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Campus Dansaert
Antoine Dansaertstraat 70
1000 Brussel

T  +32 (0)2 507 14 11
E  ritcs@ehb.be

Campus Bottelarij
Delaunoystraat 58
1080 Brussel

T  +32 (0)2 411 42 87
E  ritcs@ehb.be

Campus Kaai
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel

T  +32 (0)2 523 37 37
E  ritcs@ehb.be

Meer info
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op 
onze nieuwsbrief: ritcs.be/nieuwsbrief

Meer info over de opleidingen:

Let’s get social

Is het een weloverwogen plan of niet, met een 
keuze voor de opleiding Drama van het RITCS 
kom je in een boeiend veld terecht waar veel 
disciplines en werelden samenkomen. Met onze 
internationale uitwisselingen, de multi-culturele 
actoren en metropool Brussel als surplus gene-
reert onze opleiding een venster op de wereld. 
Een boeiend perspectief waartoe je je als mens 
en kunstenaar verhoudt.

Wil je starten aan het RITCS 
dan moet je slagen voor een 
artistieke toelatingsproef. 
Voor elke toelatingsproef
wordt een jury samengesteld 
uit docenten van het RITCS 
en externe experten uit het 
artistieke werkveld.

Afhankelijk van de opleiding waarvoor je 
wil toegelaten worden proberen zij inzicht 
te krijgen in jouw verbeeldingskracht, 
speelsheid, fl exibiliteit, fi lmtaal, persoonlijke 
fascinatie, stijl, actuele kennis en goesting. 
Kort gezegd: het gaat vooral om een eerste 
ontmoeting.

Artistieke
toelatings-
proef

Meer info over de toelatings-
proeven per opleiding kan je 
vinden op ritcs.be

Meer info

Meer
RITCS

Regie & Schrijven
Acteren
Podiumtechnieken

Wat wil jij 
doen binnen
het theater?

Infodagen

Wil je ontdekken hoe het eraan toegaat op 
onze campussen? Kom dan langs op onze 
infodagen en wandel binnen in onze klassen, 
ateliers en studio’s. Raadpleeg het overzicht 
op ritcs.be.

RITCS-cultuur

Schuif onderuit in de cinemazetels van 
Cinema RITCS of kom naar de voorstellin-
gen van onze studenten Drama en beleef zo 
de RITCS-cultuur van vreselijk dichtbij. Een 
overzicht van de culturele activiteiten vind je 
op ritcs.be/agenda.

Liever wat cultuur in
huis halen?

Surf dan naar ritcsonline.be en ontdek de 
werken van onze laatstejaarsstudenten.

Meer te weten komen 
over het RITCS School 
of Arts?

Surf dan naar ritcs.be.

Meer info

Telkens vanuit een ander metier, 
leer je theatermaken. Vanuit con-
frontatie, onderzoek, autonomie 
en zelfbevraging leer je binnen het 
RITCS je eigenheid ontdekken als 
basis van een uniek kunstenaar-
schap, maar vooral ook door de 
samenwerking met anderen. 

De keuze voor één van de dis-
ciplines heeft te maken met de 
verhouding tot een “basismateriaal”: 
de schilder werkt met verf en het 
canvas, de speler met zijn lichaam 
en stem, de regisseur met de 

mensen die hij rond zich verzamelt, 
inspireert en leidt, de podiumtech-
nicus met licht, klank of decor. 

Deze verschillende disciplines bin-
nen het theatermaken hebben elk 
hun eigen ritme maar komen samen 
binnen het gezelschapsmodel dat 
uniek is binnen deze opleiding. 
Met de vinger aan de pols van het 
hedendaagse podiumkunstenland-
schap begeleiden we je in je eerste 
stappen naar een boeiend en
heerlijk complex veld.
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Regie & 
Schrijven
De richting Regie-Schrijven 
is de werkplek voor theater-
makers in wording.

De richting Acteren van het 
RITCS is uniek in zijn eigen-
zinnigheid.

Acteren

praktijkoefeningen kom je verschillende 
visies en opinies tegen die je als speler 
uitdagen, verrijken en weerbaar maken.

Naast geregisseerde of collectieve 
maakprocessen is er jaarlijks ook 
ruimte voor je eigen solo performance/
voorstelling. Door onze Europese 
uitwisselingen en stages leer je ook andere 
spelersgewoontes kennen en bouw je 
meteen een meertalig en internationaal 
portfolio op.

Als deze biotoop je aanspreekt, kom dan 
verder op ontdekking. Ontwikkel samen 
met je student-collega’s de toekomstige 
vormen van theater-maken en vertel mee de 
verhalen die actueel en urgent zijn.

Op het RITCS ben je geen acteur die
louter uitvoert. Je bent een makende speler! 
Vanuit puur spelplezier, reflectie en inzicht 
doe je voorstellen op de vloer, probeer je, ga 
je op je bek en maak je theater. Je bent als 
speler deel van het maakproces, vertaalt dat 
op een scène, een straat, voor een camera, 
… en je houdt het waar mogelijk levend en 
relevant.

In de dagelijkse trainingsvakken en 
specifieke workshops ontwikkel je jouw 
materiaal; je stem, je lichaam. Samen met 
onze docenten, mentoren en je student-
collega’s leer je wat je eigen maakt, 
ontwikkel je je sterktes en word je ge-
steund in het verleggen van je grenzen.

We kijken naar tradities maar er zijn 
geen heilige genres of methodes in 
deze opleiding. Naast de theorie zijn er 
veel “best practices” van professionele 
makers en spelers die met hun beide 
voeten in het hedendaagse internationale 
podiumkunstenlandschap staan. In de vele 

Je leert omgaan met de verschillende 
aspecten van het theatermaken en 
ontwikkelt gaandeweg een eigen signatuur.

