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Tough, 
talented 
and 
amazing!
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The place 
to be 
for the
new 
generation
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ERIC!
Met trots presenteer ik het eerste exemplaar van ons nieuwe Kumulus-

magazine dat voortaan zo’n twee à drie keer per jaar zal verschijnen. Het 

magazine is enerzijds bedoeld om ons publiek op de hoogte te brengen 

van de laatste ontwikkelingen bij Kumulus, anderzijds is het ook een 

middel om nieuwe geïnteresseerden warm te maken voor alle goeds wat 

Kumulus te bieden heeft.

Centraal thema in dit eerste nummer vormen onze talentenopleidingen. 

Kumulus geeft immers niet alleen ‘gewoon les’, maar doet meer. We zijn 

niet alleen bezig met kennismaken - leren - doen (ons motto!), maar ook 

met het leveren van een zodanig hoge kwaliteit, dat onze talenten kunnen 

doorstromen naar de vakopleidingen. De talentenopleidingen zullen de 

komende jaren één van de speerpunten van ons beleid worden, we willen 

namelijk het verschil maken. In dit magazine laten we jonge cursisten aan 

het woord die onze talentenopleidingen nu volgen en oud-cursisten die 

deze al achter de rug hebben. Zo ontstaat er een goed beeld van wat 

deze jonge mensen beweegt en wat Kumulus voor hen kan beteken.

Vanwege het bijzondere thema is deze eerste editie ook geschikt voor de 

vele scholen in Maastricht en omgeving, waar uiteraard talenten aanwezig 

zijn. Wij willen meehelpen die te ontdekken. We willen hun culturele passie 

aanwakkeren en hen helpen de juiste keuzes te maken, dit alles vanuit de 

filosofie: een stevige culturele basis maakt de wereld een stuk mooier!

In 2012 zal er nog minstens één nummer volgen waarin we je zullen 

informeren over het nieuwe creatieve seizoen bij Kumulus. Ook willen we je 

graag verleiden om actief mee te doen met de vele culturele activiteiten 

in en om de stad. 

Je vindt ons ook op Twitter, Hyves, YouTube en Facebook. Laat horen wat 

je van Kumulus vindt, hoe je over onze activiteiten denkt en wat we er aan 

kunnen verbeteren. Niet alles zal mogelijk zijn, maar we gaan graag het 

gesprek met je aan!

Eric Wetzels,

Directeur Kumulus, Natuurhistorisch Museum en Centre Céramique
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DE ‘gENERaTIE 
MaasTRICHT’ Op 
WEg NaaR 2018

Op 7 MaaRT 2012 bEREIKTE 
VIa2018 DE EERsTE MIJLpaaL: 
MET DE pREsENTaTIE VaN 
HET ZOgENaaMDE bIDbOOK 
Is MaasTRICHT WEER EEN 
sTapJE VERDER RICHTINg 
MaasTRICHT CuLTuRELE 
HOOFDsTaD 2018.

In het bidbook staan de programmalijnen, 

waarmee de organisatie in 2013 de jury 

hoopt te overtuigen. Het programma zelf 

wordt daarna pas concreet uitgewerkt. Toch 

wordt nu al duidelijk dat ook de jongeren in 

de Euregio nauw betrokken worden bij de 

voorbereidingen voor MCH 2018.

Hoe jongeren het Europa anno 2012 ervaren, 

bleek uit een bijzondere ontmoeting tijdens 

het maandelijkse cultuurfrüshoppen in 

Centre Céramique. Vijf jonge meiden uit 

de buurt van Lyon waren te gast bij Guido 

Wevers. Naar aanleiding van het Verdrag van 

Maastricht (1992) hadden zij zich spontaan 

‘la génération Maastricht’ genoemd. Om met 

eigen ogen te zien en voelen hoe Europa leeft 

onder hun leeftijdgenoten, reisden ze per 

trein naar Genève, Berlijn, Wenen, Praag, 

Split en Venetië. 

Voor de dames was het gemakkelijk om 

in contact te komen met leeftijdgenoten. 

Jongeren volgen namelijk dezelfde media, 

zowel Facebook als internet, luisteren 

naar dezelfde muziek en volgen dezelfde 

trends. Daardoor is er sprake van een 

gemeenschappelijke cultuur, waarbij de 

oude grenzen er niet meer toe doen. De 

belangrijkste conclusie was dan ook dat het 

Europa van de jongeren geen barrières meer 

kent, het bestaat gewoon.  

CuLTuRELE CaRRIèREs
In Maastricht worden jongeren op allerlei 

manieren geholpen om hun talent te 

ontdekken. Dat is extra belangrijk in de 

aanloop naar 2018. De talenten van nu 

zijn immers straks de ambassadeurs van 

Maastricht Culturele Hoofdstad. Maastricht 

noemt zichzelf de stad van culturele 

carrières. Van jongs af aan stimuleert 

de gemeente kinderen en jongeren om 

aan cultuur te doen en zo hun talenten te 

ontdekken. Daarnaast worden op scholen 

en daarbuiten mogelijkheden en podia 

gecreëerd om dat talent ook te tonen. 

“Jongeren worden breed betrokken bij de 

voorbereidingen van MCH2018”, vertelt 

artistiek leider van VIA2018 Guido Wevers. 

“Dat gebeurt onder meer via twintig 

researchprojecten die we hebben uitgezet in 

Euregionale scholen. Een voorbeeld daarvan 

was het Hon-project. Vooruitlopend op de 



7

manifestatie ‘Niki de Saint Phalle. Outside 

- In’ in SCHUNCK* hebben scholieren van 

het voortgezet onderwijs in de hele Euregio 

hun eigen ‘Hon’ ontworpen. Zij maakten met 

de Hon-figuur van Niki de Saint Phalle als 

inspiratie een grote ijsbeer, Tosca geheten, 

zo groot dat e in rond kon wandelen, die een 

plekje kreeg in Heerlen.”

TOuT MaasTRICHT
Het bureau Maastricht VIA2018 werkt voor 

de deelname van kinderen, jongeren en 

amateurs aan MCH2018 nauw samen met 

Tout Maastricht, dat intussen al behoorlijk 

wat projecten heeft opgezet. Zo is er 

het jeugdorkest Amikejo gevormd: een 

symfonieorkest van jonge musici tussen 

14 en 23 jaar, die afkomstig zijn uit de hele 

euregio Maas-Rijn. De bedoeling is om 

samen te musiceren op hoog niveau. De 

kern van het orkest bestaat uit studenten 

die de vooropleiding conservatorium 

(VOCO) volgen, met daarnaast jong talent 

van de muziekscholen of privé onderwijs 

en jongerejaars studenten van het 

conservatorium.

Een ander voorbeeld van een samenwerking 

over de grenzen is het Europese 

jongerenproject  Aischylos. Leerlingen 

van dertien scholen uit Nederland, 

België, Duitsland en Griekenland werken 

gezamenlijk aan een uitvoering van de  

Griekse tragedie Medea. Het bijzondere van 

de voorstelling is dat iedereen zijn eigen taal 

mag spreken. 

Verder is er de danstheaterproductie 

Exit, waarbij elf jongeren uit Belgisch- en 

Nederlands-Limburg samen antwoord 

zoeken op vragen als: wat is een grens 

behalve een grens? Of de Euregio-slam, 

een poetry-slamproject voor scholen en 

geïnteresseerde jongeren in de Euregio 

Maas-Rijn. Deelnemers schrijven een 

gedicht en dragen dit dan voor in een van de 

talen van de buurlanden. 

