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TEACHER THOUGHTS

SIMONE:
“IK BEN TROTS OP HET 

FEIT DAT ONZE TALENTEN 
ZICH ONTWIKKELEN 

IN VEEL VERSCHILLENDE 
RICHTINGEN”

Peter:
“toen ik voor het eerst hier 

begon, vond ik het niet leuk om 
zonder live begeleiding de 
klassieke les te geven." 

EVELIEN: “ER IS EEN ENORME VRIJHEID OM JE EIGEN 

LESSEN IN TE VULLEN OP ARTESTIEKE WIJZE, 

ELLIS
“IK VIND HET GOED DAT ALLE 

STUDENTEN CONTACT HEBBEN MET 
ELKAAR IN GEZAMELIJKE PROJECTEN.” 

Roy: 
“Mijn doel 

is succes 
voor elke 
student.” 

BINNEN EEN DUIDELIJKE OPLEIDINGSVISIE.”

STEVEN: 
“IK VIND HET 
INTERESSANT DAT 
DE DOCENTEN 
ELKAAR 
INSPIREREN.” 

TAL: “HET DOET ME 
GOED DAT STUDENTEN 
VECHTEN VOOR IETS 
WAT ZE GRAAG WILLEN 
KUNNEN.” 

CORRINE LEYTE 
In het begin dacht 
ik dat alle dansers 
worteltjes en 
komkommers aten 
en geen alchohol 
dronken en sigaret-
ten rookten. Ik 
had het mis... FRANKLIN: “ONDANKS DAT IK ZELF MIJN 

DANSCARRIERE NIET HEB VERVOLGD, GENIET IK 
ELKE DAG NOG VAN HET ZIEN VAN ALLE DANSTALENTEN 

BIJ HET ALBEDA DANS COLLEGE. 

Salome: 
Toen ik voor het eerst bij 
de dansopleiding kwam 

dacht ik ‘supercalifragilis-
ticexpialidasties’.

Corinne Carton
“Toen ik hier begon, dacht ik omg! 
Maar gelukkig hebben we met succes 
het standaard van de danstechniek 
verbeterd.” 
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“WIJ HELPEN STUDENTEN HET BESTE UIT ZICHZELF TE
HALEN, MAAR OOK OM HUN GRENZEN TE BEWAKEN.”

Tien jaar Albeda Dans College, dat is reden voor een feest! 
Dit jaar vieren we alle momenten waarop we mogen terugkijken. Spannende, 
leerzame, spetterende en veelbelovende momenten. Deze glossy neemt je 
mee naar de eerste uren, het heden en alle dynamische jaren daartussen. 

“Zelf kwam ik in 2007 bij het Albeda Dans College. Ik werd aangesteld als 
interim opleidingshoofd en had nog helemaal niets met dans. Toen ik hoorde 
dat ik de eindvoorstelling moest bijwonen, dacht ik: ‘Twee uur naar dans 

kijken, houd ik dat wel vol?’ Inmiddels zijn 
we jaren verder en is mijn interim-functie 
een vaste geworden. Dat zegt genoeg. 
Wát een geweldige studenten. Hoe zij 
anderen kunnen ontroeren en inspireren 
met hun vak… Ik ervaar het als een eer dat 
ik met hen mag werken, ze brengen zo veel 
teweeg! Voor de docenten geldt hetzelfde. 
Als je lange tijd met elkaar werkt, vergeet 
je soms hoe goed je collega’s zijn. Daarom 
ben ik blij met dit tienjarig jubileum. Het is 
een perfect moment om stil te staan 
bij onze mooie mensen en geweldige 
prestaties. En natuurlijk bij de toekomst. 
Want dat er perspectief is voor dans, 
dat is inmiddels wel bewezen!"

VOORWOORD

“ik ervaar het als 
een eer dat ik met hen 
mag werken, ze brengen 

zoveel teweeg."

