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Als dansen
je passie is!

Albeda Danscollege
Ritme zit jou in het bloed. Je zou het liefst de rest van je leven dansen. Je droomt ervan om

‘Tijdens je opleiding
leer je veel verschillende
dansstijlen.’

te dansen op televisie of bij optredens van artiesten. Of om anderen te leren dansen.
Om zelfstandig lessen en workshops te geven. Je weg naar een commerciële danscarrière
begint bij Albeda Danscollege.
Albeda Danscollege in het kort

Dansinstructeur

•	Nummer 1 opleiding voor het commerciële

Wat is er nu leuker dan jouw passie over te brengen

danswerkveld

op anderen? Jij leert mensen hoe heerlijk het is om te
bewegen op muziek. Dat doe je in een dansschool,

Opbouw opleidingen

een sportschool, een culturele instelling of een bso.

Tijdens de opleidingen krijg je vakken als dansgeschie-

Bij deze opleiding ligt de nadruk op je lesgevende

denis, dans en gezondheid, ondernemerschapslessen,

en culturele projecten, shows, festivals, videoclips,

kwaliteiten. We leren je om zelfstandig lessen

didactiek- en methodieklessen en ehbo. Naast de be-

modeshows, reclame, tv-programma’s, theater

en workshops te geven en dansevenementen te

roepsgerichte lessen krijg je ook Nederlands, rekenen,

•	Impresariaat Roots & Routes: extern booking agency

organiseren. De danslessen van deze opleiding

loopbaan & burgerschap en Engels.

•	Succesvolle cross-overs met Albeda Sportcollege

worden bij de SKVR gegeven.

•	Docenten werken nationaal en internationaal in
het commerciële werkveld
•	High profile stages met artiesten, maatschappelijke

en Albeda Horecacollege

Allround danser

vakdocenten en freelance docenten uit het werkveld.

Droom je ervan om jouw dans-skills te tonen bij

Doordat je docenten uit het werkveld komen, kunnen

Dance Dance Dance of The Voice of Holland,

zij regelmatig high profile stages aandragen. Denk

Wij leiden je op tot allround danser of danscoördinator.

bij een sportevent zoals het EK vrouwenvoetbal

aan dansen bij Afrojack, Armin van Buuren, Jandino,

De opleiding vraagt veel van je, maar als je er voor

of het boksgala in Ahoy, op het mbo-uitblinkersgala

een optreden van Broederliefde, voor Asics of Jack

wilt gaan, dan ligt de danswereld voor je open.

of bij een grote opdrachtgever als Nike? Impresariaat

and Jones.

Zie je jezelf op het podium staan of voor een groep?

Roots & Routes regelt stages bij dit soort opdracht

Kom dan auditie doen en wie weet maak jij van je

gevers. Tijdens je opleiding leer je veel verschillende

Welk niveau?

dan ben je van harte welkom, ongeacht

passie je beroep.

dansstijlen toe te passen. Je wordt opgeleid tot

Bij Albeda Danscollege bieden we de opleiding

je geloof of achtergrond. Samen werken

allround danser om een professionele danscoördinator

tot dansinstructeur op niveau 3 en de opleiding tot

we aan jouw toekomst. Bij ons kun je

te kunnen worden. De lessen worden verzorgd door

allround danser op niveau 4. De toelatingseisen en

jezelf zijn en leer je het beste uit jezelf

mogelijkheden voor een vervolgopleiding verschillen

te halen.

per opleiding. Voor meer informatie bekijk je de

We helpen jou je talenten te ontdekken,

•	Succesvolle samenwerking Grafisch Lyceum en de
SKVR

‘Wie weet maak jij van
je passie je beroep.’

Over Albeda
Een warme omgeving waar je je snel
thuis voelt, dat is Albeda. Wil je leren,

opleiding van je keuze via onze website.

Beroepsopleidende leerweg (bol)
De opleidingen bij Albeda Danscollege worden
aangeboden als beroepsopleidende leerweg (bol).
Hierbij ga je een groot deel van de week naar school,
doe je praktijkopdrachten en loop je stage. Albeda
Danscollege werkt voor stages samen met het eigen
impresariaat Roots & Routes.

ontwikkelen en toepassen. Op die
manier kun je uitgroeien tot een gewilde
en goede professional die zich ook later
blijft ontwikkelen. Onze opleidingen
sluiten goed aan op de praktijk. Je leert
en werkt al in b
 edrijven tijdens je op
leiding. Met je diploma heb je alle kans
op een baan en een mooie toekomst.
Na Albeda ligt de wereld voor je open.

