
THEATERSCHOOL

DE TRAP
Theaterschool De Trap verzorgt professionele 
deeltijd-opleidingen, cursussen en workshops 
voor volwassenen. De Trap is ruim 30 jaar een 
gerenommeerd opleidingsinstituut.

De Trap is een opleidingsinstituut 
dat het begrip parttime naar een 
hoog niveau tilt. Onze docenten zijn 
allemaal werk zaam in de beroeps-
praktijk. Ze acteren, regisseren en 
schrijven naast het lesgeven. 

De toegevoegde waarde van De Trap 
aan het huidige aanbod van theater-
scholen is het feit dat het mogelijk 
is om aan De Trap te studeren 
ongeacht je leeftijd. Dat betekent in 

de praktijk dat je met zeer gemoti-
veerde studenten samenwerkt die 
precies weten waarom ze voor dit 
trajekt hebben gekozen, omdat 
ze al een studie of soms zelfs al 
een beroepsleven achter de rug 
hebben. Mensen met 
levens ervaring die er 
voor gaan, omdat ze 
voelen dat dit nu 
eenmaal is wat ze 
‘moeten’ doen.

Opleiding Alternatieve Jaar
Deze opleiding is opgezet voor deelnemers 
die reeds een acteeropleiding hebben 
gevolgd of veel ervaring hebben opgedaan 
op het toneel. In tegenstelling tot de 
reguliere opleiding Theater/Toneel duurt 
deze opleiding één jaar. Je wordt niet 
beoordeeld maar je krijg wel veel feedback, 
want je wilt natuurlijk vooruit met je 
spel. Spellessen, tekstopbouw & analyse, 
rolopbouw, improvisatielessen en stem-
lessen door topdocenten uit het werkveld. 

› 20 september 2022 t/m april 2023
› les op dinsdag- en donderdagavond
› geen auditie, aanname op basis van C.V. 

en een korte motivatie 

Opleiding Trainingsacteren
In opleidingen en het bedrijfsleven wordt 
met acteurs gewerkt om trainingen meer 
diepgang te geven. Door situaties ‘live’ 
te oefenen is de impact op de deelnemer 
veel groter. Trainingsacteren is méér dan 
alleen het spelen van een lastige klant. 
Trainingsacteren is een vak apart. 

› Start opleiding: 12 maart 2022

Om deel te mogen nemen aan de opleiding 
Trainingsacteren dient de Oriëntatiecursus 
Trainingsacteren met een positieve 
beoordeling te worden afgerond.

› Oriëntatieweekenden: 11-12 december 
2021 & 12-13 februari 2022

Overige opleidingen

Als je naar aanleiding van 
deze informatie nog vragen 
of opmerkingen hebt, dan 
kan je ons bereiken op 
nummer 020 673 0234 of 
via info@detrap.nl.

Theaterschool De Trap
Zeeburgerdijk 54 
1094 AE Amsterdam
www.detrap.nl



Opleiding Theater/Toneel
De 4-jarige opleiding Theater/Toneel is 
een goede voorbereiding op je entree tot 
het werkveld van acteur of theatermaker. 
Omdat het een deeltijdopleiding is, kun 
je de lessen combineren met een baan of 
andere studie. 

De eerste twee jaar van de opleiding zijn 
basisjaren waarin alle leerlingen hetzelfde 
lesaanbod krijgen. Aan het eind van het 
tweede jaar kun je kiezen uit twee afstudeer-
richtingen: Acteren of Theatermaken/
Regisseren. Dus wie wil gaan theatermaken/
regisseren zal in de eerste twee jaar 
veel acteren en wie wil kiezen voor de 
specialisatie acteren, zal in het tweede 
jaar ook theatermaken/regisseren. Beide 
disciplines komen ruim aan bod om een 
gedegen keuze te kunnen maken aan het 
eind van het tweede jaar. 

De Trap gelooft in het concept van de 
makende speler en de spelende maker. Die 
twee disciplines voeden elkaar ten slotte. 
De Trap wil autonome acteurs en makers 
opleiden, die professioneel en zelfstandig in 
een maakproces kunnen functioneren. 

Het eerste jaar van de opleiding bieden we in 
twee varianten aan: 

Dagopleiding Theater/Toneel
› 29 augustus 2022 t/m juni 2023
› les op maandag en dinsdag (10-17 uur)  

Avondopleiding Theater/Toneel
› 29 augustus 2022 t/m juni 2023
› maandag- en dinsdagavond & zondag

Audities: 22 januari & 21 mei 2022

Vooropleiding Acteren
De Vooropleiding is opgezet om je te 
oriënteren op jouw mogelijkheden in de 
theater/ toneel-acteren. Daarnaast is het 
de ideale manier om je voor te bereiden 
op één van de acteeropleidingen van 
De Trap of een andere theaterschool. 

Vooropleiding Zomer 
› maandag t/m vrijdag (10-17 uur)
› 4 t/m 8 juli 2022

Vooropleiding
› 8 zaterdagen (10-17 uur)
› Startdata: 8 januari, 5 maart, 30 april 2022

Opleiding Acteren 
voor de Camera
De opleiding Acteren voor de 
Camera is erop gericht je klaar 
te stomen voor het levendige werk
veld van film en televisie. Hierbij wordt 
onder andere aandacht besteed aan het 
opbouwen van personages, het werken 
met regisseurs en aan je fysieke en 
mentale controle tijdens het acteren. 
Deze opleiding duurt 2 jaar. 

› Startdata: februari & september 2022
› Audities: 26 november 2021 &

21 januari 2022

Oriëntatiecursus Acteren voor de 
Camera
Deze cursus is opgezet ter kennismaking 
met het vak Film/TV acteren op 
professioneel niveau. In 2 dagen of 
4 avonden wordt een inkijkje gegeven in het 
acteren voor film en tv, afwisselend door 
een docent spel en een docent filmacteren. 

› geen auditie & geen spelervaring vereist
› 9 en 10 april 2022 

ACTEREN VOOR 

Theater & Toneel
ACTEREN VOOR 

Film & Televisie
VERNIEUWDE OPLEIDING




