kunstenaar letterlijk in 
de wereld te staan en de grens tussen bezoekers, 
bewoners en professionele theatermakers te 
slechten.’

Heftige wijken
De WijkSafari is een beproefd concept. Eerder 
streek Roosen met haar team neer in Slotermeer, 
de Bijlmer, Utrecht en ook internationaal: ze trok 
de heftige wijken van Juarez en Mexico-Stad in. 
Niet voor niets won ze in 2017 de Amerikaanse 
Gilder/Coigney International Theatre Award voor 
grenzeloos theater. De jury roemt Roosen om 
haar voorstellingen op plekken waar de sociale 
kwetsbaarheid groot is. 

Afgelopen schooljaar droeg Adelheid Roosen haar 
succesvolle theaterformule voor het eerst over 
aan studenten. Waarom? ‘Ik geef al dertig jaar 
theatermaken aan de academie. Ik neem mijn 
studenten sowieso mee het gebouw uit, 

Op safari  
met  

Adelheid 
Roosen 

 
Waarom niet een gigantisch klaslokaal over 
een wijk zetten? Waarom niet de magische 
wijkbewoners als uitgangspunt nemen voor 
een voorstelling? En dit tot leerstof maken?  
Dat is de gedachte achter WijkSafari maakt 
School, onder begeleiding van Adelheid 
Roosen. ‘Ik vind dat je als theatermaker met 
beide benen in de maatschappij moet staan.’
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de wereld in en laat ze tussen mensen 
plaatsnemen. Soms nam ik ze mee naar het 
alzheimerzorghuis waar mijn moeder woonde en 
vroeg ik hun om hun hele koorzangrepertoire te 
zingen, dwalend door de gangen van het huis. 
Hoe ontroerend was dat, alle deuren gingen open, 
en de bewoners met alzheimer zwierven zingend 
achter hen aan. De studenten waren er meer door 
geraakt dan ik had verwacht. Eén student zei: ik 
begrijp nu pas wat mijn moeder meemaakt, met 
haar moeder als alzheimerpatiënt. Ik zag de hele 
tijd mijn oma.’

Medea op de pont
‘Datzelfde effect heeft de WijkSafari’, vertelt 
Roosen. ‘Ik zet graag een denkbeeldig klaslokaal 
midden in de maatschappij. Zo schets ik het ook 
in de klas. “Kijk daar ligt de wijk, dat is je podium, 
je decor, de mensen die daar bij de tramhalte 
staan zijn je medespelers, en alles wat je onderweg 
tegenkomt zijn je rekwisieten.’” 

Ik wil de studenten vanuit een ander perspectief 
laten kijken dan alleen drie muren van het 
podium, en de ‘vierde wand’. Als je je wilt afzetten 
tegen een politiek beeld, of bijvoorbeeld met een 
politicus in gesprek gaat, moet je met beide benen 
in de maatschappij staan. Als je Medea leest, zit je 
in een repetitieruimte en maak je haar personage 
vanuit de theorie. Wat ik wil, is dat studenten 
haar, en andere ‘personages’, op straat herkennen: 
Medea bestaat niet alleen in de theaterbibliotheek, 
zij neemt ook de pont naar Amsterdam-Noord.’

Adoptieouders
Voor Roosens speciale editie van de WijkSafari 
startten studenten met maandenlange research 
in Amsterdam-Noord. Daarna woonden tien 
studenten twee weken lang, dag en nacht, bij 
wijkbewoners, de zogenaamde adoptiemethodiek. 
Roosen: ‘In een adoptie ontmoeten een speler 
en een bewoner elkaar, twee mensen die 
elkaar werkelijk niet kennen. Je komt terecht in 
omhelzing, afweer, afwijzing en verwondering.’

De confrontatie tussen twee levens vormde 
de basis van een scène, die student en 
wijkbewoner/adoptieouder speelden in het huis 
van de wijkbewoner. Tijdens de vier uur durende 
voorstelling liep het publiek van en naar de scènes 
in de huizen of werd het vervoerd. Onderweg 
creëerden studenten Theaterdocent samen met de 
wijkbewoners scènes in straten, op pleinen en in 
parken. De studenten Productie Podiumkunsten 
verzorgden de hele productie. 

