Kunst, Theater, Media en Muziek
Ontwikkel je talent op één van de vele gebieden van de kunsten.
Plezier, passie en keihard werken, dat is waar we voor gaan!

De opleiding Kunst, Theater, Media en Muziek geeft jou de kans je talent op één
van de vele gebieden van de kunsten te ontwikkelen. Plezier, passie en keihard
werken, dat is waar we voor gaan. Werken in theaters of in musea, bij festivals of
gezelschappen, ateliers, poppodia, evenementen of art-party’s, met dans, drama,
muziek, licht en geluid, kleding, theatertechniek, decorbouw of kostuumontwerp.
Of liever als ontwerper, evenementenorganisator, publieksbegeleider of
filmmaker? Of je nu op het podium staat als muzikant of artiest, achter de
schermen onmisbaar bent of het publiek lokt met een schitterend promo-filmpje;
een radertje in het geheel te zijn, dat is je ambitie. De docenten kunnen je helpen
je weg te vinden, door naar je te kijken en te luisteren, door met je om te gaan, je
constant feedback te geven als bijdrage aan je ontwikkeling. Je motivatie en
enthousiasme, kortom je ‘drive’, staat aan de basis van je toekomst in de wereld
van kunst, theater, media en muziek.
Leren bij de opleiding Kunst, Theater, Media en Muziek is uitdagend,
aantrekkelijk en spannend. Je repeteert voor een voorstelling, bouwt een
expositie op of het licht en geluid voor een show, pakt projecten aan, regisseert
een film, bouwt een decor, geeft vorm aan producties of producten.
Je betrekt er, net als in de praktijk, publiek bij. Het resultaat wordt beoordeeld
door praktijkmensen. Er zijn workshops, trainingen, instructies of masterclasses,
die aansluiten bij de projecten, opdrachten, producties en presentaties waar je
aan werkt.
De diverse opleidingen
werken nauw samen in
het Productiehuis waarin
gezamenlijk aan het
realiseren van
presentaties en producten
wordt gewerkt. Dit geeft je
de kans je ook breder te
kunnen oriënteren dan
alleen je eigen discipline.

Artiest: Drama, Kleinkunst, Muziek (bol 4)
Een artiest begeeft zich in de wereld van toneel, muziek, dans, musical, film en
televisie. Je werkt vrijwel altijd als freelancer. Je moet contacten leggen en
onderhouden en je doet audities om aan werk te komen. Na jarenlange ervaring
kun je je ook ontwikkelen tot theatermaker, regisseur of dramadocent.
Podium- en evenemententechnicus (bol 3)
Podium- en evenemententechnicus Geluid, Licht, Podium & Rigging (bol 4)
Een podium- en evenemententechnicus kan aan het werk bij theaters, theatergezelschappen, schouwburgen, muziekcentra, poppodia, festivals en bij
verhuurbedrijven van professionele licht, podia en geluidsapparatuur.
Medewerker Evenementenorganisatie (bol 4)
Als medewerker evenementenorganisatie kun je aan de slag bij een
evenementenorganisatiebureau of in een museum. Ook kun je aan de slag bij
tv-producties, een evenementenhal of een theater.
Mediavormgever Art & Design (bol 4)
Als mediavormgever Art & Design hou je je bezig met het vormgeven van een
product in de breedste zin van het woord. Dit kan een voorstelling zijn, een
filmset, een expositie maar ook een schilderij of installatie.
AV-specialist (bol 4)
Je maakt films, videoclips, documentaires en fotoreportages, maar je bent ook
dienstbaar en maakt bijvoorbeeld onder leiding van een regisseur registraties
voor een televisieprogramma of popfestival.
Fotograaf (bol 4)
Als fotograaf werk je binnen fotografiebedrijven zoals fotostudio's en fotospeciaalzaken, maar ook als zelfstandig ondernemer/freelancer. Het gebied varieert van
portret-, publiciteits- en nieuwsfotografie tot technische en industriële fotografie.

KTiMpress
KTiMpress is het impresariaat van Noorderpoort Kunst & Multimedia, een erkend
leerbedrijf binnen de school voor alle richtingen van de opleidingen Kunst,
Theater, Media & Muziek en Gaming & Multimedia.
Bedrijven en particulieren kunnen bij KTiMpress terecht met opdrachten op het
gebied van kunst en cultuur. Voor events zoals het boeken van
theatervoorstellingen, inzetten van acteurs, muzikanten, gastheren en -vrouwen,
licht- en geluidtechnici en filmmakers. Maar ook voor design door game artists,
mediavormgevers en -technologen en
workshopbegeleiders.
Noorderpoort Kunst & Multimedia
Verzetsstrijderslaan 2, Groningen
Postbus 281, 9700 AG Groningen
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