Guido Wevers: “Al deze projecten maken 

duidelijk dat veel jongeren in de Euregio 

actief betrokken zijn bij cultuur. VIA2018 

wil dat graag stimuleren. Daarom 

roepen we jongeren die al bezig zijn met 

Euregionale activiteiten, passend binnen de 

programmalijnen van VIA2018, op om zich 

bij ons te melden. Wij proberen dan deze 

activiteiten zichtbaar te maken en met elkaar 

te verbinden.” 
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dansal dansend 
door het leven

De PreDanceAcademy (PDA) is de 

dansvooropleiding van Impulse Kumulus. Hier kun 

je aan het dansvak proeven en je voorbereiden op 

audities bij één of meerdere van de dansacademies 

in Nederland. Wil je verder met dans, dan is het 

belangrijk dat je op tijd begint. De PDA geeft je 

daarbij een goede basis. Want wat jij als danser 

tussen pakweg je 8e en je 18e levensjaar leert, 

bepaalt voor het grootste deel hoe jouw danscarrière 

eruit zal zien. 

Natuurlijk hangen je kansen in de danswereld vooral 

af van je talent en doorzettingsvermogen. Naast een 

sterke wil om hard te werken, moet je ook expressief 

en creatief zijn, soepele en sterke gewrichten en 

spieren hebben en gevoel voor dans en muziek. Na 

een proefperiode van een aantal lessen maken we 

een inschatting van jouw talent. Als je begint met 

de PDA, stellen we afhankelijk van je leeftijd jouw 

lesprogramma op.

“Vanaf groep 6/7 van de lagere school kun je bij 

Kumulus Impulse al beginnen in de oriëntatieklas”, 

zegt coördinator Bernadet Schouten. “Daar maak 

je – naast je gewone les - kennis met moderne dans, 

jazzdans, urban dans en improvisatie. Als dat bevalt, 

kun je eventueel doorstromen naar PDA niveau 1. De 

PDA gaat tot niveau 4. Als je dat hebt gehaald, ben 

je ‘auditieklaar’. Tegen die tijd heb je de basis gelegd 

in de disciplines klassiek ballet, moderne dans, jazz 

en urban. Daarnaast heb je lessen improvisatie/

compositie gevolgd. In die lessen word je begeleid 

bij het maken van je solo, die je tijdens audities bij 

dansacademies gaat presenteren. We proberen 

iedereen zo goed mogelijk te begeleiden en 

stimuleren vooral de eigenheid van elke danser. Als 

danser moet je je lichaam inzetten om echte emotie 

te creëren. Geen uiterlijk drama, maar ontroering van 

binnenuit.”

Het aantal lessen dat je per week volgt, hangt samen 

met je leeftijd én je niveau. Ben je tussen de 8 en 10 

jaar, dan volg je 1 à 2 lessen per week (niveau 1). 

Tussen 11 en 13 stijgt dat tot 2 tot 4 lessen per week 

(niveau 2) Vanaf je 14e volg je 4 tot 8 lessen per week 

(niveau 3/4). Gelukkig delen we je niet alleen op 

basis van je leeftijd in in een bepaalde groep. Als je 

pas op latere leeftijd begint, kun je toch in niveau 

1 starten. De PDA maakt een programma dat het 

beste bij jou past. En als jouw ontwikkeling dat vereist, 

zijn we ook flexibel in het aanpassen ervan. Om te 

“Geen uiterlijk drama, 
maar ontroering 
van binnenuit.”      

Ben jij helemaal gek van dans 
en wil je het liefst de rest van je 

leven al dansend doorbrengen? 
Of weet je het nog niet zeker, 

maar wil je onderzoeken of het 
dansersleven bij jou past? Dan is 

onze PreDanceAcademy een 
goede plek voor jou.

predanceacadeMy
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zorgen dat je niet in de knel komt met je huiswerk, 

plannen we de helft van de lessen op vrijdag en 

zaterdag, krijg je tijdens de proefwerkweek zo nodig 

dispensatie voor danslessen en helpen we je om 

vrijstelling voor gym te regelen op school.

Wil je je verdiepen in moderne dans, dan is het 

belangrijk dat je les krijgt in alle verschillende 

moderne danstechnieken. Niveau 3 en 4 krijgen 

dus les in Limón techniek, Cunninghamtechniek, 

Grahamtechniek, Europees Modern, Horton en 

Countertechniek. Ook als je de urban/jazz richting op 

wil, is moderne dans onmisbaar. Want net als klassiek 

ballet is moderne dans ook in audities voor de jazz/

urbanrichting een vast onderdeel. 

“Op de PDA kies je uiteindelijk zelf de dansacademie 

die het best past bij je ambitie”, vertelt Bernadet. 

“Omdat we weten dat bij de ene leerling een andere 

academie past dan bij de andere, verbinden we 

ons bewust niet aan één dansacademie, maar 

onderhouden we goede contacten met alle 

vervolgopleidingen. Onze oud-PreDanceAcademics, 

van wie er inmiddels 12 zijn doorgestroomd, zitten op 

dansacademies verspreid door heel Nederland.”

Bij de PDA wordt je ontwikkeling regelmatig 

beoordeeld en geëvalueerd. Zo krijg je een reëel 

beeld van je mogelijkheden in de danswereld. De 

docenten van de PreDanceAcademy voelen het 

als hun verantwoordelijkheid om het maximale uit 

elke leerling te halen. Vanuit onze eigen passie 

voor dans leggen we ons toe op het ontwikkelen 

van veelzijdige, expressieve, creatieve dansers met 

een sterke techniek, veel doorzettingsvermogen 

en een grote eigenheid. Behalve de professionele 

begeleiding biedt Kumulus alle leerlingen van de 

PreDanceAcademy die het volledige programma 

volgen een scholarship. Dat wil zeggen dat je bijna 

de helft korting krijgt op het lesgeld. 

Wil je heel graag meetrainen op het niveau van 

onze PreDanceAcademics zonder dat je van dans 

je beroep wil maken? Dan kun je één of enkele 

lessen van het hele programma volgen, zonder 

scholarschip. Bernadet: “Maar ook al is de PDA 

toegankelijk voor iedereen die van dans houdt, het 

niveau blijft afgestemd op de meest getalenteerde 

leerlingen die het complete programma volgen 

en die onder onze professionele begeleiding hun 

danstalent tot het uiterste willen ontwikkelen.”

“Onze oud-leerlingen
zitten nu op 
dansacademies 
verspreid door heel 
nederland.”      

9
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Hoe jong ook, Julia Alsdorf (8) en Isabelle Haex 

(12), zien er uit als echte danseressen in hun 

zwart balletpakje, maillot, beenwarmers en roze 

balletschoenen.  Even weggehaald uit de les, 

vertellen ze over hun liefde voor de dans. Isabelle, 

nu brugklasleerling, danst al sinds haar vierde. De 

interesse voor dans werd gewekt door haar oma, 

die zelf dansjuf was. Intussen volgt Isabelle twee keer 

in de week lessen klassiek ballet en daarnaast één 

uur jazz/urban en één uur modern. Een vol schema, 

waardoor ze haar andere hobby, squash, heeft 

moeten opgeven. Maar Isabelle heeft het er graag 

voor over. “Als ik dans, voel ik me vrij. Het is heerlijk 

om te doen. Vooral urban, dat is lekker snel en ik vind 

de muziek erg leuk.” Ook al danst Isabelle al jaren, 

dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. 

“De lessen zijn soms best moeilijk, maar dat vind ik 

juist een uitdaging. En gelukkig hebben we leuke 

“Misschien kan ik 
wel leren dansen op 
een paard.”      

jULia aLSdorf (8)

Helemaal 
los gaan 
in de dans

d
a

n
s

juffen, die het erg goed doen. Ik vind bijvoorbeeld de 

spagaat best lastig, maar de juf doet het rustig aan, 

zonder ons te  forceren.” Het leukst vindt Isabelle de 

optredens: “Dan repeteren we heel veel, waardoor 

je je een echte ballerina voelt.” Op de open dag van 

de Theaterschool in Amsterdam kon Isabelle al even 

proeven aan het ‘echte’ werk. “Ik heb daar een paar 

choreografieën ingestudeerd en meegedanst. Dat 

was erg leuk, maar gelukkig heb ik nog tot aan mijn 

eindexamen om na te denken of ik echt met dans 

verder wil.”