Moedig
Roosen: ‘De studenten hebben enorme stappen 
gezet. Nieuwsgierig en gedurfd. Moedig dus. 
Begrijpen en voelen wat anderen meemaken. Soms 
denk ik: adoptie brengt vrede. Want iemands 
levensverhaal horen terwijl je gast in zijn huis 
bent, doorhuivert je vooroordeel. Probeer het maar 
eens, het is een confronterende expeditie met 
jezelf. Het verschuift de kijk op jezelf en daardoor 
op de wereld. En als die een millimeter verschuift, 
dat heeft dat al een wonderschoon effect!’

Opleiding Theaterdocent 
Mara van Nes (23):

‘Ik zag mijn eigen hokjesdenken’

Functie: research en regieassistentie artistiek  
team/Adelheid Roosen

 
Was het makkelijk om ‘adoptieouders’ te vinden? 
‘Nee, dat ging met hoge pieken en diepe dalen. 
Ons researchteam heeft heel Amsterdam-Noord 
afgestruind, in buurthuizen, cafés, in coffeeshops 
en op straat. Ik heb wel honderd mensen 
gesproken en geïnterviewd, op zoek naar locaties, 
adopties en wijknomaden. Uiteindelijk is daar een 
selectie uit gekomen.’

Wie van de adoptieouders sprong er voor jou uit? 
‘Simon! Hij is een echte Jordanees, daar is hij trots 
op, dat straalt van hem af. Fietsenmaker, manager 
van zijn zoon die volkszanger is, maar ook helder-
ziende. Toen hij mij uitnodigde om hem thuis te 
interviewen, stapte ik vol vooroordelen zijn drem-
pel over. Maar dat was mijn eigen hokjes denken. 
Ik had hem totaal verkeerd ingeschat.’

Wat was voor jou de grootste uitdaging in deze 
safari?
‘De balans vinden tussen sociaal en artistiek. Soms 
wil je iets in een voorstelling omdat het artistiek 
goud is. Maar al het materiaal gaat over échte 
mensen, over hun leven, verlangens, problemen. 
Niet iedereen wil alles delen voor een publiek. 
Door dit project zijn mijn “mens-zijn” en mijn 
kunstenaarschap veel dichter bij elkaar gekomen.’ 

‘Soms denk ik: 
adoptie brengt 

vrede’
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Opleiding Productie Podiumkunsten 
Suzan Slinger (24):

‘Adelheid is te gek!’
 
Functie: productie van een van de vijf routes 

Wat zag het publiek op ‘jouw’ route? 
‘Op mijn route waren twee adoptiehuizen. Je 
kwam eerst thuis bij Abier, een vrouw uit Egypte 
met drie zoons. Ze is enorm lief en zorgzaam, maar 
heeft ook veel geworsteld met haar eigen cultuur 
en de vrijheid in Nederland. Daarna kwam je bij 
Ronald. Hij had net een moeilijke periode achter de 
rug, maar was hard op weg weer aan het werk te 
gaan. Ik had gelijk een enorme klik met Ronald.’

Wat zien we terug van jouw productiewerk?
‘Zo min mogelijk! De bezoekers moesten echt 
ervaren dat alleen zij, met hun eigen speler, 
toevallig onderweg waren in de wijk. Een soepel 
geheel met allemaal toevalligheden. Terwijl ik op 
de achtergrond strak de tijd in de gaten hield en 
dingen klaarzette of opruimde.’

Hoe was het om samen te werken met Adelheid 
Roosen? 
‘Adelheid is te gek en zeer inspirerend! Haar 
onbevooroordeelde manier van kijken naar de 
ander vind ik ontzettend knap. Daar heb ik heel 
veel van geleerd.’

Amsterdamse Toneelschool& 
Kleinkunstacademie (ATKA)
Anne Hofman (24): 

‘Dit maak je in een “normaal” 
theater niet mee!’
 