In de theorievakken analyseer je de 

verschillende theatertradities en contexten 
en ontwikkel je een eigen denkkader. 
Naast het werken met bestaande teksten 
en materialen ontwikkel je via onderzoek 
ook eigen schrifturen (dramaturgieën) op 
basis van tekst, document, beweging en 
improvisatie. Maar het is vooral vanuit het 
werken op de “vloer”, onder begeleiding 
van gerenommeerde theatermakers, dat je 
onderzoekt hoe het theater van de toekomst 
er kan uitzien.

In de praktijkoefeningen samen met je 
collega-studenten uit de andere disciplines 
(acteren en podiumtechnieken) zet je je 
opgebouwde expertise van het metier om in 
voorstellingen, vanaf 3e Bachelor voor een 
extern publiek.

In deze opleiding word je ondergedompeld 
in een grootstedelijke, diverse context 
We stellen ons steeds de vraag hoe we 
de maatschappij kunnen betrekken op 
het theater. Welke urgenties van onze tijd 
kunnen we via het theater overbrengen en 
wat is er vandaag nodig om de verbeelding 
van het publiek te prikkelen? Kan theater de 
digitale samenleving bombarderen met een 
vitale ervaring? Kunnen we Shakespeare 
nog urgent maken? Wat zetten we op het 
spel en hoe krijgen we iemand aan het 
spelen? Kunnen we via theater een plek 
scheppen waar het fijn of uitdagend is voor 
de toeschouwer?

Je wordt opgeleid tot een maker die 
spelend stuurt, coacht en inspireert maar 
ook durft verloren te lopen, de eigen 
grenzen aftast en zichzelf voortdurend (her)
ontdekt. Doorheen dit traject leer je de 
trekker worden van theaterprojecten met 
een “eigen” beklijvende signatuur. Jij hebt 
de touwtjes in handen, maar je wordt daarbij 
wel voortgestuwd door een heel team, 
waarmee je leert goed te communiceren. 
Deze opleiding maakt je weerbaar voor een 
bijzonder boeiende en invloedrijke carrière 
in het theater.

Diversiteit
achtergronden mee: stemdocente 
Eurudike De Beul (zangeres, Peeping Tom), 
speldocent Stef Lernous (artistiek leider 
Abattoir Fermé), vakhoofd acteren Tania 
Van der Sanden (actrice), speldocente 
en mentor Ans Van den Eede (actrice, 
theatermaker Hof Van Eede), Sanja 
Mitrovic (performer, regisseur, artistiek 
leider Stand Up Tall Productions), Saskia 
Louwaard (scenografe), Jorn Heijdenrijk 
(acteur, maatschappij Discordia), Joost 
Vandecasteele (schrijver, regisseur). De 
theorielessen worden dan weer gegeven 
door docenten als Lieven De Cauter, Geert 
Opsomer, Saddie Choua. 

We streven ernaar om het team steeds 
te verrijken en te enten op de meertalige, 
gevarieerde context van onze opleiding.

De alumni van de opleiding Drama stoten 
door naar leidinggevende posities binnen 
de theaterhuizen en gezelschappen. 
De diversiteit van de uiteindelijke media 
waarin onze afgestudeerde artiesten actief 
zijn is groot: programma’s als ‘Radio Gaga’ 
van Dominique Van Malder en Joris Hessels, 
de installaties en voorstellingen van Kris 
Verdonck, de theaterregies van Gorges 
Ocloo, de acteerprestaties van Lien Thys 
of Soufiane Chilah, collectieven als Lucinda 
Ra, om er maar een paar te noemen. Onze 
internationaal actieve alumni zijn bijzonder 
door de eigenheid en de maatschappelijke 
betrokkenheid van hun werk. Dit is waar de 
opleiding zijn signatuur onder zet.

Ook het docentenkorps van de 
theaterafdeling brengt verschillende 

Ben jij diegene die er samen met de artiesten van droomt 
het onmogelijke werkelijkheid te laten worden? Dan is deze 
professionele bacheloropleiding - een unicum in Vlaanderen 
- zeker iets voor jou. Hier leer je dat een decor niet bestaat 
zonder licht, een muzikant niet zonder een PA-system 
en dat aan chaos op scène een messcherpe organisatie 
vooraf gaat. Techniek en organisatorisch inzicht, reflectie, 
creatieve verbeelding en kritische zin, staan voorop.

In het eerste jaar krijg je een stevige basis licht, audio, 
video, scenografie en productie, leer je over veiligheid, 
podiummechanica, crowd control, maar leer je ook 
voorstellingen lezen en begrijpen.

Vanaf het tweede jaar kies je tussen:

• Productie in de podiumkunsten: over het uitwerken 
van complexe budgetten en planningen en het concreet 
maken van artistieke projecten op een veilige én 
creatieve manier. 

• Techniek in de podiumkunsten: over het inhoudelijk 
gebruik van licht, audio, video, podiummechanica 
en scenografie binnen interne of externe creatie-
opdrachten.

In real-life-situaties leer je de productionele en technische 
knepen van het vak. Gespreid over 3 jaar volg je 20 weken 
stage als productieleider of theatertechnicus bij een 
ensemble, kunstencentrum, stadstheater, danscompagnie, 
eventbureau, concertorganisator, productiehuis, operahuis 
en circus.

Het sluitstuk van je opleiding is het resultaat van een 3-jarig 
onderzoek naar een innovatieve techniek, dat je presenteert 
in een praktijkgericht eindwerk.

Podiumtechnieken
De afstudeerrichting Podiumtechnieken 
bereidt je voor op een carrière in de 
brede podiumkunstensector.

Academische ba | ma Drama

Professionele ba | Audiovisuele Kunsten

Academische ba | ma Drama
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