>>
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THEATERSHOWS
Elk jaar sluit het Albeda Dans College af met een 
eindvoorstelling in Theater Zuidplein. 
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HOE HET 
BEGON

Piet Boekhoud en Mien Prins, 
the founding father and mother 
van het Albeda Dans College. De 
ontmoeting tussen deze twee is 
na lange tijd nog steeds hartelijk 
en warm. De herinneringen 
aan toen, 10 jaar geleden, worden 
direct opgehaald. Voordat ze van 
wal steken, is er eerst een kleine 
rondleiding door de gangen en 
studio’s van de dansopleiding.

>>

Mien Prins werkte tot medio 2007 bij het Albeda 
College. Voordat ze directeur werd van de branche 
Lifestyle, Sport en Entertainment, was ze directeur 
van de branche Welzijn. Mien: “Piet en ik vonden 
elkaar in het idee om kunst- en cultuuronderwijs 
aan te bieden op mbo-niveau. Ik begreep zijn drive. 
Het werd ook mijn motto: ik wilde jongeren de kans 
bieden om dat te gaan doen waar ze van dromen. 
Samen met Piet en Louis zijn we gaan kijken hoe we 
het moesten gaan vormgeven. Een boeiende, maar 
ook moeilijke tijd. 

Want een nieuwe mbo-opleiding starten doe je 
niet zomaar. Er was nog geen kwalificatiedossier en 
vanuit het ministerie van OC&W waren er natuurlijk 
allerlei regels. Er werd gestart met theater, omdat 
theater kon aansluiten bij het kwalificatiedossier 
van welzijn. Maar bij dans was het een ander 
verhaal, dat konden we nog nergens onder te 
brengen.”

Piet Boekhoud, tot 2009 voorzitter college van 
bestuur van het Albeda College, weet nog goed 
wat de aanleiding was om een dansopleiding te 
starten bij het Albeda College. Piet: “Bij mij begon 
het vanuit een verontwaardiging. Je moest hoog 
geschoold zijn om je bezig te kunnen houden met 
kunst en cultuur onderwijs. Dat heb ik altijd heel 
raar gevonden. Deze verontwaardiging deelde ik 
met een aantal mensen in Rotterdam. 

In 1990 ben ik samen met Loek van der Zwart 
naar Engeland gegaan, naar de College of 
Further Education, de Engelse vorm van een 
roc. Hier konden studenten de opleiding dans, 
muziek, beeldhouwen, schilderen en andere 
kunstopleidingen volgen. Dit type opleidingen 
werden bij wet erkend. Dit voorbeeld inspireerde 
mij om dit soort opleidingen in Nederland ook 
mogelijk te maken. En toen ik bij een bespreking 
van Codarts zat, ontmoette ik Louis Lemaire van 
het Hofpleintheater. Na de bespreking stond ik 
samen met hem op de roltrap en we zeiden tegen 
elkaar ‘dat moeten we gewoon gaan doen, er is 
behoefte om dit soort onderwijs te geven.” 

“Het hele palet van kunst- 
en cultuuronderwijs ook 
op mbo niveau aanbieden.”

>>

NATHALIE VREDE

ALUMNI 2014

Onder andere bekend 
van Billy Elliot
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Mien Prins en Piet Boekhoud

“Piet en ik vonden elkaar 
in het idee om kunst- 
en cultuuronderwijs aan 
te bieden op mbo-niveau.”
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Mijnenveld

Je bent nooit alleen met je ideeën. Onder andere 
in Amsterdam, Utrecht en Tilburg wilden de roc’s
ook dansonderwijs gaan aanbieden. Er ontstond 
een belangengroep. Mien: “Het was een gouden 
tijd. Inspirerend. Ik kan je wel zeggen dat het 
Albeda College hierin de landelijke voortrekkersrol 
had. Ik heb de eerste drie jaar van Albeda Dans 
College meegemaakt.” 
Piet ziet die tijd toch wel anders: “In die tijd waren 
er wel aanbieders van dansonderwijs. Zij zagen de 
ontwikkeling als een bedreiging en hebben het ons 
behoorlijk moeilijk gemaakt. We moesten onszelf 
dus bewijzen. De MBO Theaterschool is hier in 
de stad vormgegeven, maar dans bleek echter 
een mijnenveld. Pas na een lange strijd ontstond 
een kwalificatiedossier ‘Artiest’. Uiteindelijk heeft 
Ecabo1, kenniscentrum beroepsonderwijs, dit 
dossier erkend. Vanaf 2004 kon de opleiding van 
start, gefinancierd door OC&W.