Functie: speler en medemaker

Jij woonde twee weken bij je adoptievader Simon, 
de helderziende. Hoe was dat?
‘Geweldig! In de eerste seconde dat je oogcontact 
hebt, vraagt hij je om alles wat je hoog probeert 
te houden, los te laten. Of, zoals hij zelf zegt: geen 
gezeik! Het leuke is dat je vervolgens twee weken 
lang alles mag doen wat je wilt: schreeuwen, 
zingen, gek doen, zwijgen, huilen, pesten, lachen, 
alles!’

Wat kreeg het publiek te zien? 
‘Simon en ik speelden in zijn werkkamer/
muziekstudio/massageplek een voorstelling over 
onze ontmoeting. Twee mensen die een poging 
doen iets van deze wereld te maken en van 
zichzelf. Als je Simons huis binnenkwam, werd je 
begroet door een luid lachend hondje, papegaai 
Luuk en een overdosis verfrissende warmte.’

Wat vind jij van de adoptiemethodiek? 
‘Geloof me: je hebt nog nooit op deze manier door 
een wijk gelopen. Alles is theater. Dit is dé kans 
om voorbij je eigen hokjes in andermans huis – 
en hoofd – te kijken. Ik vind het belangrijk naar 
nieuwe vormen van theater te zoeken. Door een 
wijk en de huizen van bewoners als het theater te 
zien, transformeert een voorstelling tot iets wat je 
in een “normaal” theater niet kunt meemaken. De 
verhalen zijn stuk voor stuk schitterend en hebben 
grote impact!’

‘Je komt 
terecht in 

omhelzing, 
afweer en 

verwondering’
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Mime Opleiding 
Rick van der Steen (22):

‘Drie mensen van drie  
generaties die vrienden worden’
 
Functie: speler en scriptschrijver/maker

Jij woonde twee weken bij je adoptieouders, 
buurvrouwen Stien en Saskia. Hoe was dat?
‘Heel leuk. Alles was eerlijk en open. Daardoor 
hebben we over heel veel gepraat. Het bijzondere 
vond ik hoe drie generaties twee weken samen 
komen, en hoe dan een hechte band, vriendschap, 
ontstaat.’ 

Wat kreeg het publiek te zien? 
‘Inspirerend, verrassend ervaringstheater. Je voelde 
de hechte band tussen twee buurvrouwen, de sfeer 
van humor en respect. Je zag drie mensen van drie 
generaties die niet wegrennen voor de zoektocht 
naar zichzelf. Je kwam erachter dat in ieder huis 
iets herkenbaars speelt, en dat je niet alleen staat. 
Je voelde dat wij allen Nederlanders en mens-zijn. 
Iets wat we in deze tijd nog wel eens vergeten.’

Regie Opleiding 
Rosemintje Verpaalen Weijts (23): 

‘Ik dronk mijn brave muntthee, 
hij rookte hasj’
 
Functie: regie van een van de vijf routes

Wat zagen we van jouw werk? 
‘Twee voorstellingen in huizen van wijkbewoners. 
Onderweg beleefde het publiek muziek, acts en 
ontmoetingen. De route duurde ongeveer vier 
uur en er speelden acht mensen. Je ontmoette 
bijvoorbeeld bewoner M.’

Klinkt spannend, wie is M.?
‘M. is 19 jaar, geboren in een vliegtuig, tien 
tatoeages op elke arm, wil bij het korpsmariniers 
en als hij 25 is een vrouw, huis, vijf kinderen en een 
mooie auto voor de deur. Door omstandigheden die 
duidelijk werden in de voorstelling, onthul ik niet 
zijn naam. Ik heb vooraf twee uur zitten kletsen in 
een coffeeshop die hij had uitgekozen. Hij met z’n 
hasj, ik met mijn brave muntthee. Veel gelachen, 
nog meer gepraat. Heel bijzonder.’

Wat vond jij als regisseur de grootste uitdaging?
‘Het juiste evenwicht vinden tussen schijn 
en werkelijkheid. De WijkSafari is een soort 
getheatraliseerde docu-fictie. Je moet zorgvuldig 
omgaan met heel kwetsbaar materiaal van 
mensen die hun eigen verhalen gedeeld hebben.’

