
Kun je niet stilzitten?
Kun jij niet naar muziek kunt luisteren zonder daarbij te dansen? 

En droom jij van een professionele danscarrière? Dan is de  

Vooropleiding Theaterdans van Kottenpark iets voor jou.

Kosten
Als je in Groep 7 of 8 zit, dan kun je een jaar lang dansen voor 

€ 400. Als je op de middelbare school zit, dan kun je een jaar lang 

les krijgen van de beste docenten van Nederland voor € 1.050 en 

heb je jaarlijks minimaal twee grote optredens voor een heel groot 

publiek. Je hebt dan wekelijks minimaal 3,5 uren les en maximaal 

10 uren.

Wil je meer weten? 
Stuur dan een mail naar dansopleiding@hetstedelijk.nl. 
Je kunt ook kijken op 

www.hetstedelijk.nl/nl/kottenpark/onderwijs/cultuur. 
Wil je alvast een beetje de sfeer proeven? Kijk dan op onze face-

bookpagina met talloze prachtige foto’s en video’s van optredens. 

www.facebook.com/vooropleidingtheaterdans.

Waar vind je de dansstudio’s? 
J.J. van Deinselaan 10 

7541 BR Enschede  

(053) 482 12 00

Kottenpark is onderdeel van Het Stedelijk Lyceum Enschede.
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www.hetstedelijk.nlKom 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.



Danslessen
Je kunt bij ons beginnen als je in groep 7 of 8 zit. Je krijgt 

dan wekelijks 3,5 uren les in diverse dansdisciplines. In het 

laatste jaar van de dansopleiding ben je wekelijks zeker 

10 uren bezig met dans. En het grote voordeel is dat jouw 

danslessen naadloos aansluiten op de lessen van Kottenpark 

of de lagere school.

Dans als eindexamenvak
Bovendien doe je aan het einde van de dansopleiding een 

examen dat meetelt voor het landelijk eindexamen. En je 

krijgt vrijstelling van gymnastiek. Je bent immers iedere dag 

al bezig met jouw fysieke ontwikkeling.

Ben je een flamboyante danser? Expressief? Of wil je liever jouw 
eigen choreografie bedenken en maken? Het kan allemaal op de 
Vooropleiding Theaterdans van Kottenpark. Welke stijl je ook 
verder wilt ontwikkelen, met deze opleiding zet je je eerste stap
op weg naar jouw dansdroom!

Conservatorium
Wij leiden danstalent op tot een vervolgopleiding in het hbo-dans-

vakonderwijs. Je kunt het hbo-dansvakonderwijs zien als het conser-

vatorium voor danstalent. Zo hebben veel oud-leerlingen inmiddels 

furore gemaakt in de Nederlandse en buitenlandse danswereld.

Dansdocenten
Wij werken met docenten en dansers die zijn verbonden aan de grote 

Nederlandse dansgezelschappen en volgen trends en ontwikkelingen 

in de danswereld op de voet. Je krijgt les van de allerbeste docenten 

die fulltime en professioneel bezig zijn met dans. Dat verdien je!
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Jij verdient een school  
die bij je past!

ZET de eerste stap!
De Vooropleiding Theaterdans is de enige 

erkende Vooropleiding Theaterdans in Twente 

en omstreken. Dus als jij droomt van een 

carrière als danser op grote podia in Nederland, 

dan is de Vooropleiding Theaterdans de plek 

voor jou!