In Rotterdam werd het Albeda Dans College met 
argusogen bekeken. Ook in de gemeenteraad vond 
men het een vreemde move. “Het werd niet goed 
begrepen, ze konden het zich niet voorstellen dat 
je van dans kon leven”, aldus Piet. Belangrijk was 
dat de studenten arbeidsmarktrelevant werden 
opgeleid en dat de studenten gekwalificeerde 
stages konden lopen. Het organiseren van dat 
laatste was een probleem op zich. 

Een oplossing hiervoor werd gevonden door het 
oprichten van een zogenaamd productiehuis. Dit 
lukte via het aan Codarts gelieerde Roots & Routes 
dat vanaf 2008 fungeert als het impresariaat van 
de dansopleiding. Naast dat de buitenwereld 
sceptisch was over het Albeda Dans College, was 
de organisatie zelf ook in eerste instantie niet echt 
enthousiast. Mien: “Het was ontzettend lastig om 
iedereen enthousiast te krijgen. Het is een dure 
opleiding. De docenten werken als freelancer en je 
hebt veel verschillende docenten nodig. Daarnaast 
had de opleiding veel ruimte nodig en de studenten 
zagen er anders uit, waardoor er weinig acceptatie 
was van de studenten van de andere opleidingen. 
Het Albeda College kreeg met de dansopleiding een 
hele nieuwe cultuur binnen.” 

Zowel Mien als Piet hebben mooie 
dingen meegemaakt. 

Mien: “In het tweede jaar organiseerden we, in 
samenwerking met Noes Fiolet, een dansoptocht 
door Capelle aan den IJssel. Samen met de eerste 
jaars en de zittende studenten liepen we al dansend 
door de straten. Fantastisch was het. De studenten 
brengen gewoon heel veel blijheid.” 
Piet vult aan; “In 2006 was ik formateur in 
Rotterdam.  We hadden altijd vergaderingen in een 
hotel en daar was ik een beetje klaar mee. Er zaten 
altijd journalisten in de gang. 

1  Status: Goedgekeurd Het kwalificatiedossier Artiest  is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier 
is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de paritaire commissies beroepsonderwijs bedrijfsleven van de kenniscentra ECABO, OVDB en Kenniscentrum GOC. 
De besturen van de kenniscentra ECABO, OVDB en Kenniscentrum GOC hebben op 1 juli 2005 de goedkeuring van het ministerie van OCW ontvangen.
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Dat is noodzakelijk, want er zijn vaak maar 
een aantal die echt slagen in dit vak. Dat vind 
ik wel een worsteling. Je start een opleiding 
waarbij bovenstaande een gegeven is. Maar hun 
persoonlijkheid wordt zo gevormd dat ze zich 
kunnen handhaven en dat vind ik belangrijk.”  

Mien: “Naast dans leren de studenten ook 
ondernemersvaardigheden. Hun droom kan solo 
artiest zijn, maar uiteindelijk moeten ze feeling 
houden met de maatschappij en zich daarin staande 
kunnen houden.” 

Bestaansrecht

Als het Albeda Dans College er maar lang genoeg is 
en goede kwaliteit levert, dan kunnen ze niet 
meer om je heen. Mien vult aan: ”Dat betekent 
wel dat de opleiding de maatschappelijke 
ontwikkelingen moet bijhouden, niet te veel in 
kaders denken, maar op zoek blijven gaan naar 
kansen en mogelijkheden.” Daarnaast wordt de 
macrodoelmatigheid van de opleiding belangrijk. 
Dat moet de opleiding in het vizier houden. Dit 
beleid kan een bedreiging worden voor de kleine 
opleidingen. Hun achterban moet stevig zijn. “Ze 
moeten nu niet achterover gaan zitten maar ze 
moeten zich blijven bewijzen. Voor de opleiding is 
het belangrijk dat ze gezien worden door mensen uit 
het vak.” 

