
DRAM
A

ACADEMISCHE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDING

LUCA
CAMPUS 
LEMMENS 
LEUVEN

SCHOOL
OF
ARTS



Bij LUCA Drama word je 
een podiumkunstenaar 
met een eigen artistiek 
profiel als acteur/
theatermaker/schrijver.  
Je ontwikkelt jezelf in 
relatie tot de wereld  
en het kunstenveld.  
Je leert breed en flexibel 
functioneren, als 
creërend, uitvoerend of 
docerend artiest. Met een 
stevige portie daadkracht 
en ondernemingszin.

2BA - Troades in een 
coaching van Johan Knuts 

© Kristof Van Perre
V.U. Simon Van Damme
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel



OPEK als vrijplaats
De opleiding heeft naast campus Lemmens ook een 
werkplek in de bruisende culturele site OPEK (Openbaar 
Entrepot voor de Kunsten). Daar ontmoeten we de 
professionele gezelschappen het Nieuwstedelijk en 
fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties Wisper, 
Mooss en Artforum (incl. Urban Woorden) zijn er werk-
zaam. Voor onze dramastudenten is OPEK een vrijplaats 
én een opstap naar het artistieke en  
kunsteducatieve werkveld.

Basis en verdieping 
In de eerste drie semesters ligt de focus op een gezamen-
lijke basisopleiding Spelen en Maken. Daarna kan je in de 
verdiepende modules bepalen of je de klemtoon meer op 
spelen of maken wilt leggen. Via keuzevakken kan je extra 
inzetten op spelen voor camera, schrijven en educatie.  
Zo geef je je eigen parcours vorm. Je sluit je opleiding 
af met een masterproef die jouw unieke positie 
weerspiegelt.

In ons programma nemen tekst en taal een centrale plaats 
in. Hiermee reiken wij inhouden aan, stimuleren we je ont-
wikkeling en dagen we je uit. Je onderzoekt al doende wat 
tekst vandaag en in de toekomst kan zijn. 

Je krijgt inzicht in de werking van je lichaam en stem en 
leert ze in te zetten op een podium. Aan de hand van 
theorievakken bouw je je eigen referentiekader op. We 
leren je omgaan met podiumtechnieken en voeden je 
ondernemingszin.

We stimuleren interdisciplinair werk: op de campus 
kan je deelnemen aan co-creatieprojecten met de op-
leiding Muziek. Je werkt samen met studenten van de 
LUCAopleiding Film in de modules rond camera-acteren 
en met studenten Beeldende Kunsten in LUCA-brede 
keuzevakken. 

www.luca-arts.be/nl/drama-campus-leuven

Met de tijd, met de wereld 
Onze docenten houden de vingers aan de pols van 
de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit. 
Podiumkunstenaars uit het ruime artistieke werkveld 
begeleiden je doorheen je opleiding, vanuit hun kijk op 
de wereld en de kunsten vandaag.

Openluchtles Kunst in Context
Campus Lemmens

© Kris Cuppens

https://www.luca-arts.be/nl/drama-campus-leuven


Bachelor (driejarig)
Je wordt afwisselend individueel en collectief gecoacht, 
in praktijkmodules van een zestal weken, die eindigen 
met productieweken en presentatiemomenten. Jaarlijks 
kan je in vier open atelierweken experimenteren met  
materiaal en werkvormen. Zo ontwikkel je zelfstandig 
een persoonlijke aanpak én een eigen kader voor je werk.

Artistieke master (éénjarig)
In de artistieke master krijg je masterclasses van 
kunstenaars met een specifieke expertise. Via ‘kunst in 
het werkveld’ zet je je eerste stappen in de 
professionele wereld. Je doet stage bij een 
theatergezelschap of als camera-acteur. Je maakt een 
eigen project als speler/maker/schrijver. Daarnaast ligt 
de klemtoon op je masterproef, een voorstelling die 
vanuit jouw fascinaties vertrekt en waarin je je eigen 
artistieke profiel voluit tot ontplooiing laat komen.

Artistiek-educatieve
master (tweejarig)
In deze masteropleiding word je voorbereid op een 
professionele carrière in het brede artistiek-educatieve 
werkveld. Je leert voorstellingen afstemmen op  
specifieke doelgroepen (jeugd, sociaal-artistiek, …).  
Je verwerft didactische vaardigheden die je in staat 
stellen om als leraar of coach aan de slag te gaan in zeer 
verschillende contexten. Tegelijk bouw je verder aan je 
artistieke competenties als acteur, maker, schrijver.  
Dit educatief mastertraject kan je na je artistieke master 
ook verkort volgen in een eenjarig programma. 