Voor Julia is dat op dit moment nauwelijks een vraag. 

“Ik denk wel dat ik met dansen wil doorgaan. Het 

leuke aan dans is dat je je fijn kunt bewegen. Vooral 

bij jazzdans, daar kan ik helemaal los gaan.” Julia 

danst twee keer per week: één les klassiek en één les 

jazz/urban. Voor de spagaat draait ze haar hand niet 

om. Moeilijker is het om de namen van alle passen te 

onthouden, “zeker als de juf ze heel snel zegt”. Maar 

voor de rest heeft Julia niets dan lof voor de juffen. 

“Ze leggen alles heel goed uit en worden niet boos 

als je iets fout doet.” Hoewel Julia dolgraag danst, 

leidt ze verder het normale leven van een 8-jarige. 

“Soms denk ik wel na als ik wil snoepen, maar ik hoef 

er niet echt op te letten. En eigenlijk wil ik ook nog 

wel graag op paardrijden.” Lachend:  “Misschien kan 

ik dan wel leren dansen op een paard.”      

10
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“als ik dans voel 
ik me vrij.”

iSabeLLe haex (12)

11
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dans
LaUra van SonSbeeK (19)

“Je kunt heel goed 
zijn, maar een rol 
missen omdat je het 
verkeerde gezicht 
hebt. niet voor niets 
zeggen ze in de 
musicalwereld 
‘fake it till you make it‘.”

arthUr gerardS (21)
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Laura van Sonsbeek (19) en Arthur Gerards (21) 

hebben hun droom gevolgd. Zij studeren aan 

de Dansacademie in Tilburg, respectievelijk 

aan de afdeling docent en musicaltheater. Als 

oudgedienden blikken zij terug op hun tijd bij 

Kumulus. “Ik was bijna 15 toen ik instroomde bij het 

voorportaal, de huidige PreDanceAcademy”, vertelt 

Laura. “Ik wilde van dansen mijn beroep maken. 

Toen ik bij Kumulus begon, had ik alleen ervaring met 

clipdance. Daar kwam nu opeens klassiek, modern 

en jazz/urban bij. In het begin vroeg ik me echt af: 

‘waarom doe ik dit?’ Vooral dat roze balletpakje 

vond ik afschuwelijk. Maar mijn passie voor dans is 

gegroeid. Dat werd me pas echt duidelijk nadat 

ik een langdurige knieblessure had. Net voor de 

audities voor de Dansacademie was ik weer fit, maar 

na nog een blessure zat een carrière als uitvoerend 

danser er niet meer in. Nu ben ik tweedejaars aan de 

docentenopleiding.”

Haar schoolgenoot Arthur Gerards is derdejaars 

aan de afdeling musicaltheater. Hij begon met het 

voorportaal toen hij in 4 havo zat. Arthur: “Ik raakte 

geïnteresseerd in dans door een musicalcursus die 

ik volgde. Daarvoor had ik eigenlijk weinig affectie 

met dans, maar op de vooropleiding heb ik geleerd 

me er volledig in te kunnen uiten. Van alle stijlen 

beviel hiphop me het minste. Toch merk ik nu dat het 

voordeel heeft gehad om een brede basis te leggen. 

Voor mij persoonlijk is het ook prima geweest dat ik 

pas op m’n 15e ben begonnen: toen had ik er plezier 

in en dan hou je het ook langer vol. Als je jonger 

begint, ben je bovendien te geschoold, waardoor 

je je op een vervolgopleiding later moeilijker kunt 

aanpassen.”

Arthur en Laura zijn vooral blij met de discipline die 

ze bij Kumulus hebben geleerd. Laura: “Je leert heel 

erg te focussen op wat je wil. Daar moet je andere 

dingen voor opzij zetten, ja. En je leert dat de docent 

de baas is. Anne Bakker heeft ons die discipline 

bijgebracht en ons ook geleerd wat we met ons 

lichaam kunnen.” Arthur: “Zij heeft mij ook lenigheid 

bijgebracht. Ik had nooit gedacht dat ik de split zou 

kunnen, nu gaat dat moeiteloos.”

Beide dansers raden iedereen van harte aan de 

PreDanceAcademy te volgen. Laura: “Je leert er 

ontzettend veel van. Maar je moet je realiseren 

dat je er dingen voor aan de kant moet zetten. En 

uiteindelijk is het afwachten waar je terecht komt. 

Wij hebben bij de Dansacademie gemerkt dat het 

niet alleen gaat om techniek, maar dat vooral je 

presentatie en je zogenaamde creërend vermogen 

erg belangrijk is. En dat je allerlei dansstijlen aankunt.” 

Arthur: “De dans- en showwereld is een onzekere 

wereld. Je kunt heel goed zijn, maar een rol missen 

omdat je het verkeerde gezicht hebt. Niet voor niets 

zeggen ze in de musicalwereld ‘fake it till you make it’.”

Leren focussen
op wat je echt wil

“dat roze balletpakje 
vond ik afschuwelijk.” 
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“dansen op spitzen. dat doen 
mannen bijna niet, maar ik 
zou het wel willen kunnen.”

enrico Meijer (16)
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Zo’n 14 uur per week besteedt Enrico aan dans bij 

de PreDanceAcademy (PDA) van Kumulus. Modern, 

klassiek, jazz, urban, compositie en improvisatie, 

de Maastrichtenaar wil het allemaal leren. En liefst 

wil hij zich nog breder ontwikkelen. “Stijldansen of 

Afrikaanse dans lijkt me ook wel wat. En dansen op 

spitzen. Dat doen mannen bijna niet, maar ik zou 

het wel willen kunnen. Ook handig als ik later les zou 

gaan geven.”

Enrico begon relatief laat met dansen. Nadat hij al 

allerlei sporten had geprobeerd, kwam hij op zijn 

dertiende via zijn zus in aanraking met hiphop. Hij 

begon meteen drie keer per week te trainen en 

deed mee aan het Nederlands kampioenschap. 

Maar Enrico wilde meer. Hij nam anderhalf jaar 

geleden contact op met Anne Bakker, die hij al 

kende van een musicalcursus, en kwam terecht bij 

de PDA. “Eerst combineerde ik de PDA ook nog met 

hiphop, maar samen met school werd dat te veel. 

Dus nu concentreer ik me op de PDA, waar ik sneller 

vooruitgang boek en alle mogelijkheid heb om me 

te verbreden. Doordat ik zo veel bezig ben met 

dans, moet ik andere dingen soms afzeggen, zoals 

een feest in de stad bijvoorbeeld. Maar dat is niet 

erg. Mijn vrienden kunnen wel  wachten. Toch is het 

goed om af en toe even alles los te kunnen laten, 

en daarom is het wel belangrijk om de contacten te 

onderhouden.” 

Enrico danst op twee niveaus bij de PDA. “Voor een 

deel dans ik tussen jongere kinderen. Dat vind ik niet 

erg, want in die lessen kan ik goed op mijn techniek 

letten. Omdat ik het snel heb opgepakt, dans ik ook 

met oudere leerlingen, die al verder gevorderd zijn. 

Dat is ook mooi, omdat ik me aan hun kan optrekken. 