‘Al verschuift 
je kijk op 
de wereld 
maar een 

millimeter… 
dat heeft een 

wonderschoon 
effect!’
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Dansopleidingen 
Uitzonderlijk danstalent

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.

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 community-
projecten en werkt samen met alle mogelijke 
(culturele) lagen van de bevolking.

Opleidingen

Nationale Balletacademie
Moderne Theaterdans
Urban Contemporary (JMD)
School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO)
Docent Dans
5 O’Clock Class

4 jaar voltijd

Bachelor of Arts / Bachelor of Education 

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

De Nationale Balletacademie (NBA) is de landelijke 
topopleiding voor klassieke dans. 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.

Unieke samenwerking met  
Het Nationale Ballet
De Nationale Balletacademie, onder artistieke 
leiding van Jean-Yves Esquerre, 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.

Nieuwe samenwerking met  
Movart Productions
De Academie voor Theater en Dans / Nationale 
Balletacademie en Het Nationale Ballet zijn 
een hechte samenwerking aangegaan met 
Movart Productions, de stichting opgericht door 

Jean-Yves Esquerre. De stichting heeft tot doel 
projecten voor gasten te faciliteren. Het Dutch 
National Trainee Program en de Dutch National 
Summerschool zijn in Movart Productions 
opgenomen.  
Zie ook www.movartproductions.com

Onze opleidingen
Bij de Nationale Balletacademie studeren rond 
de 150 nationale en internationale leerlingen en 
studenten. We bieden de volgende opleidingen.
•  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.

•  Binnenschoolse opleiding – 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 
Arts-programma (met de mogelijkheid tot 
vrijstelling van een of twee jaar) voor tien 

geselecteerde studenten. Je ontvangt het 
internationaal erkende BA-diploma.

•  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. De Company wordt geleid 
door artistiek coördinator Ernst Meisner. Zie ook 
www.operaballet.nl

•  Dutch National Trainee Program – Dit is een 
particulier onderwijsprogramma van Movart 
Productions in nauwe samenwerking met de 
Academie voor Theater en Dans. Een één-of 
tweejarig programma voor (internationale) 
gaststudenten van 15 tot 19 jaar die hun 
techniek willen perfectioneren om zich 
zodoende bij een toonaangevend nationaal 
of internationaal balletgezelschap te kunnen 
voegen. Het Trainee Programma bestaat uit 
zowel balletlessen, lessen hedendaagse techniek 
als workshops in diverse stijlen van dans. 

•  Dutch National Summer School – Een 
internationale zomercursus voor gevorderde en 
professionele studenten van 15- 21 jaar.

Studenten Nationale Balletacademie

Het programma
Een synthese van Italiaanse, Franse en 
Russische trainingstechnieken vormt de 
basis voor het lesprogramma van onze 
academie. 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, 
Maurice Béjart, John Neumeier, William 
Forsythe, David Dawson en Gioconda Barbuto. 
En natuurlijk in het repertoire van grote 
Nederlandse choreografen als Hans van 
Manen, Rudi van Dantzig, Toer van Schayk en 
Nils Christe.

Toelating en selectie
Kijk voor de selectieprocedures en audities op 
www.nationaleballetacademie.nl
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Moderne Theaterdans
De opleiding Moderne Theaterdans (MTD) leidt je 
op tot een veelzijdige danser met een persoonlijke 
stijl. Je neemt actief deel aan maakprocessen met 
verschillende choreografen. Je doet kennis op en  
leert divers hedendaags repertoire en dans-
vocabulaire te beheersen en bent daardoor in staat 
om deel te nemen aan producties bij hedendaagse 
dansgezelschappen in binnen- en buitenland.

Artistieke ontwikkeling & speciale 
samenwerking
Tijdens je studie is er veel ruimte voor je eigen 
artistieke ontwikkeling. Zowel in het eigen 
programma, bij de ontwikkeling van je creatieve 
vaardigheden, de samenwerkingen met choreo-
grafen en andere opleidingen, als in het aange-
boden workshopprogramma. Je verdiept je onder 
andere in het werk van Emio Greco | PC Double 
Skin/Double Mind, Drumming van Anne Teresa 
De Keersmaeker en Gaga van Ohad Naharin.

