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Inschrijvingsdata en tarieven 

Inschrijven kan vanaf 20 juni.

www.podium.academiesintniklaas.be
 
 

Secretariaat d’Academie Podium 
 
Hofstraat 13 
Sint-Niklaas
03 778 38 50
academie.podium@sint-niklaas.be
www.podium.academiesintniklaas.be 
 
ma - vrij : 14.00 uur - 17.30 uur
za          : 10.00 uur - 13.00 uur

                  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 dit zelf invullen met 
twee keuzevakken, te kiezen uit het hele                
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 vereist is.                        
 
Deze studierichting loopt over een periode 
van 3 jaar, waarvan twee uur schrijven en 
één uur literaire facetten.                       
 
Samen met een gemotiveerde groep ga je 
op zoek naar je talenten. 
Je leert allerlei genres kennen en 
uiteraard werpen we een blik op de grote 
auteurs.
 
Liefhebbers én schrijvers met ambitie; 
iedereen is welkom!
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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 dramadocenten leer je stap 
voor stap de kunst van het spreken en 
spelen. 
Ontdek het plezier van samen theater 
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 
Voor iedereen van 6 en 7 jaar met zin in 
woord en dramaspelletjes. 
Deze opleiding duurt 2 jaar en kent 1 
wekelijkse lestijd.  
 
Een goede uitspraak van het Nederlands 
begint van jongs af aan in de les 
Woordinitiatie.                 
Je leert durven. Je leert spreken. 
Je spreekt speels. Je speelt toneel met plezier. 
Je pleziert het publiek.                 
 
                                  GRAAD 2 
Voor iedereen van 8 tot 11 jaar met zin in 
woord. 
Deze opleiding duurt 4 jaar en kent 1 
wekelijkse lestijd.
 
“Spraakwater lest de dorst!” Droom je ervan
om toneel te spelen? Wil je graag goochelen
met klanken, spontaan gedichtjes uit je mouw
schudden of gewoon gezellig creatief zijn met 
taal? 
 
Dan is lab spreken en spelen zeker 
iets voor jou!
 
Je leert met vertrouwen en plezier woorden 
correct en verstaanbaar uitspreken. Je ontdekt 
er dat jouw creativiteit, fantasie en expressie 
de schatkist is om geweldige voorstellingen te 
maken. 
Je verzint zelf toneeltjes. Door improvisaties, 
gedichten en toneelteksten leer je vlot en 
natuurlijk spreken. 
 
 
 
 

                                     GRAAD 3
De derde graad loopt over een periode van
3 jaar en kent 2 wekelijkse lesmomenten.                         
Dit is ook het startpunt van het traject 
voor tieners en 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
(1u groepsvak kunst- en cultuurlab en 
1u individueel vak) kan men kiezen tussen 
de optie verteltheater, met daarin de vakken 
kunst- en cultuurlab en verteltheater/stemregie, 
of de optie speltheater, met daarin de vakken
kunst- en cultuurlab en toneel. 
 
Binnen de studierichting creërend acteur
(1u groepsvak kunst- en cultuurlab en 
1u individueel vak) 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.                   