Natuurlijk heb ik  wel eens last van ups en downs, 

maar ik krijg toch altijd weer zin om door te gaan 

met dansen. Op dit moment gaat het heel goed en 

heeft dans absoluut mijn hoogste prioriteit.” Gelukkig 

werkt de school van Enrico mee en kan hij voor een 

vak als gym vrijstelling krijgen. “Ik zit nu in 4 havo, dus 

heb hierna nog een jaar voordat ik aan een nieuwe 

opleiding begin. Het liefst zou ik uiteindelijk een mix 

vinden tussen dansen, muziek en acteren. Maar als ik 

me zou specialiseren, kies ik voor dans. Daar kan ik in 

elke stijl wel iets van mezelf kwijt en daarom is het zo 

fijn om dat nu allemaal te kunnen doen.”

Feestje afzeggen
voor de dans
Een creatieve duizendpoot, dat is de 16-jarige Enrico Meijer. 

Hij houdt van tekenen, muziek en acteren. Maar zijn grootste passie is dans. 

Die gaat op dit moment zelfs vóór school en vóór zijn vrienden.  
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KUMULUS
coLUMn

Junkie XXL

Ik ben verslaafd. Verslaafd 
aan columns schrijven. Mijn 
eigen werk is enkel nog een 
hinderlijke onderbreking van 
het schrijfproces. Als een 
echte junk ben ik alleen maar 
er op uit om te scoren. 

Ik word dagelijks verteerd door 

een alles overheersend verlangen 

om ongestoord achter mijn i-Mac 

te zitten en met een maagdelijk 

wit blad te beginnen. De eindeloze 

mogelijkheden van de column in 

wording qua onderwerp, stijlmiddel 

en lengte maken me bijna duizelig 

van opwinding.

In mijn hoofd strijden talloze ideeën 

om voorrang. De kunst is om al 

die geniale invallen niet alleen 

te onthouden, maar ook zo op te 

schrijven dat ze een logisch en 

ritmisch geheel worden. Van een 

perfect geschreven column word ik 

dronken van vreugde.

Letters die op zich zelf niks 

betekenen zet ik met een paar 

aanslagen op het toetsenbord om in 

woorden. Woorden die de magische 

macht hebben meteen krachtige 

beelden op te roepen. Beelden die 

je doen lachen, die ontroeren, die je 

raken. Woorden rijgen zich, in een 

volgorde die alleen ik bepaal, aaneen 

tot zinnen. Zinnen die de belofte 

van een onontgonnen wereld in zich 

dragen, enkel nog wachtend op 

ontdekking door toekomstige lezers. 

Verslaving kent geen tijd. Een week 

geleden. Het is nacht. De creatieve 

flitsen die de rechterhelft van mijn 

brein produceert zijn zo veeltallig dat 

er ineens een mentale kettingbotsing 

optreedt. In mijn onrust kan ik 

nog maar één ding doen: mijn 

zielenroerselen meteen aan het 

papier toevertrouwen, koortsachtig 

en in het pikkedonker. 

Als ik klaar ben voel ik een 

ongekende rust over me neerdalen. 

Mijn ogen vallen dicht. Hypnos, de 

god van de slaap, is zich langzaam 

maar zeker weer over mij aan het 

ontfermen. Ik geef me over. Het is 

goed zo. 

Alles voor altijd veilig in inkt 

gevangen.

© Pascale Bruinen

Cursist Kumulus Schrijversschool

www.coolcolumns.com
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Je droomt van een 

leven als acteur, 

regisseur, cabaretier of 

musicalster. En je hebt al 

de nodige ervaring met 

theater, bijvoorbeeld 

bij de theaterschool 

van Kumulus. Dan is de 

Landelijke Oriëntatiecursus 

Theaterscholen (LOT) echt 

iets voor jou. 

Gedurende 23 weken bereidt de LOT je voor op een 

van de vele theatervakopleidingen in Nederland. Bij 

Kumulus heeft de LOT, niet zo verwonderlijk natuurlijk, 

een sterke link met de Maastrichtse Toneelacademie. 

Zoals de naam al zegt, is de LOT een oriëntatiecursus, 

bedoeld voor jongeren in het middelbaar onderwijs 

vanaf 16 jaar. Maar ook als je ouder bent of je gewoon 

breed wilt oriënteren op het theatervak, kun je 

meedoen. Je hoeft voor de LOT geen auditie te doen, 

wel krijg je een aanmeldingsgesprek. “Om te worden 

aangenomen moet je gemotiveerd zijn en er moet een 

vermoeden van talent zijn”, zegt coördinator Jetze 

Jansma van Kumulus Theaterschool. “De LOT slurpt je 

helemaal op, je bent er immers de hele zaterdag mee 

bezig.” De cursus is opgebouwd uit vier blokken van 

zes weken. Aan bod komt spel vanuit beweging, spel 

vanuit teksten, spel vanuit improvisatie, theorielessen 

en  zang/stemtraining. Per blok staan er twee vakken 

centraal. Die diep je met je docent flink uit. De docenten 

van de LOT zijn mensen die zelf met beide benen 

in de theaterwereld staan. Jetze: “Bij de evaluaties 

aan het einde van elk blok zijn zij in staat je goede 

feedback te geven. Ook kunnen ze je ondersteunen bij 

de voorbereiding voor een eventuele auditie. Je moet 

de scène die je daar gaat spelen thuis zelf instuderen, 

maar de docent wil er wel samen met jou nog eens 

goed naar kijken.”

Speciaal voor de cursisten van de LOT organiseren de 

theateropleidingen diverse open dagen. Zo kun je kijken 

welke school het beste past bij jouw ambities. “Soms 

is iemand meer theatermaker of docent dan acteur”, 

vertelt Jetze. “Wij proberen te ontdekken waar de 

talenten van de cursisten liggen en geven dan ook tips 

welke opleiding daar het beste bij aansluit.” 

Misschien krijg je tijdens de LOT ook al de kans te 

spelen op de Toneelacademie. Studenten van de 

parttime opleiding benaderen voor hun regiepracticum 

vaak jongeren van de LOT om als acteur in hun 

De LOT sLurpT
je heLemaaL Op

LandeLijKe oriëntatiecUrSUS theaterSchoLen (Lot)
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L
O
T“Wij proberen te 

ontdekken waar 

de talenten van de 

cursisten liggen en 

geven dan ook tips 

welke opleiding 

daar het beste bij 

aansluit.” 

productie te spelen. De afronding van de LOT gebeurt 

ook in samenwerking met de Toneelacademie. Tijdens 

een presentatieavond laten alle deelnemers aan de 

LOT en studenten van de vooropleiding voor parttime 

docent/regisseur de scènes die ze hebben ingestudeerd 

aan elkaar zien.

Hou je behalve van acteren ook van dans en muziek, 

dan kun je bij Kumulus al jaren de musicalopleiding 

volgen. Jammer genoeg verdwijnen de echte 

musicaltalenten daarna vaak naar het westen van het 

land om hun kansen te vergroten en hun opleiding 

voort te zetten. Omdat de Musicalschool het belangrijk 

vindt om dergelijk talent binnenshuis te houden, is 

Kumulus bezig met het ontwikkelen van een speciale 

talentenopleiding voor musicalsterren in de dop. In de 

aanloop daar naartoe is er op 9 en 10 juni 2012 een 

masterclass musical door Ryan van den Akker. Zij is 

speelde hoofdrollen in Cyrano, Elisabeth, My fair lady, 

De Jantjes en nam stemmetje van Alfred Jodocus 

Kwak voor haar rekening. De masterclass, waarin de 

technieken van acterend zingen aan bod komen, wordt 

afgesloten met een presentatie in de bovenzaal van 

Theater aan het Vrijthof.
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''heT is  
beLangrijk

DaT je passie 
hebT vOOr 
TheaTer en 
DaT je meT 
een Open 
bLik kunT 

kijken
naar aLLe 
aspecTen
van heT 

TOneeLvak.'' 