Het programma
1e en 2e studiejaar: basis voor vakmanschap
•  Je bouwt 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.

•  Je ontwikkelt danstechnische, performance 
en creatieve vaardigheden.

•  Je creëert samen met gastchoreografen 
nieuw werk en presenteert die zowel in het 
theater als op andere locaties.

3e en 4e jaar: artistieke ontwikkeling in de 
danspraktijk
Gedurende je eerste drie studiejaren werk 
je steeds meer met gastchoreografen en 
docenten uit het werkveld. Op die manier kom 
je in aanraking met meer specifieke danstalen 

Na je studie
Na je studie kun je als danser terecht bij  
(inter)nationale dansgezelschappen.  
Oud-studenten dansen onder meer bij Club Guy 
& Roni (Michael de Haan), LeineRoebana (Audrey 
Apers, Mark Christoph Klee), ICK Amsterdam 
(Ivan Ugrin, Kim Amankwaa), Ann Van den Broek 
(Nik Rajšek), Troubleyn/Jan Fabre (Moreno Perna), 
Boris Charmatz (Or Avishai), Hofesh Shechter 
(Merel Lammers), Batsheva Company (Robin 
Nimanong), Cullberg Ballet (Unn Faleide, Daria 
Hlynkina) en Tanz Mainz (Bojana Mitrovic,  
Tijana Prendovic).

Toelating en selectie
Jaarlijks laten we dertien studenten toe 
tot de opleiding. Meer informatie over de 
selectieprocedure vind je op onze website.

en de eisen daarbinnen. In de afgelopen 
jaren werkten studenten onder meer met 
LeineRoebana, Lucinda Childs, Trisha Brown, 
Liat Waysbort, Ann Van den Broek, Jos Baker, 
Itamar Serussi, Guy Nader & Maria Campos, 
Roser Lopez Espinosa, Guilherme Miotto,  
Julio Cesar Iglesias Ungo, Dario Tortorelli,  
Loic Perela en Thiago Granato, Milan Tomasik, 
Matej Keyzar, Dunja Jocic, Igor&Moreno en 
Ivgi&Greben. 
In het vierde jaar loop je ten minste drie 
maanden stage bij een professioneel 
dansproject. Daarnaast doe je audities 
bij verschillende dansgezelschappen en 
choreografen ter voorbereiding op je carrière.

‘“Het is bijzonder om mensen op het toneel te zien 
staan, in plaats van poppetjes”, hoor ik vaak als 

compliment over onze dansers. Ze leren hier letterlijk 
op hun eigen voeten te staan. Als je dansers laat zijn 
wie ze zijn, geeft dat vrijheid. Dan staat er een mens 

met een natuurlijke aanwezigheid.’

Angela Linssen, artistiek leider Moderne Theaterdans

MTD-studenten in de eindvoorstelling Bold in Motion
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Wat leer je?  
De focus van onze opleiding ligt bij dans. Jouw 
creatieve ontwikkeling tot een eigenzinnig per-
former is ons uitgangspunt. We dagen je uit om 
jouw specifieke talent te ontwikkelen. Je traint 
dagelijks je dans, zang en speltechniek tot een 
professioneel niveau. Je ontwikkelt je creativiteit 
en performancekwaliteit. Je leert samenwerken, 
initiatief nemen, co-creëren en reflecteren op je 
eigen ontwikkeling. 
De beroepspraktijk van muziektheater,  
contemporary dance en urban jazz is voortdurend 
in beweging. Wij sluiten in onze opleiding altijd 
aan op de nieuwste ontwikkelingen. Je kiest deels 
zelf je leerdoelen aan de hand van leer- en  
ontwikkelingslijnen. Je tutor begeleidt je hierin.  
Zo groei je bij ons uit tot een eigenzinnige theater-
persoonlijkheid. Een performer die zijn eigen, 
optimale plek vindt binnen de podiumkunsten. 

