
m
us

ic
al

Word jij 
de Mondriaan 
van het theater?

Opleidings
richtingen
▪ Artiest - Musicalperformer 

Als artiest kun je alle kanten op. Jouw 
talent en ambities bieden kansen 
in het theater, in de film en op de 
televisie. Bij de Dutch Academy of 
Performing Arts (DAPA) kun je jouw 
droom van een carrière als artiest 
waarmaken. 

Naast zingen, dansen en acteren, leer 
je tijdens je opleiding alles over
ondernemerschap en over hoe je 
zelf zang-, dans- en spellessen kunt
begeleiden. Je kunt bij deze opleiding 
niet zonder doorzettingsvermogen, 
hard werken, discipline en 
incasseringsvermogen. Of je nu 
uiteindelijk een rol in een
musical gaat spelen, of een eigen

act in de markt zet, jij gebruikt
jouw talent en persoonlijkheid
om te stralen. Tijdens je opleiding 
train je voor het vak van 
musicalperformer en kies je vakken 
waarmee je je specialiseert 
in een richting die het beste bij jouw 
talenten en ambities past.

Leren in de praktijk is de basis van  
je opleiding. Daarom loop je ook 
vanaf het eerste jaar van je studie 
mee in stages en projecten. Op 
die manier leer je vanaf het eerste 
moment hoe je je technieken op  
het podium voor publiek in praktijk 
kunt brengen en werk je meteen  
aan je podiumervaring. 

De mogelijkheden voor artiesten 
blijven niet beperkt tot Nederland. 
Daarom reis je jaarlijks met school 
naar het buitenland. Daar volg je 
trainingen, laten we je kennismaken 
met professionals en bezoeken 
we voorstellingen om je te laten 
ontdekken welke mogelijkheden er 
voor jou bestaan. 

Wil jij je droom om artiest te worden 
waar maken? 
Meld je dan nu aan voor de
DAPA auditie. Of kom naar de DAPA 
Open Huis Dag 
voor meer informatie.

Maak je dromen waar
Heb jij een passie voor zingen, dansen en acteren en wil jij deze talenten 
uitbouwen om als artiest aan het werk te gaan? Dan is de artiesten 
opleiding van de Dutch Academy of Performing Arts dé plek voor jou! 

Wist je dat… 
we auditietrainingen aanbieden om je voor te bereiden op  
je auditie? Kijk op musicalopleiding.nl voor meer informatie. 
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DAPA heeft een numerus fixus en om te kunnen 
beginnen bij DAPA leg je eerst een auditie af. We 
bieden auditietrainingen aan om je daar op voor te 
bereiden. Kijk voor de data van de auditietrainingen op 
musicalopleiding.nl.

Aanmelden voor de auditietraining kan via
dapa@musicalopleiding.nl.

DAPA (Dutch Academy of Performing Arts)
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag
070 707 1766

Iris

Als je dan ziet dat 

70.000 mensen 

allemaal meedoen, 

dat is echt 

onbeschrijfelijk!
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Open huis Dagen DAPA
▪ DINSDAG 10 NOVEMBER 2020 19.00 - 22.00 UUR 

▪ DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 19.00 - 22.00 UUR 

▪ DINSDAG 9 MAART 2021 19.00 - 22.00 UUR

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor 
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

Meld je aan via dapa@musicalopleiding.nl
of via musicalopleiding.nl

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/artiesten

Wil je mijn hele verhaal lezen, 
bezoek dan 
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-iris

Schoolambassadeur