LieKe cLaeSSen (20)

L
O
T

20
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Als Lieke Claessen 

(20) klaar is met 

haar opleiding aan 

het Arcus College 

in Heerlen, afdeling 

Kunst, Theater en 

Media, mag ze zich 

‘artiest’ noemen. 

“Deze school is heel breed”, vertelt Lieke. “Ik volg de tak drama en dan 

moet je zelf schrijven en zelf stukken maken, maar je leert ook over de 

financiële aspecten van het vak.” Toch is dat niet wat de Roermondse 

uiteindelijk wil. “Ik ga echt voor het acteren. Daarom volg ik de LOT, 

de Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen. Ik heb het idee dat ik 

daardoor mijn kansen op toelating aan de Toneelacademie vergroot. Kijk, 

op school krijg ik sommige onderdelen ook wel, maar vaak snel snel. Bij 

de LOT werken we met blokken van zes weken. Je krijgt dan veel meer 

de tijd om de stof uit te diepen.”

Lieke werd op het bestaan van de LOT gewezen door Inèz Derksen van 

jeugdtheatergezelschap Het Laagland, in de tijd dat ze daar stage liep. 

Ze belde meteen om zich op te geven. Nu reist ze elke zaterdag van 

september tot maart vanuit Roermond naar Maastricht. “Ik ben een volle 

dag bezig met de LOT. Daarvóór heb ik altijd op zaterdag gewerkt, maar 

dat kan nu niet meer. Jammer, maar acteren is het allerbelangrijkst voor 

mij, dus dan moet je keuzes maken.”

Bij de LOT heeft Lieke geleerd anders te kijken naar alle aspecten 

van het theater. “We krijgen bijvoorbeeld les in spel vanuit beweging. 

Dat gedeelte van acteren kende ik nog niet, maar ik vind het erg leuk. 

Hetzelfde geldt voor het werken met tekst. Natuurlijk zitten er aan 

sommige onderdelen ook minder leuke kanten. Maar daardoor leer 

je ook wat je niet kunt. Mijn idee over acteren is er alleen maar door 

bevestigd.”    

Vol lof is Lieke over de docenten bij de LOT. “We krijgen les van mensen 

uit het vak en van de Toneelacademie. Dat heeft als groot voordeel dat 

ik bijvoorbeeld kan vragen waar ze bij de auditie van de academie op 

letten. Zo ben ik tegen die tijd hopelijk wat minder nerveus. De manier 

van werken met de verschillende docenten is ook prettig. Niet schools, je 

krijgt het idee dat ze naast je staan. We kunnen soms flink met elkaar in 

discussie gaan. Dat is prima, want zo hebben zij na zes weken een goede 

indruk van wie jij bent.” 

Lieke raadt iedereen die zich wil verdiepen in het theatervak aan om de 

LOT te volgen. “Het maakt niet uit of je al vergevorderd bent. Belangrijker 

is het dat je passie hebt voor theater en dat je met een open blik kunt 

kijken naar alle aspecten van het toneelvak. Een goede motivatie, daar 

gaat het om. Maar daarnaast is de LOT ook heel gezellig, je leert er 

nieuwe vrienden kennen.”

    

acTeren is heT
aLLerbeLangrijksTe
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Ze maakte deel uit 

van het ensemble 

van de musical 

Soldaat van Oranje, 

werkt aan een 

komedie bij een klein 

theatergezelschap 

en speelt na haar 

afstuderen een rol 

bij het Zuidelijk 

Toneel. Dus met de 

theatercarrière van 

Lotte Noordanus (22) 

lijkt het wel goed te 

komen. 

Daar heeft de Helmondse, die nu vierdejaars student aan de 

Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie is, dan ook hard 

voor gewerkt. “Al op de basisschool deed ik musicalklasjes”, vertelt 

Lotte. “Later kwam ik in aanraking met muziektheater. Dat was een 

openbaring: meer tekst en meer inhoud. Maar in Helmond was daar 

nauwelijks aanbod voor, dus ben ik de LOT in Maastricht gaan doen.” 

Lotte koos bewust voor Maastricht, en niet voor Eindhoven, vanwege de 

nauwe banden met de Toneelacademie. “Ik heb veel aan de LOT gehad. 

Vooral veel nieuwe inzichten gekregen. De viewpointlessen die we kregen 

bijvoorbeeld, had ik nog nooit meegemaakt. En de dramaturgielessen, 

waarin we leerden totaal anders om te gaan met teksten, daar wist ik 

in het begin geen raad mee. Het leuke was ook dat je in klasverband 

les had. Dat motiveerde mij om extra te presteren. Want stiekem wil je 

natuurlijk toch de beste zijn.”

Door haar deelname aan de LOT raakte Lotte er steeds meer van 

overtuigd dat ze van acteren haar beroep wilde maken. “Het was voor mij 

een goede kennismaking met de vervolgopleiding. De docenten wisten 

hoe het toeging op de Toneelacademie en hoe de sfeer daar was. Hun 

verhalen en tips gaven mij de moed om auditie te doen. Het was ook 

prettig dat we ons als deelnemers aan de LOT konden oriënteren op de 

vervolgopleidingen tijdens speciale open dagen.“ Lotte deed na haar 

middelbare school auditie in Maastricht, Arnhem en Amsterdam en werd 

in de laatste plaats aangenomen. 

Na haar afstuderen in juni 2012 staat ze bij het Zuidelijk Toneel in Peer 

Gynt. Om dat te bereiken, had Lotte flink wat doorzettingsvermogen 

nodig. “Ik schreef brieven aan regisseur Matthijs Rümke. Toen mocht 

ik op gesprek komen, maar vervolgens ben ik nog een half jaar blijven 

mailen en bellen. Je moet er gewoon heel erg achteraan zitten om een 

rol te krijgen, want het aanbod is groot. En soms moet je gewoon geluk 

hebben dat ze jou willen. Zo denk ik dat ik mijn rol in Soldaat van Oranje 

te danken had aan een goede grap van mij tijdens de auditie. Ik ben erg 

blij dat ik die kans heb gekregen, want door veel uren op het toneel te 

maken, krijg je ook meer lef. Wat de toekomst mij brengt, weet ik nog 

niet, maar wat ik wel weet: ik moet op die bühne staan.”

ik mOeT Op Die 
bühne sTaan
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''ik schreef brieven 
aan regisseur 
maTThijs rümke. 
TOen mOchT ik Op 
gesprek kOmen, maar 
vervOLgens ben ik 
nOg een haLf jaar 
bLijven maiLen en 
beLLen. je mOeT 
er gewOOn heeL erg 
achTeraan ziTTen Om 
een rOL Te krijgen, 
wanT heT aanbOD is 
grOOT.''

Lotte noordanUS (22)
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Je was als kind al 
in de weer met het 

aankleden van Barbies, 
kon uren zoet zijn met 
papier, schaar en lijm 
of had altijd je camera 

bij je. En nu denk je 
over een toekomst 

als modeontwerper, 
grafisch vormgever, 

kunstenaar of fotograaf. 
Schrijf je dan in voor 

de vooropleiding 
kunstacademie bij 

Kumulus. Als je die 
afsluit met een positief 

advies, hoef je in elk 
geval voor de Academie 

Beeldende Kunsten 
Maastricht geen 

toelatingsexamen meer 
te doen. 

Tijdens het jaar dat je de vooropleiding kunstacademie volgt, ga je je talenten 

ontwikkelen, een porfolio opbouwen en ontdekken of deze richting bij je past. 

Je werkt met verschillende thema’s, materialen, technieken en docenten. 