Urban Contemporary (JMD)      
 
Wil jij een opwindende toekomst op het podium 
als uitvoerend kunstenaar in dans, zang en spel? 
Onze opleiding Urban Contemporary (JMD) is 
uniek in Europa. Je leert een breed scala aan 
danstechnieken, van klassiek ballet tot hiphop.  
Je ontwikkelt je via competentiegericht onderwijs 
tot een eigenzinnige theaterpersoonlijkheid, 
omdat er naast dans, zang en speltechnische 
vaardigheden en samenwerken, initiatief 
nemen en zelfreflectie, ook veel aandacht 
uitgaat naar vermogens als creativiteit en 
performancekwaliteit. 

‘In het begin van de opleiding was ik heel onzeker, maar 
langzamerhand groeide ik. Dankzij de opleiding ben ik veel 

zelfbewuster geworden: ik weet nu wie ik ben, wat mijn 
kwaliteiten zijn als mens, als performer en wat ik kan neerzetten 

als maker. Ik begon als een jongen en eindig als een man.’ 

Sedrig Verwoert, afgestudeerd in 2015,  
winnaar Eurovision Young Dancers 2013, danser bij ICK 

Urban Contemporary (JMD)-studenten tijdens End of Year Performance

Het programma 
1e , 2e en 3e studiejaar: de basis voor je 
vakmanschap 
•  In de ochtenden oefen je in uiteenlopende 

(dans)technieken: jazz- en urban styles, 
contemporary, klassiek, floorwork, fysical  
theatre, zang, spel, improvisatie, co-creatie 
en compositie. 

•  In de middagen creëer je samen met je 
medestudenten eigen projecten. Je krijgt 
coaching van vakdocenten, afhankelijk van 
waar jij behoefte aan hebt. Deze opzet zorgt 
ervoor dat je de keuze hebt jouw specifieke 
kwaliteiten door te ontwikkelen: dansen, 
zingen en/of spelen. 

•  Je doet heel veel podiumervaring op. Drie keer 
per jaar sluiten we een leerblok af met een 

voorstelling: in december, april en juni. De 
voorstellingen van december en april bestaan 
uit choreografieën of muziektheater gemaakt 
door jouzelf en medestudenten. Voor de eind-
voorstelling in juni werk je met gerenommeer-
de choreografen van buiten de school. 

•  Je doet theoretische studie die jouw praktijk 
ondersteunt. Dansgeschiedenis, anatomie en 
podiumstudie zijn gekoppeld aan de praktijk 
waarin je aan het leren bent. 

•  In het derde jaar ontwikkel je je verder in 
jouw specifieke praktijk. Je doet audities en 
zoekt een stageplaats.      

 
4e studiejaar: de praktijk in!  
•  In het vierde jaar loop je stage en/of 

maak je jouw eigen afstudeerproject. 
Voorbeelden van dansgezelschappen waar 
onze studenten stage lopen: Club Guy 
& Roni, Conny Janssen Danst, Hofesh 
Schechter, Jan Fabre, Shailesh, Baukje 
Schweigman, Nanine Linning, ISH, Ultima 
Vez, ICK  en LeinaRoebana. Voorbeelden 
van muziektheater/musicals waar onze 
studenten stage lopen: Fiddler on the Roof, 
The Bodyguard, The Lion King, On Your 
Feet, Spring Awakening, en Rent. 

•  Als het mogelijk is, breng je een deel van 
je studietijd van het vierde jaar door in het 
buitenland. 

Na je studie 
Na je studie werk je als uitvoerend en co-creërend 
kunstenaar die veelzijdig inzetbaar is in het 
huidige en toekomstige beroepsveld van dans- en 
muziektheater. 
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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. 

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 de meest 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 interna-

tionale dans. 

Ons studieprogramma is sterk 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 internatio-

naal gezelschap van talentvolle medestudenten en 

docenten. Je krijgt internationaal bekende choreo-

grafen als gastdocent. 

Professionele programmeurs en presentatoren 

geven vanaf het eerste jaar feedback op je werk. 