2BA - Troades in een coaching 
van Johan Knuts
© Kristof Van Perre



Toekomstperspectieven
Tijdens de opleiding kan je via stages het bredere werk-
veld verkennen als speler, maker, schrijver, docent, …  
De combinatie van deze stages en de brede opleiding 
biedt je ruime professionele mogelijkheden. Je richt je 
eigen gezelschap op, je maakt theater of gaat aan de  
slag als speler op het podium of in de context van film 
en televisie. Je begeleidt en doceert drama in sociaal- 
artistieke projecten, in het kunsteducatieve werkveld, 
het DKO en/of het lager en secundair onderwijs.. 

Luca Drama-TEAM 20-21
Timme Afschrift, Peter Anthonissen, Michael Bijnens, 
Nico Boon, Steven Beersmans, Luanda Casella Dos 
Santos, Kris Cuppens, Peter De Graeve, Jelle De Grauwe, 
Esther de Koning, Hannah De Meyer, Sandra Diris, Aagje 
Dom,  Roos Euwe, Rashif El Kaoui, Suzanne Grotenhuis, 
Lieve Hermans, Greet Jacobs, Els Janssens, Els Jourquin, 
Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Johan Knuts, Paul 
Koek, Stefanie Lambrechts, Freek Mariën, Emmelien 
Monnens, Suze Milius, Els Olaerts,  Samira Saleh, Sofie 
Saller, Marina Smolders, Katrien Valckenaers,  Tine Van 
Aerschot, Jan Van Camp, Jorre Vandenbussche, Barbara 
Vandendriessche, Sabien Van Moorter, Kristof Van 
Perre, Jonas Van Thielen, Karen Verbeek, Godfried 
Verschaffel, Sara Vertongen en Carl  von Winckelmann

Toonmomenten
Wij organiseren het hele jaar door toonmomenten die 
open staan voor publiek. Je bent welkom!

Meer info op www.luca-arts.be/nl/drama-campus-leuven
Facebook: LUCADrama

Maakstuk  Georgy Chtchevaev 
icoach: Esther de Koning        
© Kristof Van Perre

3BA - Is this a room? 
in een coaching van Jorre Vandenbussche 
© Kristof Van Perre

https://www.luca-arts.be/nl/drama-campus-leuven
https://www.facebook.com/LUCADrama?locale=nl_NL


SCHRIJVEN & MAKEN 
& SPELEN & SCHRIJVEN
& MAKEN & SPELEN 
Writing For Performance
Een nieuw traject Schrijven & Maken binnen LUCA Drama 

je schrijft voor theater én verrijkt je parcours met 
schrijven voor film, tv, games, nieuwe media,  
spoken word, radio, muziek, …

je krijgt les van diverse actieve en bekroonde 
 auteurs

je ontwikkelt daarnaast een eigen schrijverschap

je volgt grotendeels hetzelfde basisprogramma 
als de studenten Spelen & Maken 

je werkt aan projecten met andere opleidingen 
van LUCA School of Arts

je ontwikkelt ondernemingszin en zet projecten 
op in het werkveld 

je hebt toegang tot een breed beroepenveld

Binnen de academische opleiding Drama kan je naast 
het traject Schrijven & Maken ook kiezen voor een 
volwaardig traject Schrijven. In dat traject leg je een 
stevige basis in acteren & theatermaken én bouw je  
een eigen praktijk uit in ‘Writing for Performance’.  
De studenten uit de verschillende trajecten werken 
samen als schrijver, maker en/of speler.

Centraal in ‘Writing for Performance’ staat het maken 
van teksten die tot leven komen in een uitvoering. 
Nieuwe verhalen die gestalte geven aan jouw visie  
en fascinaties. 

De opleiding start vanuit drama en podiumkunsten.  
Hier ligt de kern van je schrijverschap. Door inter- 
disciplinaire projecten met de andere kunstopleidingen 
van LUCA School of Arts ontwikkel je schrijf- 
competenties voor andere media en disciplines.

Je bouwt je artistieke schrijfpraktijk doorheen de 
opleiding uit via verschillende werkvormen:

een eigen atelierpraktijk die vorm krijgt in 
een portfolio en in eigen performances

groepsprojecten en modules

schrijftraining, gericht op specifieke stijlen 
en vormen

keuzestages bij andere opleidingen in de 
hogeschool en in het werkveld 

Ondernemingszin is een cruciaal deel van je artistieke 
praktijk. Je verkent verschillende contexten in het brede 
werkveld en je zet projecten op. Je ontdekt zo in welke 
rol en in welk soort creatieproces je het best tot je recht 
komt. Daardoor ben je gewapend om na je opleiding 
een schrijfpraktijk uit te bouwen. Je kan dan aan de 
slag als schrijver en maker voor het podium (theater, 
spoken word, muziek), voor games, in de film- en 
televisiewereld, of in de context van beeldende kunsten.