“Maar je leert ook praten over je eigen werk en je motivatie”, licht coördinator 

Maria Hermans toe. “Het belangrijkste is eigenlijk dat je een actieve, creatieve 

onderzoekende houding ontwikkelt en dat je je drijfveer ontdekt.”

De opleiding, waarbij je op donderdagavond drie uur les hebt, is opgebouwd 

uit modules. In de eerste helft van het jaar krijg je concrete opdrachten om 

je vaardigheden op het gebied van tekenen, schetsen en 3D ontwerpen te 

vergroten. Je werkt dan met de modules tekenen en schetsen, model en 

portret en stoelontwerp. In de tweede helft doen we meer een beroep op je 

eigenheid en creativiteit. We onderzoeken hoe je van een vaag idee toewerkt 

naar een concreet en goed beeld. Dat gebeurt in de modules grafisch ontwerp, 

het inrichten van een ruimte en een thematisch project. Je wordt tijdens de 

opleiding begeleid door verschillende docenten en kiest technieken die je zelf 

het meest aanspreken.

Om zelf goed beeldend werk te kunnen maken (of dat nu een affiche is 

of een jurk), is het nodig dat je kunstwerken leert bekijken en begrijpen. 

Daarom bezoeken we met de groep een paar maal per jaar tentoonstellingen 

in bijvoorbeeld Museum Het Domein Sittard, Schunck Heerlen en het 

Bonnefantenmuseum. Voor het Bonnefantenmuseum krijg je gratis een 

jaarkaart. 

Behalve de lessen bij Kumulus wordt er van je verwacht dat je gedurende het 

jaar een logboek bijhoudt en een portfolio opbouwt, die je tijdens een toelating 

kunt presenteren. “Het is handig om een brede portfolio te hebben, zodat 

je je op de academie goed kunt profileren”, vertelt Maria. “Deze portfolio’s 

staan ook centraal tijdens de individuele eindgesprekken en de tussentijdse 

portfolioshow. Je bent niet verplicht om iets in te leveren, maar het houdt je 

wel een spiegel voor. In andere beroepen kun je je het misschien permitteren 

om af en toe weg te zakken, maar in deze beroepsrichting is je drive het 

allerbelangrijkste. Het is goed om je al vroeg te realiseren wat een toekomst 

als kunstenaar inhoudt.”

Om daar alvast een beeld van te krijgen, organiseert Kumulus één keer per 

jaar een beroepenforum, waar mensen uit de praktijk komen vertellen over 

hun werk.  Ook is er nauw contact met de Academie Beeldende Kunsten 

Maastricht. Tijdens hun open dag regelen zij een rondleiding waaraan je kunt 

meedoen en iemand van de academie komt praten over de eisen die aan 

toekomstige studenten worden gesteld. Maria: “Uiteindelijk gaat ongeveer 

zestig procent van de cursisten naar academie. Sommigen haken zelf af, 

anderen worden niet toegelaten. Op de vooropleiding willen wij in elk geval 

duidelijk maken wat het beroep kunstenaar van je vraagt. In veel gevallen 

onderzoek je een droom en ontdek je gaandeweg hoe reëel die is.”

van affiche tot jUrK

vooropLeiding KUnStacadeMie
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Toen Stefanie Crombach 

(20) in de vierde 

klas van de havo zat, 

meldde ze zich aan 

voor de vooropleiding 

kunstacademie bij 

Kumulus. Daar kijkt ze, 

inmiddels tweedejaars 

studente autonoom aan 

de Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten 

in Den Haag met veel 

voldoening op terug. 

“Ik heb er veel aan gehad om de cursus te doen”, vertelt Stefanie. “Ik 

wist in 4 havo wel al dat ik kunstacademie wilde gaan doen, maar had 

nog geen duidelijk beeld van wat ik me daarbij moest voorstellen. Hoe 

ik ermee om moest gaan om echt tekeningen en werken te maken voor 

school en daar op beoordeeld te worden, daarvan had ik geen idee. 

De vooropleiding heeft me meer inzicht gegeven over het hoge tempo 

van een opleiding en de verschillende kwaliteiten die van je gevraagd 

worden. Zoals je kritische zelfreflectie, maar ook het openstaan voor 

inspiratie en ideeën van medeleerlingen.”

Dankzij de vooropleiding werd Stefanie aan het einde van de cursus 

aangenomen op de Academie Beeldende Kunsten in haar woonplaats 

Maastricht. “Het was vooral heel prettig dat de toelating een jaar 

geldig was. Daardoor kon ik de vooropleiding in mijn vierde jaar van de 

middelbare school doen en niet in mijn drukke eindexamenjaar. Toen 

ik aan mijn eerste jaar in Maastricht begon, voelde ik me een stuk 

zekerder van wat ik kon en wat van mij verwacht werd. Dat kwam ook 

omdat een foto van kleine stoeltjes die ik bij Kumulus had gemaakt, in 

de wekelijks uitagenda Week In Week Uit stond bij een stukje over de 

Kunsttour.” 

Na het eerste jaar ABK in Maastricht, vertrok Stefanie naar Den Haag. 

“Ik wilde graag wat meer van de wereld zien dan alleen Maastricht. 

Den Haag is bovendien een hele goeie opleiding en ik merk dat mijn 

medestudenten me hier meer inspireren. In Maastricht was alles 

wat ik maakte goed genoeg, in Den Haag hoor ik bij de minder goede 

leerlingen. Dat stimuleert me om nog beter te worden, een gevoel dat 

ik in Maastricht niet kende.”

De toekomst voor Stefanie als kunstenaar is op dit moment nog 

tamelijk ongewis. “Ik bevind me in een lastig parket. Op de Academie in 

Den Haag zijn autonoom en schilderen twee verschillende afdelingen 

en ik vind het moeilijk om een richting te kiezen. Wat ik wel weet, is 

dat ik later als autonoom kunstenaar wil werken, maar ik heb nog niet 

besloten in welk medium.” 

iK wiL nog 
beter 
worden

28
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“Toen ik aan mijn eerste jaar in Maastricht begon, 

voelde ik me een stuk zekerder over wat ik kon en 

over wat van mij verwacht werd.”

Stefanie croMbach (20)

29
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Shirean SaSSen (17)

jenna aMoS (17)
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Donderdag is de vaste 

cursusavond van de vooropleiding 

kunstacademie bij Kumulus. 

Langzaam stroomt het leslokaal 

vol met leerlingen die meteen 

aan de slag gaan. Twee van hen, 

Jenna Amos (17) uit het Duitse 

Hillensberg en Shirean Sassen 

(17) uit Maastricht, willen graag 

toelichten waarom zij voor de 

vooropleiding hebben gekozen. 

Jenna: “Ik hoorde op de open dag van de Academie 

Beeldende Kunsten over de vooropleiding, dus heb ik 

me aangemeld. Ik wil in elk geval van kunst mijn beroep 

maken, maar weet nog niet precies welke richting. Ik 

twijfel tussen de grafische kant en de richting beeldend. 

Of ik later veel ga verdienen, boeit me niet zo. Ik hoef 

geen miljonair te worden, als ik maar met plezier kan 

werken.”

Shirean deed vorig jaar eindexamen en heeft zich nu 

volledig op de vooropleiding kunstacademie gestort, die 

ze tegelijkertijd in Maastricht en bij St. Joost in Breda 

volgt. Shirean: “Ik wil me specialiseren in interieur, 

maar merkte bij de ABK Maastricht dat ik te weinig 

voorkennis heb. Op de vooropleiding leer ik allerlei 

dingen die ik sowieso moet weten voor de academie. 

Het is wel goed om de verschillen te zien tussen 

Maastricht en Breda. Bij St. Joost is het systeem vrijer, 

daar gaat het er vooral om dat je een goed idee hebt. 