Zij werken bij vooraanstaande theaters, podia en 

festivals, zoals Stadsschouwburg Amsterdam, 

Veem House for Performance, SPRING Performing 

Arts Festival, Frascati, Grand Futura, Buda Kortrijk, 

Dokumenta 14 en ImPulsTanz. 

‘De veertig jaar bestaande opleiding 
bevindt zich in de voorhoede van de 

ontwikkelingen op het gebied van dans 
en performance. Wij leiden studenten op 

die naar het nieuwe zoeken. We motiveren 
onze studenten om interesse te tonen in 

andere disciplines, kritisch (zelf)onderzoek 
te verrichten en helder gearticuleerde 

artistieke keuzes te maken.’

Bojana Mladenović , artistiek leider School voor 
Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO)

Afstudeervoorstelling h e s o, choreografie Mao Nakagawa (SNDO alumna 2017)

Het programma 

Binnen het programma besteden we veel 

aandacht aan de volgende aspecten.

• Dans zelf – Je krijgt lessen in 
diverse danstechnieken en doet veel 
bewegingsonderzoek.

• 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.

• 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.

Na je studie 
Onze opleiding levert veelzijdig inzetbare cho-

reografen 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 afgestudeer-

den winnen nationale en internationale choreo-

grafieprijzen, zoals Samira Elagoz (Prix Jardin 

d’Europe 2017 en André Veltkamp Award 2016), 

Lester Arias (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 (Prix Jardin d’Europe 2012) 

en Simon Tanguy (Prix Danse Elargie van het 

Theatre de la Ville Parijs 2010).

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 dansvoorstellingen maken met 
mensen uit alle (culturele) lagen van de 
bevolking en van alle leeftijden? Dat leer je 
op onze opleiding Docent Dans. We leiden 
je op tot een veelzijdige en inspirerende 
dansende maker en dansende docent met 
een eerstegraads onderwijsbevoegdheid 
(Bachelor of Education). 

Didactiek en artistieke ontwikkeling
Dans verbindt. Dans heeft 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-

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 ook 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.

‘De opleiding Docent Dans stoomt je écht 
klaar voor het werkveld. Door de stages leer je 
jezelf enorm goed kennen omdat je met zo veel 
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

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 daarnaast 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. 

Amateurdansers in afstudeervoorstelling Docent Dans Je moet wat...!

Na je studie
Na je studie ga je aan de slag 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. 
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5 O’Clock Class 
Vooropleiding hedendaagse dans

 
Ben jij een jonge, getalenteerde danser vanaf 11 
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!

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 hbo-
dansopleiding in Nederland of in het buitenland. 
Onze opleiding werkt intensief met organisaties 
in de professionele danswereld. Bijvoorbeeld met 
het toonaangevende moderne dansgezelschap 
Nederlands Dans Theater. En met de twee beste 
festivals in de internationale urban-dansscene: 
Summerdance Forever en Juste Debout.

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 theater techniek. 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 hbo-
dansopleidingen van de Academie voor Theater 
en Dans, zoals Percy Kruythoff, Rahana Oemed, 
John Agesilas, Faizah Grootens, Dian Knigge-
IJkhout en Peter Koppers. Je lessen zijn in 
de professionele studio’s van de academie. 
Daarnaast hebben we studio’s in NoLIMIT en in 
het Bijlmer Parktheater.
 

‘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.’

Percy Kruythoff en Rahana Oemed,  
coördinatoren 5 O’Clock Class

Eindvoorstelling met leerlingen 5 O’Clock Class 

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 11-13 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.

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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Masteropleidingen 
DAS Graduate School:  
internationale allure 

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 promotie-
mogelijkheden. 

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.

 

2 jaar voltijd

Master of Arts 

Bachelordiploma en/of enkele jaren ervaring
 

Opleidingen

DAS Theatre
DAS Choreography

5756
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Ontwikkel jij je tot Master of Arts? 
De Academie voor Theater en Dans biedt  
de masteropleidingen DAS Theatre en  
DAS Choreography. 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. 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. 
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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. 

