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25651 Acteur
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Deze opleiding geeft jou de beste kansen als acteur
Jij droomt ervan om in een Netflix-serie te spelen, je eigen theatergezelschap op te richten of een musicalster te worden.
Op de opleiding tot acteur bieden wij jou de beste kansen om dichter bij je droom te komen. Niet voor niets zijn we al twee
jaar verkozen tot top-opleiding in de Keuzegids mbo (2019 en 2021).

Bij ons leer je goed acteren
Je krijgt les van kwalitatief sterke docenten, die je opleiden tot een fysieke speler. Je lichaam is je instrument en bij ons kun
je dat drie jaar lang intensief trainen. Door de goede fysieke acteertraining leer je zowel acteren in het theater, op festivals
en natuurlijk in een film of serie.

Wij helpen je het beste uit jezelf te halen
We vinden het belangrijk dat jij jezelf ontwikkelt in het vak. Daarom laten we jou kennis maken met zoveel mogelijk
facetten van het vak: theater maken, doceren, productie, vormgeving, schrijven. Misschien ontdek je wel dat regisseur of
theaterdocent veel beter bij je past dan acteur.
Ook stimuleren we jou om andere talenten – naast het acteren – te blijven ontwikkelen buiten school, omdat deze jou nóg
meer kansen bieden in de toekomst. Denk aan zingen, dansen, circus, kostuums ontwerpen (bijvoorbeeld COSplay), social
media (influencer of vlogger), fotomodel en presenteren.

Een (internationaal) netwerk opbouwen
Een sterk netwerk is een belangrijke sleutel tot succes. Daarom werken we intensief samen met allerlei spelers uit de
markt: zowel nationaal als internationaal, zowel het commerciële als het gesubsidieerde werkveld. Zo kun je tijdens je
opleiding al een netwerk opbouwen en krijgt het werkveld de kans om jouw talent te scouten. Bekende namen waar we mee
werken, zijn: Jakop Ahlbom Company, de Ashton Brothers, Bambi en Dox.
Onze docenten werken vaak zelf nog in de praktijk en nemen ook hun netwerk mee uit de televisiewereld (bijvoorbeeld
GTST), film, musical, theater, mime. Ook met je medestudenten op het Creative College vorm je een sterk netwerk:
dansers (hiphop, stand-up, breaking), filmmakers (AV), technici (licht & geluid), event managers.

Zo ziet de opleiding tot acteur eruit
In drie jaar word jij opgeleid tot professioneel acteur. Je leert acteren, spelen met emoties en spelen vanuit je lichaam. Ook
volg je ondersteunende vakken om je lichaam optimaal te onderhouden: acrobatiek, bootcamp, dans, stem en muziek.
Daarnaast leer je hoe je een act of voorstelling moet maken. Uiteraard brengen we dit vaak in praktijk. Elk jaar van de
opleiding sluiten we af met een voorstelling. Na drie jaar studeer jij af met eigen werk waarin je jouw kwaliteiten als acteur,

maker, schrijver en performer laat zien.
Je krijgt de volgende lessen:
Acteren
Camera-acteren
Personages spelen
Theater maken en regisseren
Dans
Stem en zang
Acrobatiek, circus, bootcamp
Spelen in voorstellingen en film
Meer informatie over de opleiding
Contacteer Richard Molenschot: r.molenschot@rocmn.nl of 06-34550977

Stage lopen
Je loopt stage via ons impresariaat Creative Box. Dit kan zowel in Nederland als in het buitenland. Denk hierbij aan
jongerenafdelingen van professionele gezelschappen als ITA, het Zuidelijk Toneel, de Gasten, Dox en Stut.
Maar ook een stage in de commerciële entertainmentwereld is mogelijk: Aniba en Van Hoorne Entertainment, of in het
buitenland via excellentietrajecten.

Na je opleiding
Aan het einde van je mbo-opleiding weet je al veel beter wie je bent en waar je interesses en kwaliteiten liggen. Wil je direct
de markt op als entertainer, of wil je doorstuderen als theatermaker, musicalperformer, acteur, mimespeler,
theaterdocent, schrijver of vormgever aan één van de hbo-kunstvakopleidingen? Je kunt toelating doen voor:
AHK Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (ATKA, mimeopleiding, theaterdocent, regieopleiding, scenograaf,
filmacademie)
Artez Hogeschool voor de Kunsten (acteur, theaterdocent, muziektheater)
HKU Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht (acteur, theaterdocent, schrijver, theatervormgeving)
FHK Fontys Hogeschool voor de Kunsten (theaterdocent, muziektheater, circus)
Toneelacademie Maastricht (acteur, regisseur, performer, theaterdocent, vormgever)
Codarts University of the Arts (muziektheater, circus)

Vooropleiding
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4
Let op: doe op tijd mee aan de auditie, kijk voor meer informatie bij 'Selectie'.

Auditie en selectie
Op deze opleiding is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We willen vooraf graag zien wat jij in huis hebt en je
beter leren kennen. Daarom nodigen we je graag uit voor een auditie.
De auditie bestaat uit twee rondes van 1 dag. In de eerste ronde krijg je acteerlessen en wordt er gekeken naar je fysieke
conditie. Aan het einde van deze ronde hoor je of je door bent naar de tweede ronde. In de tweede ronde krijg je opnieuw
acteerles en krijg je les in theater maken. Ook voer je een motivatiegesprek met docenten. Na de tweede ronde hoor je of
je definitief bent aangenomen of afgewezen.
Auditiedata voor aankomend schooljaar volgen binnen afzienbare tijd.
Let op: voordat je auditie kunt doen moet je je eerst aanmelden voor de opleiding.

Aanmelden
Let op: deze opleiding heeft een beperkt aantal plekken. Zorg dat je je op tijd aanmeldt zodat je mee kan doen aan de
auditie/selectie voor deze opleiding.

Kosten opleiding
Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een
bol-opleiding is het lesgeld voor schooljaar 2022 - 2023: € 1.239,-.
Houd ook rekening met kosten voor leermiddelen en onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS.
Begin juli informeren we je over welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt.
Kosten medische keuring
Als je bent aangenomen, wil ROC Midden Nederland bij aanvang van deze opleiding je lichamelijke conditie hebben
vastgesteld. Een sportarts van het Sport Medisch Adviescentrum (SMA) in Utrecht neemt een verplichte medische keuring
met ECG bij je af.
Je krijgt via SMA een uitnodiging voor deze keuring, waarvoor je vooraf een digitale vragenlijst moet invullen. De kosten
zijn voor eigen rekening en bedragen ongeveer €110,-. Dit bedrag moet je ter plekke betalen. Als je aanvullend verzekerd
bent, kun je de medische keuring waarschijnlijk declareren bij je zorgverzekeraar.
Overige kosten
Bij deze opleiding brengen we bezoeken aan bijvoorbeeld het theater en Artis. Houd er rekening mee dat dit extra kosten
met zich meebrengt.

Heb je een vraag?
06 - 54 98 74 89

studieinfo@rocmn.nl

088 2333 444

@roc_midden_nederland

+31 (0)88 2333 444)