Bij Kumulus leer ik weer meer van de verschillende 

technieken. Maar voor beide geldt dat het veel werk is.” 

Ook Jenna beaamt dat de vooropleiding zwaar is. “Je 

moet je echt profileren en het tempo is stevig.” 

Behalve met de opdrachten op de donderdagavond zijn 

de cursisten ook bezig met het vullen van hun portfolio 

en het bijhouden van hun logboek. Dit wordt dan door 

de docenten beoordeeld. Jenna maakte bijvoorbeeld 

bij het thema ‘sporen en grenzen’ van ijzerdraad en 

gips een skelet van een slang. “Je bent bij een opdracht 

helemaal vrij in de keuze van het materiaal. Wel komen 

bij elk blok verschillende technieken aan bod. Door 

deze aanpak heb ik geleerd meer te onderzoeken wat ik 

wil: welke techniek, welk materiaal en welke aanpak.” 

“We moesten bijvoorbeeld een stoel maken”, vertelt 

Shirean. “Je kiest het materiaal, maar moet dan wel 

zelf zorgen dat je er ook mee kunt omgaan. Ik heb 

hier vooral geleerd om anders te denken. Zodat je een 

stoel niet meer ziet als een stoel, maar als een mix van 

materialen en techniek.”

Over een aantal jaren hoopt Shirean haar eigen 

interieurzaak te hebben, waarin ze ook eigen ontwerpen 

verkoopt. Toch is ze na de verhalen van afgestudeerde 

kunstenaars tijdens de beroepenavond wel een beetje 

gaan twijfelen. “Er zijn nu toch wel veel kunstenaars 

zonder werk.” Desondanks zijn beide dames nog volop 

gemotiveerd. Jenna: “Dit is wat ik wil doen. Ik ben ervan 

overtuigd dat ik wel een beroep vind binnen dit vak.”

       

een 
StoeL 

die geen 
StoeL 

Meer iS
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Iedereen die       
  genoeg talent en 
motivatie heeft om 
 verder te gaan in
  de muziek kan bij 
ons auditie doen

Kumulus: creators of talent
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De Talentenklas en de Voorbereiding Toelating van de 

voorbereidende klas muziekvakopleidingen bij Kumulus 

bieden je die begeleiding. Tot de Talentenklas word je 

toegelaten na een auditie in overleg met je docent, de 

coördinator van Muziekschool Kumulus en je ouders. De 

Talentenklas is er voor leerlingen tussen tien en vijftien 

jaar, de Voorbereiding Toelating voor degenen die de 

laatste twee jaar middelbare school volgen. “Iedereen die 

genoeg talent en motivatie heeft om verder te gaan in de 

muziek kan bij ons auditie doen”, legt hoofd Muziekschool 

Annemie Hermans uit. “Of je nu zingt of welk instrument je 

speelt, maakt niet uit. En ook niet of je verder wilt naar het 

conservatorium of liever naar de rock-  of musicalacademie. 

Wat je nodig hebt, is vooral de motivatie en de discipline om 

te oefenen. Eigenlijk moet je dat wel zo ‘n uur per dag doen. 

Overigens kun je ook worden toegelaten tot de Talentenklas 

als je muziekdocent wilt worden. In dat geval word je 

begeleid in meerdere vakken, in plaats van één. Bij elke 

leerling uit de voorbereidende klas wordt er een persoonlijk 

traject uitgewerkt.”

Als je de talentenklas gaat doen, moet je je ervan 

bewust zijn dat je een intensief traject ingaat. Je krijgt 

elke week veertig minuten les (dertig minuten regulier 

en tien minuten extra, die Kumulus betaalt) en je volgt 

theorielessen. Als je niet slaagt voor de theorie-examens 

A tot en met D of te weinig vooruitgang boekt, moet je de 

opleiding verlaten. Twee keer per jaar word je getoetst: 

in januari is er een interne toets, in juni een openbare. De 

toetsingscommissie bestaat uit minimaal twee vakdocenten 

en het hoofd  Muziekschool of de sectiecoördinator pop/rock 

en jazz. Kumulus regelt verder gratis pianobegeleiding bij 

voorspeelmomenten en zorgt voor individuele begeleiding 

tijdens  het leertraject. 

Zit je in het voorlaatste jaar van havo/vwo en heb je 

instrumentaal/vocaal en theoretisch niveau D bereikt, dan 

kun je auditie doen voor de Voorbereiding Toelating. Ook 

hier krijg je veertig minuten les, individuele begeleiding 

en gratis pianobegeleiding bij voorspeelmomenten, maar 

daarnaast volg je ook twee jaar lang 45 minuten per week 

gratis theorielessen. Als je de klassieke opleiding volgt, word 

je bovendien geacht mee te doen aan het Prinses Christina 

Concours. Soms kijken we in overleg met het conservatorium 

naar je vorderingen en adviseren we je wat het beste 

leertraject is, zodat je je zo breed mogelijk kunt oriënteren 

en de juiste keuze voor je vervolgopleiding kunt maken. 

De beloning na twee jaar Voorbereiding Toelating en het goed 

afleggen van je toetsen, bestaat uit je toelatingsexamen aan 

het conservatorium of een van de andere beroepsopleidingen 

muziek. De Voorbereiding Toelating biedt geen garantie 

dat je wordt aangenomen, dat hang af van je individuele 

kwaliteiten. Maar Kumulus werkt wel nauw samen met het 

Conservatorium Maastricht. Vanwege die goede contacten 

kan je docent je in elk geval zo goed mogelijk op weg helpen. 

Zodat je met een stevige basis begint aan een hopelijk lange 

en succesvolle muziekcarrière.

de weg naar conservatorium,, rock-  

of musicalacademie begint bij kumulus.

Om van muziek je beroep te kunnen maken, zul je al jong 
moeten beginnen met oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 
Daarbij helpt het natuurlijk als je goed wordt begeleid.

voorbereidende KLaS MUzieKvaKopLeidingen
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Drie jaar later kwam Tim bij Kumulus terecht. Ook 

daar moest hij eerst genoegen nemen met een 

trommel, omdat hij nog niet achter het drumstel 

paste. Dat kwam een paar jaar later en sindsdien is 

Tim verknocht aan het instrument. Op voorspraak van 

zijn leraar Rian Pasmans volgt de VWO-scholier nu de 

VKC-opleiding (voorbereidende klas conservatorium). 

Dat betekent wekelijks 40 minuten drumles, 

deelname aan de theorieklas en om de week spelen in 

de VKC-band onder leiding van Tim Daemen. En dan 

natuurlijk nog het oefenen thuis. “Eigenlijk moet ik 

elke dag drummen, maar dat lukt niet altijd”, vertelt 

Tim. “Soms heb ik het te druk met school en voetbal. 

Ik merk wel dat het me helpt om zo veel mogelijk te 

oefenen. Binnenkort heb ik weer een toets. Daarvoor 

heb ik me voorgenomen om elke dag ongeveer drie 

kwartier te spelen en dat werkt heel goed.” 

Tim houdt vooral van rockmuziek. “Maar in de VKC-

band spelen we ook veel jazz, omdat dat wat moeilijker 

is dan pop en je in jazz veel kunt soleren. Onze band 

bestaat uit twee drummers, een pianist, een bassist 

en twee zangeressen. We missen eigenlijk nog een 

gitarist en een trompettist. Omdat we met twee 

drummers zijn, moet er een op de conga’s spelen. Dat 

vind ik wel jammer, want ik drum liever.”

Hoewel muziek zijn grote liefde is, weet Tim nog niet 

helemaal zeker of hij er ook zijn beroep van wil maken. 