‘Bij DAS Theatre beweeg ik me in een 
groep mensen met de meest uiteenlopende 
achtergronden. Dat het een internationale 

groep is versterkt de dynamiek. Hier 
heerst geen hiërarchie; advies en feedback 
gebeuren op basis van gelijkwaardigheid. 
Ik krijg hier de kans om door te groeien en 

verdieping te zoeken op mijn eigen manier.’ 

Emke Idema,afgestudeerd in 2014 bij DAS Theatre

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.

Upstairs Geology door Ira Melkonyan

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 studieprogramma 
diverse onderdelen waar ontmoetingen de 
belangrijkste educatieve strategie vormen: 
feedbacksessies, seminars, praktijklabs, het 
tien weken durende thematische ‘Block’-
programma, etc. 
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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DAS Choreography
 
De artistieke ontwikkeling van een choreograaf 
houdt ook tijdens zijn loopbaan nooit op. Artistieke 
ontwikkeling wordt gevoed door een voortdurende 
nieuwsgierigheid en verdieping van kennis en 
vaardigheden. De tweejarige Engelstalige master 
DAS Choreography biedt jonge choreografen die 
al een professionele praktijk hebben opgebouwd 
de kans om eigen onderzoek te doen en stimuleert 
hun verdere ontwikkeling. 

Individueel en intensief 
DAS Choreography brengt theorie en praktijk op 
een unieke manier samen. In het programma is 
de artistieke praktijk van de individuele student 
het vertrekpunt. Jouw choreografiepraktijk 
vormt de leidraad voor het ontwikkelen van 
onderzoeksmethoden en vaardigheden. We 
verwachten van je dat je zelfstandig professionele 
projecten opzet en onderzoek vormgeeft. De 
kleinschalige opzet met zes tot acht studenten 
garandeert intensieve persoonlijke begeleiding en 
ondersteuning. 

DAS Choreography (voorheen Amsterdam Master 
of Choreography en daarvoor Dance Unlimited) 
bestaat sinds 2002 en is uitgegroeid tot een 
internationaal gerenommeerde masteropleiding 
die studenten uit de hele wereld trekt. We 
werken 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).
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‘The body does it all. Er zit enorm veel energie 
en kracht in het lichaam. Het vraagt jarenlange 

toewijding, inzet en analyse om dat te ontdekken. 
Mensen komen van ver om in Nederland te 
studeren, om stukken te maken 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

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, 
Cinedans en de Nederlandse Dansdagen.
 
Toelating en selectie 
Jaarlijks laten we maximaal vier studenten toe. 
Meer informatie over de selectieprocedure vind je 
op www.dasgraduateschool.nl/choreography

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



Amsterdamse  
Hogeschool  
voor de Kunsten  

De opleidingen van de Amsterdamse  
Hogeschool voor de Kunsten stimuleren  
de ontwikkeling van je persoonlijke stijl, 
creativiteit en visie.  
Kom met het volledige spectrum van 
jouw vakgebied in aanraking en dompel 
je onder in de actuele kunst- en cultuur-
wereld met een opleiding van de AHK.  

Onze docenten staan vaak met één been in de praktijk, waardoor 
je netwerk snel groeit. Uiteraard draagt het centrum van cultuur en 
media daaraan bij: Amsterdam biedt je volop inspiratie en kansen 
om ervaringen en contacten op te doen. Bovendien hebben alle 
opleidingen wereldwijd contact met zusterinstellingen en steunen 
zij je om een studie of stage in het buitenland te realiseren.  
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
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Colofon

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, 
Techniek en Productie 
020 527 76 20
atd-stp@ahk.nl

www.atdamsterdam.nl

Uitgave 
Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, 2017

Huisstijl
Thonik

Ontwerp 
FROM THE HILL 

Tekst en interviews
Buro Vonkstof - Petra Boers 

Fotografie 
Jeroen de Beer
Eddi de Bie
Nellie de Boer
Ben van Duin
Coco Duivenvoorde
Bart Grietens
Teun Hermsen
Tim Hillege
Thomas Lenden
Robert van der Ree
Koen Steger
Cigdem Yuksel
Olivier Wecxsteen 
 
Druk 
Mullervisual communication
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www.atdamsterdam.nl


