
Kunstklas Muziek
Heb jij belangstelling en talent voor muziek? Wil je graag 
samen musiceren? Bespeel je een instrument of heb je zangles? 
Kom dan auditie doen voor de Kunstklas Muziek!

De Kunstklas Muziek is een muzikaal breed georiënteerde oplei-

ding binnen een school waar talent de ruimte krijgt. Je speelt of 

zingt een uur in de week in een ensemble (klassiek of pop) en krijgt 

een uur per week verschillende modules zoals singer songwriting,  

media music, of componeren. Je krijgt twee uur extra op maandag- 

en/of vrijdagmiddag, aansluitend op je reguliere rooster. De lessen 

zijn in de theaterzaal en muzieklokalen van Kottenpark.  

Meer weten? Mail dan naar kunstklasmuziek@hetstedelijk.nl.

Kunstklas Beeldende Vorming
Vind jij het leuk om te tekenen, te schilderen, te fotograferen, te 
boetseren, te bouwen of te construeren? Kom dan de Kunstklas 
Beeldende Vorming volgen!

In de Kunstklas Beeldende Vorming ontwikkel je jouw creatieve 

en beeldende vermogen. Jouw proces, de weg naar het eindwerk-

stuk vinden wij belangrijk. Je maakt kennis met veel verschillende 

materialen en technieken. Ook bezoeken we exposities en volg je 

buitenschoolse workshops verzorgd door Tetem of Het Rijksmu-

seum Twenthe. De lessen zijn in de teken- en handvaardigheids-

lokalen van Kottenpark. Aansluitend op je reguliere rooster, krijg 

je op maandag- of vrijdagmiddag twee uur extra les. Voor meer  

informatie kun je mailen naar kunstklasbeeldend@hetstedelijk.nl.

Kom kennis maken!
Heb je interesse in de vooropleiding Theaterdans of voor één van de

drie kunstklassen op Kottenpark? Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/opendagen 

voor onze open dagen en informatieavonden. 

 

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/kottenpark
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Je krijgt in de theaterzaal en lokalen van Kottenpark  

twee uur extra les op woensdagmiddag, aansluitend aan je 

reguliere rooster. Voor meer informatie kun je mailen naar  

kunstklastheater@hetstedelijk.nl.

Hou je van kunst en cultuur? Wil je je daar verder in ontwikkelen? 
Kottenpark is een Cultuurprofielschool voor havo, vwo en  
gymnasium leerlingen, waar je als leerling op een actieve en 
boeiende manier kennis maakt met kunst en cultuur.

Vooropleiding Theaterdans
Zit jij in groep 7 of 8 en ben je al een aantal jaren bezig met dans? 
Droom jij van een echte danscarrière op nationale en internationale 
podia? Ben jij zo iemand die meteen een dans voor zich ziet als je 
muziek hoort en wil je alles op alles zetten om jouw dans ambities 
waar te maken? Dan is de vooropleiding Theaterdans iets voor jou.

Als dansleerling krijg je dagelijks les in de volgende dansdisciplines: 

klassieke ballet techniek, moderne dans, hedendaagse eigentijdse 

dans, improvisatie en caractère/werelddans. Ook worden er gast- 

lessen (show/musical, urban, jazzdance) verzorgd door professionals 

uit de danswereld. Bij de vooropleiding theaterdans ben je, 

afhankelijk van het schooljaar, tussen de 5 en 12 uur per week bezig 

met dans. Je volgt de danslessen dagelijks aansluitend op jouw 

rooster. Dit doe je bij de balletstudio’s aan de J.J. van Deinselaan 10 in 

Enschede. Meer weten? Mail dan naar dansopleiding@hetstedelijk.nl.

Kunstklas Theater
Hou jij van acteren en wil je serieus aan de slag met spel, bewe-
ging en stemvorming? Dan is de Kunstklas Theater iets voor jou!

In de onderbouw gaan we aan de slag om jou als speler te ontwikke-

len. Je krijgt spel-, beweging- en stemlessen en een beetje theorie. 

Het eerste deel van het schooljaar staat in het teken van speltraining. 

In het tweede deel van het jaar ga je bezig met het maken van een 

voorstelling. In de bovenbouw ontwikkel je je skills als theatermaker, 

onderzoek je jezelf als speler, krijg je theatergeschiedenis en kun je 

eindexamen Theater doen.
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Jij verdient een school  
die bij je past!

Maak je dromen waar!
Je kunt auditie doen voor de vooropleiding 

Theaterdans of voor één van de drie kunstklassen: 

Theater, Muziek of Beeldend. Je volgt deze 

 lessen naast de reguliere lessen. In de boven-

bouw kun je examens doen in alle kunstvakken. 

Ook als je geen kunstklas volgt, kom je in 

aanraking met ons cultuurprofiel. Er zijn veel 

culturele activiteiten, zoals de activiteitenweek,  

de gymnasiumdagen en de muziek- en dansavond.


