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‘Dansen is voor mij een uitlaatklep.
Het mooiste vind ik om op te treden.
Op school voel ik me heel goed,
iedereen zit daar met dezelfde liefde
voor dans. Daardoor vormen we een
hechte groep. Toen ik hier begon
was ik onzeker over mijn dansen,
nu durf ik mezelf echt te laten zien.
Het is wel een pittige opleiding.
Dansen is meer dan een beetje
bewegen. Het is zwaar voor je
lichaam en voor je geest. Aan talent
alleen heb je dus niet genoeg.’
Kwint (18)
Dans

GELUKKIG WORDEN
Je voelt je gelukkig als je iets doet waar je goed in bent. Op het Nova College
helpen we je een echte vakvrouw of vakman te worden. Onze school is
daarvoor een prettige en veilige plek. Een plek waar je fouten mag maken.
Omdat je daar ook van leert. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Wie je ook
bent en waar je ook vandaan komt.

IN DE WERELD VAN PERFORMING ARTS
Als danser of acteur sta je op het podium. Of je werkt achter de schermen.
Je kunt ook lesgeven, zodat anderen uitblinken. Wat je in deze wereld nodig
hebt zijn ambitie, talent, doorzettingsvermogen en ondernemingszin.
Jezelf ontwikkelen doe je op een van onze opleidingen, waarmee je ook
goed kunt doorstromen naar het hbo.
Welkom bij het Nova College

novacollege.nl/performingarts

Docenten van de dansopleiding kennen de danswereld goed.
Ze weten dat er behoefte is aan dansers met een goede
techniek, eigenheid en creativiteit. Naast klassiek ballet,
moderne dans (Graham, Limon, urban contemporary) en
floorbarre krijg je les in urban jazz, hiphop en improvisatie.
En in werelddans, daarin is deze opleiding uniek. Onder
begeleiding van een docent werk je in het Productiehuis
aan improvisaties, composities en dansstukken. Omdat veel
dansers lesgeven, ontwikkel je ook die vaardigheid.

OPLEIDINGEN PERFORMING ARTS
Danser
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol
Je bent danser of choreograaf bij een gezelschap, of juist liever freelance.
Ook kun je dansles geven bij ballet- en dansscholen, basisscholen of
educatieve projecten. Maak je eigen producties? Dan regel je alles:
de choreografie, muziek, kostuums, publiciteit en het podium.

Op de theateropleiding krijg je les van ervaren docenten,
vaak bekende namen in de theaterwereld. Het eerste
jaar volg je vakken als acteren/spel, stemvorming,
improvisatie, fysiek acteren en bewegingsles. Ook
leer je tekstanalyse, workshops geven, organiseren
en cultureel ondernemerschap. Je krijgt gastlessen
en bezoekt voorstellingen. Met je docent werk
je aan optredens in het Nova Productiehuis Theater.
Ook doe je mee aan projecten van de Hogeschool
voor de Kunsten. Halverwege je opleiding kies je of je
doorstudeert als uitvoerend artiest of theatermaker.

OPLEIDINGEN PERFORMING ARTS
Acteur
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol
Theater, drama of film: als acteur laat jij mensen plezier beleven tijdens een
avondje uit. Je kan werken bij een vast gezelschap of juist als freelancer.
Je kan ook als trainer aan de slag in het bedrijfsleven of als docent in een
cultureel centrum of volksuniversiteit. Misschien begin je zelfs een eigen
bedrijf! Dan hou je alles in eigen hand.

Hbo-studenten
Naast onze eigen uitstekend opgeleide en ervaren docenten werk je tijdens
je opleiding ook met hbo-studenten Dans en Theater.
Let op!
Voor deze opleidingen moet je auditie doen. Ook geldt een maximum aantal
studenten (numerus fixus mbo). Kijk hiervoor op novacollege.nl bij elke
opleiding onder ‘Aanmelden’.

GOED OM TE WETEN
Naast mbo-opleidingen bieden we vmbo-t, havo en vwo
(vavo) aan. Voor bedrijven zijn er cursussen en trainingen.

Persoonlijke begeleiding
Iedere student krijgt een studieloopbaanbegeleider.

Schoolkosten
Op novacollege.nl vind je informatie over schoolkosten.
Ga naar duo.nl voor informatie over studiefinanciering.

Studie in Cijfers
Op novacollege.nl vind je per opleiding informatie over
baankansen onder ‘Praktische Info’.

Entree
Heb jij geen middelbareschooldiploma? Of heb jij een
praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is een
entree-opleiding op mbo niveau 1 een extra kans voor jou
om naar het mbo niveau 2 te kunnen.
Kijk op novacollege.nl/entree.

Beste roc in de Randstad
Het Nova College is volgens de Keuzegids mbo 2021 het
beste roc in de Randstad en staat landelijk op de 12e plaats.

DOORSTUDEREN EN KANS OP STAGE EN WERK
Met een diploma van het Nova College op zak heb je uitstekende
toekomstmogelijkheden.
• Aan het werk. Meer informatie: kansopwerk.nl.
• Doorstromen naar een vervolgopleiding binnen het mbo tot en met niveau 4.
• Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo- opleiding.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE
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novacollege.nl/123studiekeuze

Meld je aan vóór 1 april 2022
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven. Daarnaast
gelden voor sommige opleidingen landelijke toelatingsvoorwaarden. Het kan
zijn dat de opleiding die jij wilt doen maar een beperkt aantal plaatsen heeft.
Daarom is het belangrijk dat je je snel aanmeldt, in ieder geval vóór 1 april
2022. Kijk voor meer informatie op novacollege.nl bij elke opleiding onder
de tab ‘Praktische info’.
Intake
Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor de (verplichte)
kennismaking of de intake. In dit kennismakingsgesprek kijken we of de gekozen opleiding goed past bij jouw talenten en ambities. Ook toetsen taal en
rekenen kunnen hier onderdeel van zijn. Je kunt je hierop voorbereiden via:
novacollege.nl/studiecentrum. Algemene informatie over de intake vind je op
novacollege.nl/intake.
Studiekeuzeadvies
Na aanmelding en intake krijg je een studiekeuzeadvies. Wij geven aan of
de door jou gekozen opleiding goed bij je past. Of we adviseren een andere
opleiding als die beter bij jou aansluit. We helpen je hierbij graag.

VOLG JE
HART

KOM NAAR ONS OPEN HUIS
Maandag 22 november 2021 18.00 - 21.00 uur
Woensdag 16 februari 2022 18.00 - 21.00 uur
Plan je bezoek
Wegens corona geldt een maximum aantal bezoekers.
Je moet daarom vooraf je bezoek plannen via novacollege.nl.
Audities
6 december 2021
24 januari 2022
14 maart 2022
4 april 2022
Dans: 18.00 - 21.00 uur
Theater: 14.00 - 17.00 uur (1e ronde) en 17.00 - 21.00 uur (2e ronde)
Haarlem
Bijdorplaan 15 (Hogeschool Inholland)
2015 CE Haarlem
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