“Sommige mensen zeggen dat ik mijn passie moet 

volgen, anderen vinden het beter om nog iets, een 

beroep dus, achter de hand te hebben. Zelf zou ik het 

liefst veel willen spelen. In een vaste pop- of rockband, 

of in verschillende bands. Ik ga in elk geval kijken 

bij de open dagen van vervolgopleidingen, zoals de 

Rockacademie in Tilburg. De kans is toch wel groot dat 

ik verder ga in de muziek. Naast drums speel ik ook 

nog piano en gitaar. Of ik kan leven zonder muziek? Ja, 

dat kan, maar mét muziek is het een stuk leuker.”

leven met 
muziek is 
leuker

Volgens de overlevering begon 
Tim Hermans (17) al met 

drummen toen hij twee jaar 
was. “Ik sloeg met lepels op de 
emmers bij ons thuis”, lacht de 

Maastrichtenaar. 
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ik sloeg met 

lepels op de 

emmers bij ons 

thuis.

35tiM herManS (17)



36

Medea ghijSen (15)

Het liefste 
speel ik 
chopin.” 
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Hoewel afkomstig uit België, heeft de vwo-scholiere 

altijd les gevolgd bij Kumulus. “Ik heb van jongs af aan 

piano willen spelen en dat kon bij Kumulus al vanaf 

zes jaar. In België had ik moeten wachten tot groep 5.”

Medea krijgt les van pianodocent Rick Debie. Ze 

speelt alleen klassieke muziek. “Rick kiest meestal de 

stukken uit. Hij voelt goed aan wat mijn stijl is. Soms 

probeer ik wel eens nieuwe dingen, maar het liefste 

speel ik Chopin.” Medea is vol lof over haar leraar, die 

haar al vanaf het eerste begin begeleidt. “Rick is altijd 

heel actief bezig met de interpretatie en de details 

van een stuk. Dat maakt het heel boeiend. Hij is wel 

streng, maar niet op een vervelende manier. Hij pusht 

net genoeg, zodat je het onderste uit de kan haalt.”

Na overleg met haar docent, deed Medea zo’n drie 

jaar geleden auditie voor de talentenopleiding van 

Kumulus. “Sindsdien zijn mijn lessen tien minuten 

langer en krijg ik meer begeleiding.” Daarnaast volgt 

de jonge pianiste theorielessen. De D-cursus heeft ze 

nu bijna afgerond. “De theorie is best intensief: vier 

cursussen van tien tot twaalf lessen. Aan bod komen 

onder meer de toonladders, orkestscholing en gehoor. 

Vooral dat laatste kun je eigenlijk moeilijk trainen: je 

hebt het of je hebt het niet. Maar je kunt wel oefenen 

om bijvoorbeeld akkoorden te herkennen of te horen 

of een stuk majeur of mineur klinkt.”

Medea is van plan na haar middelbare school toelating 

te doen voor het conservatorium. “Concertpianist 

worden is natuurlijk maar voor weinig mensen 

weggelegd, toch er zijn mogelijkheden genoeg. Ik 

zou misschien ook kunnen gaan lesgeven. Voorlopig 

probeer ik me eerst maar eens voor te bereiden op 

het toelatingsexamen. Het is vrij moeilijk om in te 

schatten wat precies de eisen zijn. Maar gelukkig heb 

ik eerst nog twee jaar middelbare school voor de boeg, 

zodat ik nog wel wat tijd heb om goed voor de dag te 

komen.”   

Het onderste uit 
de kan Halen
Elke dag zit Medea Ghijsen (15) uit Rekem toch wel 
een uur achter de piano. Als ze veel huiswerk van 
school heeft, is het wel eens moeilijk combineren, 
maar “piano is belangrijker”, zoals Medea zegt. 
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Talent hebben is geen 
verdienste, het gaat 

erom wat je er mee doet
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KUMULUS
MUzieKbeeLdendeKUnStdanS 
theaterSchrijvenKUnStactief
KUnStverKennenKaLeidoScoop
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PreDanceAcademy 
Facts
Doel: talentontwikkeling en passie stimuleren 

voor dans

Dansvormen: klassiek ballet, moderne dans, 

jazzdans, urban dance,improvisatie/compositie

Leeftijd: 8 tot 18 jaar

Duur: lang-jarig traject

Extra: gastlessen door dansexperts, informatie 

over de verschillende beroepsmogelijkheden

Voorbereidende klas 
Muziekvakopleidingen 
Facts
Doel: talentontwikkeling en voorbereiding 

toelatingsexamen

Vakken: instrumentale/vocale lessen, theorie 

Leeftijd: Talentenklas 10 t/m 15 jaar – 

Vooropleiding Toelating vanaf 16 jaar

Duur: meerjaren traject

Extra: extra lestijd, deskundige begeleiding en 

advies, podiumoptredens

Vooropleiding Kunstacademie 
Facts
Doel: voorbereiding op de toelating Academie 

Beeldende kunsten

Modules: tekenen en schetsen, model en portret, 

stoelontwerp, grafisch ontwerp, inrichten van een 

ruimte en thematisch werken

Leeftijd: vanaf 15 jaar

Duur: jaarcursus

Extra: portfolio met eigen werk en bij positieve 

beoordeling direct toegang tot de ABK Maastricht, 

informatie over de academies en over je 

beroepsperspectief

Landelijke Oriëntatiecursus 
Theaterscholen 
Facts
Doel: verkenning naar je talent en voorbereiding 

op de toelatingsexamens van de toneelacademie

Vakken: o.a. spel, beweging, spraak, zang, 

dramaturgie

Leeftijd: vanaf 16 jaar

Duur: jaarcursus

Extra: oriëntatie op de verschillende vakken van 

een toneelacademie en eerlijk advies over je 

carrièrekansen

factS
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factS

Do you 
have what it 

takes?
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need 
to Know

Bereik meer met de
Talentenopleidingen 

Kumulus
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need 
to Know

  

Contact
De Muziekschool: Annemie Hermans (klassiek) 

06 520 863 77 annemie.hermans@maastricht.nl

Rian Pasmans (pop, rock/jazz)

06 54 98 40 95 rian.pasmans@maastricht.nl

Beeldende kunsten: Maria Hermans 

06 124 790 94 maria.hermans@maastricht.nl

Impulse, ballet & dans: Bernadet Schouten 

06 558 585 25 bernadet.schouten@maastricht.nl

De Theaterschool: Jetze Jansma 

06 212 530 70 jetze.jansma@maastricht.nl

Postadres
Kumulus

Postbus 1992

6201 BZ Maastricht

Telefoon
(043) 350 56 69 of (043) 350 56 56 informatiebalie

(043) 350 56 44 of (043) 350 56 66 

cursistenadministratie

E-mail 

info@kumulus.nl

cursistenadministratie@kumulus.nl

Internet
www.kumulus.nl

Inschrijven? Dat gaat zo!  
• kijk op www.kumulus.nl 

• zoek de cursus van je keuze

• klik op ‘meld je aan’ 

• vul alles in en je bent vertrokken! 

Je krijgt altijd een bevestiging toegestuurd.

Natuurlijk kun je ook een inschrijfformulier 

downloaden van onze website of aanvragen 

bij onze informatiebalie. Verder kun je hier 

terecht met vragen over tegemoetkomingen en  

kortingsregelingen van b.v. Sociale Zaken. 

Kleine lettertjes
De Algemene voorwaarden en tarieven/kortingen 

vind je op www.kumulus.nl of je vraagt ze aan via 

de informatiebalie, onze medewerkers helpen je 

graag! 
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Aan de uitgave van dit magazine is uiterste zorg besteed, zij 

is echter informatief. Aan drukfouten en/of onvolledigheden 

kunnen geen rechten worden ontleend.

 



44
KUMULUS
www.KUMULUS.nL

Kumulus
creators
of talent


