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Inschrijvingstarieven
Jongeren (<18j):    77 EUR
met vermindering:    53 EUR
Kansenpas:     17 EUR

Volwassenen (>24j):  324 EUR
Volwassenen 18-24j: 142 EUR
met vermindering:  142 EUR
Kansenpas:     65 EUR

Secretariaat d’Academie Podium
Hofstraat 13
Sint-Niklaas
03 778 38 50
academie.podium@sint-niklaas.be 
www.academiesintniklaas.be

ma - vrij: 14.00 - 17.30 uur
za:          10.00 - 13.00 uur

INSCHRIJVINGEN
Vanaf 22 juni 2019

SPECIALISATIE

Na of tijdens het volgen van de vierde 
graad kan geopteerd worden voor een 
kortlopende studierichting specialisatie. 
Deze opleiding loopt over een periode van 
2 jaar en kent 2 wekelijkse lestijden. De 
cursist mag deze zelf invullen met twee 
keuzevakken te kiezen uit het ganse aanbod 
woordkunst en drama. 

Voor het volgen van de specialisatie 
opleiding heb je de toestemming van de 
directie nodig.

SCHRIJVER

Los van het regulier traject kunnen 
cursisten opteren om een kortlopende 
studierichting te volgen waarvoor geen 
voorkennis is vereist.

Deze studierichting loopt over een periode 
van 3 jaar en kent drie wekelijkse lestijden, 
waarvan twee uur schrijven en één uur 
literaire facetten.



WELKOM STUDIETRAJECT

Welkom op onze academie voor
podiumkunsten!

Klaar voor de start van jouw avontuur?   
Liefhebber van theater, spreken, tekst en 
improvisatie?

Hier moet je zijn!

Samen met een team van professionele 
woord- en drama docenten leer je stap 
voor stap de kunst van het spreken en 
spelen.

Ontdek het plezier van samen theater te 
maken.

Doe de nodige podiumervaring op: doe 
mee aan onze theaterproducties en zet je 
eerste stappen richting verschillende podia 
binnen en buiten de school.

GRAAD 1
De eerste graad woordinitiatie is er voor 
onze allerkleinsten, voor 6- en 7-jarigen en 
duurt 2 jaar.
Gedurende 1 uur per week leren de  
kinderen spelenderwijs werken rond  
(lichaams)expressie en stemgebruik.

GRAAD 2

Vanaf 8 jaar, duurt 4 jaar en kent 1 
wekelijkse lestijd.

In het woordlab maken de leerlingen 
gedurende 1 uur per week kennis met de 
kunst van het spreken en spelen.

GRAAD 3
De derde graad loopt over een periode van 3 
jaar en kent 2 wekelijkse lesmomenten.

Dit is tevens het startpunt voor het traject 
voor volwassenen.

Vanaf de derde graad krijgt de leerling 
de keuze tussen de optie speltheater, 
met daarin de vakken dramastudio en 
speltheater, en de optie spreken en  
vertellen, met daarin de vakken woordstudio 
en spreken en vertellen.

GRAAD 4
Vanaf de vierde graad kan je een keuze 
maken tussen vertolkend en creërend 
acteur.
Binnen de studierichting vertolkend acteur 
kan gekozen worden tussen de optie 
verteltheater, met daarin de vakken kunst- 
en cultuurlab en verteltheater/stemregie, of 
de optie speltheater, met daarin de vakken 
toneel en kunst- en cultuurlab. 

Binnen de studierichting creërend acteur 
kan men kiezen tussen de optie spreek en 
verteltheater, met daarin de vakken kunst- 
en cultuurlab en spreken en presenteren, of 
de optie theatermaker met daarin de vakken 
kunst- en cultuurlab en theater maken.


