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CREATIEF
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DE ACADEMIE VOOR MEDIA, ART & PERFORMANCE
Creatieve mensen spelen met de wereld om hen heen. En laten zo aan
anderen de wereld zien op een hele nieuwe en unieke manier. De een doet
dat met een prachtige foto of een bijzondere film, de ander met speciaal
design of vernieuwend toneel. De creatieveling brengt een boodschap in
beeld met dat wat hij maakt en vertelt daarmee over zijn idee van
de wereld.
De creatieve industrie groeit als nooit eerder. De social media en gameindustrie vragen om snel communicerende beelden. De theaterwereld om
professionele acteurs. Er is veel werk voor echte vakmensen. Die krijgen
een goede opleiding aan de Academie voor Media, Art & Performance.

ECHT IETS DOEN MET JE TALENT
Heb je iets met nieuwe media? Hou je ervan om iets te maken? Foto’s,
animaties en films bijvoorbeeld die echt beter zijn dan die van anderen?
Of doe je aan theater? Dan ben je hier aan het goede adres om je verder
te ontwikkelen.

VAN TALENT NAAR PROFESSIONAL
Je begint als talent. Als je afstudeert, ben je een professional. Die binnen
de creatieve industrie zijn/haar geld kan verdienen. Bij ons leer je alles wat
je daarvoor nodig hebt. Je moet bijvoorbeeld projectmatig en klantgericht
kunnen werken. Maar ook goed kunnen communiceren, samenwerken
en ondernemend zijn. Hou je van toneel? Onze theateropleiding is de beste
van het land (bron: Keuzegids Mbo 2015).

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Als afgestudeerde werk je meestal op het snijvlak van kunst, business en
technologie. Kies je voor meteen gaan werken, bijvoorbeeld bij een reclamebureau of als webdesigner? Of wil je verder studeren aan een hbo-instelling?
Dat kan aan een kunstacademie, toneelschool of op de opleidingen
journalistiek, theaterdocent en productieleider.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs op de Academie voor
Media, Art & Performance. Tijdens de
Open Dag of de informatiemomenten
bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie
op kw1c.nl.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 954
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN DE ACADEMIE
VOOR MEDIA, ART & PERFORMANCE
1. AV-Productie/Fotograaf
2. AV-Productie/AV-specialist
3.	Mediavormgeving/
Mediavormgever
4. Artiest/Acteur

