Musical Artist
Opleiding: Dutch Academy of Performing Arts
School: School of Stage Performances
Duur: 4 jaar
Locatie: Zoetermeer

Het beroep
Als musicalartiest werk je actief mee aan de uitvoering en ontwikkeling van theaterproducties, musicalproducties
of grote evenementen in een professionele omgeving. Je zingt, danst en acteert, daarnaast
ben je actief betrokken bij de productie van soloprogramma’s en complete musicalvoorstellingen.
Als musicalartiest beschik je over een groot artistiek talent, doorzettingsvermogen en passie voor
het theatervak.

De opleiding
In de opleiding leer je de vakkennis en vaardigheden die je nodig hebt om als professioneel artiest carrière
te maken. Je leert vooral specialistische vaardigheden voor het musicalvak. Je krijgt technische training
in zang, muzikale vaardigheden, specifieke dansvormen, improvisatie en spel. Je leert hoe jij je moet
presenteren op audities bij productiemaatschappijen. Ieder jaar speel je mee in een volwaardige musical pro ductie. Daarnaast heb je mogelijkheden om te leren componeren, eigen musicalconcepten uit te
werken, voorstellingen te produceren enzovoorts. En zijn er trainingsmogelijkheden voor projectmanagement
binnen culturele instellingen. Tevens biedt de opleiding inzicht in ondernemerskwaliteiten die je
nodig hebt om als zelfstandig artiest aan de slag te gaan. Zo ontwikkel jij je binnen de DAPA tot een
professioneel artiest die zich straks uitstekend kan redden in de uitdagende wereld van musical!

De beroepspraktijkvorming
Tijdens je studie aan de Dutch Academy of Performing Arts (DAPA) doe je praktijkervaring op in projecten,
musicalproducties, theaterproducties en grote evenementen op het hoogst mogelijke niveau. Dankzij deze
stages (beroepspraktijkvorming genoemd) word je goed voorbereid op het professionalisme dat in het
werkveld van jou als artiest verwacht wordt. Je kunt ook beroepspraktijkvorming in het buitenland
opdoen. Bovendien kun je via de DAPA praktijkervaring opdoen bij onder andere Joop van den Ende
Theater producties, Wentink Events en Holland Casino.

Verder studeren
De Dutch Academy of Performing Arts is niet je eindpunt! Als artiest ben je nooit klaar met leren.
Na de vierjarige opleiding kun jij je als artiest op allerlei manieren verder ontwikkelen. Zo kan je bij
de DAPA diverse workshops en trainingen volgen. Met het diploma Musical Artist kun je ook doorstromen
naar een hbo-opleiding, zoals een conservatorium, theaterschool of dansacademie. Uiteraard begeleidt de
DAPA je bij je verdere toekomstplannen.

Toelatingseisen
Voordat je wordt aangenomen op de DAPA, leg je twee auditierondes af. Hierbij kijken we of je vocale
vaardigheden, dansprestaties en acteertechnieken voldoen aan het gewenste niveau voor de opleiding
en het toekomstige werkveld. Bij de tweede auditieronde krijg je specifieke opdrachten voor zang, dans
en spel en hebben we een gesprek waarin je ons vertelt waarom we jou aan moeten nemen.
Om eventuele stemproblemen snel te kunnen ontdekken laten we een KNO-check afnemen. We verwachten
dat je beschikt over een groot artistiek talent, doorzettingsvermogen en passie voor het musicalvak.
Verder moet je minimaal in het bezit zijn van het diploma vmbo- kaderberoepsgerichte leerweg.

Heb je meer informatie nodig, neem gerust contact met ons op:
Telefoon: 079 330 16 20
E-mail: dapa@musicalopleiding.nl
Website: www.musicalopleiding.nl
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