Studieprogramma 1ste Bachelor Drama 
traject Schrijven & Maken

Studiepunten
Schrijven  ····································································································································  16 
 Schrijfportfolio 
 Schrijftraining 
 Taaltraining 

Spelen  ··········································································································································  6
 Spelmodule
 Speltraining 

Maken  ··········································································································································  8
 Atelierweken
 Maakmodule
      Artistiek onderzoek en persoonlijk parcours

Narrativity  ···································································································································  6
 Repertoire 
 Tekstanalyse

Interacting  ···································································································································  6
Maaktraining (incl. Podiumtechnieken)

 Dramaturgie
Drama en Maatschappij

Body & Performativity  ··············································································································  6
Lichaam en ruimte
Stem, Spreken en dictie 

Kunst in context  ·······················································································································  12
Kunstgeschiedenis (incl. theatergeschiedenis)
Kunstactualiteit en conceptontwikkeling

Het meest recente studieprogramma vind je steeds vanaf april op luca-arts.be/studiegids.

Conceptontwikkeling
© Kris Cuppens

http://onderwijsaanbod.luca-arts.be/opleidingen/n/


Vragen?
Contacteer ons op 02 447 15 07 
of via info@lucadrama.be  

Proefdag 
We bieden je enkele workshops aan, gegeven door 
onze docenten. Die geven je een goed beeld van hoe wij 
onze visie op ‘tekst spelen en maken’ en op ‘ writing for 
performance’ omzetten in de praktijk. Tussendoor is er 
ruimte voor gesprek en info.Deelname aan de proefdag 
kost 25 euro.

Toelatingsproeven
Om te beginnen aan de opleiding Drama moet je slagen 
voor de artistieke toelatingsproef. De proef duurt  
telkens twee dagen. 

Studieprogramma 1ste Bachelor Drama 
traject Spelen & Maken

Studiepunten
Spelen  ········································································································································  16
 Spelmodules 
 Speltraining 

Maken  ··········································································································································  9
 Atelierweken
 Maakmodule 

Artistiek onderzoek en persoonlijk parcours 

Tekst   ···········································································································································  5
Spreken en dictie 

 Teksttraining 

Narrativity  ···································································································································  6
 Schrijven 
 Repertoire
 Tekstanalyse

Interacting  ···································································································································  6
Maaktraining (incl. podiumtechnieken) 

 Dramaturgie
Drama en Maatschappij

Body& Performativity  ···············································································································  6
Lichaam en ruimte
Stem en zang

Kunst in context  ·······················································································································  12
Kunstgeschiedenis (incl. theatergeschiedenis) 
Kunstactualiteit en conceptontwikkeling

Het meest recente studieprogramma vind je steeds vanaf april op luca-arts.be/studiegids.

Kom langs
  Kom de sfeer opsnuiven of bezoek 

een atelier tijdens een opencampusdag.
  Volg één of meerdere lessen 

tijdens openlesdagen.
  Kom naar de Graduation Show.
  Of kom je inschrijven op een infodag.

www.luca-arts.be/nl/kom-langs

Word je graag op de hoogte gehouden over een of 
meerdere opleidingen waarin je geïnteresseerd bent? 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: 

https://forms.summit.nl/LUCA/Houmeopdehoogte/
open/dd8e558d-1e2d-4103-a13a-f4c7635346f6

http://onderwijsaanbod.luca-arts.be/opleidingen/n/
https://www.luca-arts.be/nl/kom-langs
https://forms.summit.nl/LUCA/Houmeopdehoogte/open/dd8e558d-1e2d-4103-a13a-f4c7635346f6
https://forms.summit.nl/LUCA/Houmeopdehoogte/open/dd8e558d-1e2d-4103-a13a-f4c7635346f6


Diensten voor studenten
Zoek je een kot? Wil je weten of je in aanmerking  
komt voor een studiebeurs? Wil je beroep doen op een 
zorgcoach? Zoek je psychosociale begeleiding of wil je 
een aangepast studietraject uitstippelen? Onze dienst 
StudentenVoorzieningen helpt je hier graag bij. Heb je  
zin in een cultureel of sportief avondje uit? Ook hiervoor  
staan op elk van onze campussen mensen klaar.

Meer info op luca-arts.be/studentenvoorzieningen

LUCA
CAMPUS 
SINT-LUKAS
BRUSSEL

LUCA
CAMPUS 
C-MINE 
GENK

Victor Rousseaulaan 75
1190 Brussel
02 447 13 00
info.narafi@luca-arts.be

C-Mine 5
3600 Genk
02 447 16 00
info.cmine@luca-arts.be

LUCA
CAMPUS 
SINT-LUCAS 
GENT
Alexianenplein 1
9000 Gent
02 447 14 00
info.sintlucas@luca-arts.be

Paleizenstraat 70
1030 Brussel
02 250 11 00
info.sintlukas@luca-arts.be

LUCA
CAMPUS 
LEMMENS 
LEUVEN
Lemmensberg 3
3000 Leuven
02 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

LUCA
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LUCA
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NARAFI 
BRUSSEL

luca-arts.be
#WeArt

https://www.luca-arts.be/nl/studentenvoorzieningen



