
De leslocaties

TECHNICUS
MBO THEATERSCHOOL

Informatie over de

opleiding Technicus aan de

MBO Theaterschool in

Rotterdam

Jouw hart gaat sneller kloppen van techniek. Je bent gefascineerd door licht, geluid en de
nieuwste technologieën. Het lijkt je fantastisch om samen met een regisseur een voorstelling
tot leven te brengen in een theater. Of om een band te laten knallen op het podium.
Misschien zie je jezelf in de studio achter de knoppen aan het mixen en masteren. Of breng
je mensen in vervoering door middel van licht, projectie en/of videomapping.

Bij de opleiding Technicus (Podium- en Evenemententechniek) word je in drie jaar opgeleid
tot technicus in geluid of licht met de mogelijkheid om je in een extra Excellentiejaar te
verdiepen in technische productie. Natuurlijk leer je hoe je de technische apparatuur moet
bedienen, maar op de MBO Theaterschool leer je vooral hoe je de apparatuur kunt inzetten
om iets ‘te maken’. Hoe je een verhaal vertelt met techniek. Na je opleiding ben je een
creatieve technicus die ideeën weet vorm te geven op een podium.

 Licht
Geluid
Ableton en Audio Design
Resolume
Beeldtechniek
Podiumtechniek
Stagemanagement
QLAB, LX Free en Capture
Streaming

De kern van de opleiding tot technicus bij de MBO Theaterschool bestaat uit
vakspecifieke lessen:

 
Naast de vakspecifieke lessen is er gedurende de hele opleiding
veel aandacht voor de algemene vakken Nederlands, 
Engels en Rekenvaardigheid. Met vakken als teamwork, persoonlijke
loopbaanbegeleiding en theateroriëntatie ontwikkel je 
jezelf als persoon en ontdek je steeds meer jouw plek in de maatschappij.

De vakken

Je krijgt les in speciaal ingerichte lokalen en praktijkruimtes. Zo is er een volledige
uitgeruste opnamestudio, een lokaal speciaal voor alle lessen lichttechniek, een
ruimte voor mixing en mastering en een iMac-lokaal met alle benodigde software die
je kan bedenken. Daarnaast krijg je veel lessen én maak je voorstellingen in onze
professioneel ingerichte theaterzalen.

“Een theatertechnicus is meer dan een uitvoerende technicus. Je bent een essentieel onderdeel binnen het
creatieve ontwerp van een voorstelling.

 Een echte theatermaker”



Meer informatie

Jouw toekomst
Met het diploma Podium- en Evenemententechniek kan je aan de slag in het werkveld
van de theaters, evenementen en (pop)podia. Na het doorlopen van het Excellentiejaar
kun je ook aan de slag als Technisch Producent. Afhankelijk van je gekozen profiel kun
je werken als:
- Lichttechnicus
- Geluidstechnicus
- Podiumtechnicus

Doorgroeien
Veel van onze studenten kiezen ervoor om zich verder te ontwikkelen aan een van de
hbo-theateropleidingen in Nederland. Ze weten inmiddels waar hun interesses en
kwaliteiten liggen. Je kunt ervoor kiezen om je na de MBO Theaterschool verder te
ontwikkelen aan een hbo-opleiding. Er zijn aantal hbo-opleidingen die in het
verlengde liggen van de opleiding Technicus:
- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam
- HKU hogeschool voor de kunsten, Utrecht
- Willem de Kooning Academie, Rotterdam
- Royal Welsh college of music and drama in Cardiff, Engeland
- Royal Central School of Speech & Drama in Londen, Engeland

Veel afgestudeerde studenten vinden meteen een baan in het werkveld. Dat is mede
te danken aan de goede connecties en stageplaatsen van de school. Je kunt aan de
slag in een theater of bij een theatergezelschap. Als theatertechnicus werk je mee
aan theaterproducties en heb je een breed werkgebied. Afhankelijk van je gekozen
profiel kun je werken als lichttechnicus, geluidstechnicus of podiumtechnicus.
Daarnaast kun je met het diploma Podium- en Evenemententechniek natuurlijk ook
aan de slag in het enorm diverse werkveld van de evenementen en (pop)podia. Na
het doorlopen van het Excellentiejaar kun je ook aan de slag als Technisch
Producent.

Mocht je meer willen weten over de opleiding, welke docenten
er lesgeven of hoe de drie jaren ingedeeld zijn? 
Kijk dan op onze website: www/mbotheaterschool.nl/technicus

Na de opleiding

Op de MBO Theaterschool heb je 100% stagegarantie. De school heeft nauwe
banden met gerenommeerde theaterbedrijven en -gezelschappen. Hierdoor loop je
stage op bijzondere plaatsen. Technici hebben jaarlijks een externe stage. Of je stage
nu bij het eigen theatergezelschap is of extern is, je doet hoe dan ook veel
praktijkervaring op.

Stages
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