Piet: “Je kunt zelf vinden dat je goed bent, 
maar dat moet wel gedragen worden door het 
werkveld. Het moet toegevoegde waarde hebben.” 

Ik stelde voor om op de Rosestraat te vergaderen. 
Tijdens een van de overleggen liepen we helemaal 
vast. Ik dacht: ‘Wat moet ik nou doen?’ Ik regelde 
dat we bij de dansers konden kijken. Daarna 
veranderde sfeer totaal. Iedereen had er van 
genoten en daarna… was het helemaal voor elkaar.” 

Bijzonder

Piet: “Ik ben dans meer gaan zien als een vak. Nooit 
als een dure ‘bijzondere opleiding’. Ik gaf ook altijd 
de patissier opleiding als voorbeeld. Ook een dure 
opleiding, maar net zo nodig als dans of muziek. 
Alles heeft zijn schoonheid. Normaliseren, niet 
bijzonder maken, dat vond ik ook echt mijn taak. 
Anders zouden studenten van het vmbo denken 
dat ze niet zouden passen op de opleiding. Het 
was zaak om het elitaire ervan af te halen.” 
Mien: “Het bijzondere zit het hem denk ik het 
onderscheidende karakter en eigenheid. Niet alleen 
bij dans, maar ook bij muziek en theater. Het is een 
hele andere ‘performance’, toegankelijker voor een 
breder perspectief.”  

Piet: “Kunst- en cultuuronderwijs trekt een bepaald 
soort jongeren aan. Een geselecteerd groepje. 
De jongeren die voor dit vak kiezen hebben vaak 
een duidelijk beeld. Tijdens de opleiding wordt 
er veel van de studenten verwacht, zowel fysiek 
als inhoudelijk. Vroeg in de opleiding is er al 
competitie met jezelf als met de andere studenten. 
Het is ook heel prestatiegericht, zo worden er 
maar een beperkt aantal studenten toegelaten. 
En je moet leren omgaan met teleurstellingen. Dat 
heeft natuurlijk invloed op de ontwikkeling van je 
persoonlijkheid. Het is karaktervormend. 
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Eindexamenklas 2009

Eindexamenklas 2010

Eindexamenklas 2011

Eindexamenklas 2012 PAG. 12



Eindexamenklas 1   2013

Eindexamenklas 2  2013
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ALUMNI

Justine Campagnard  
Covermodel Albeda 
Dans College 2011

“De opleiding heeft mij veel geleerd over 
hoe het er aan toe gaat in het commerciële 
werkveld. Welke mogelijkheden er zijn en 
hoe je auditie doet om een goede kans te 
maken om gekozen te worden. Ik werd daar 
erg goed in ondersteund.

Ik heb aan de lessen heel veel gehad. Van 
de Urban/Pop lessen van Roy en Steven 
heb ik mijn vermogen om snel choreografie 
op te pikken verbeterd. Daarnaast heb 
ik van hen het commerciële dansen en 
bewegen geleerd. De klassieke lessen van 
Tal en Peter hebben me heel erg geholpen 
op danstechnisch gebied. Van Marianne 
Scheffers heb ik heel veel geleerd over de 
vrouwelijke kant van dansen, je presteren 
als vrouw en zelfverzekerd staan op 
danshakken.” 

“Het familiegevoel op het Albeda 
Dans College is groot, doordat het 
niet een hele grote opleiding is. Je 
kan elkaar lief hebben of niet 
mogen, maar daarnaast is er nog 
steeds een gevoel van eenheid.”

JUSTINE MISTE HET ZELF CHOREOGRAFEREN EN 

CREATIEF ‘IN CHARGE ZIJN’. INMIDDELS IS ZIJ 

EEN ANDERE WEG INGESLAGEN EN HEEFT ZE EEN 

NIEUW BESTAAN OPGEBOUWD IN BARCELONA.

Alumni, afkomstig uit het latijn 
en betekent afgestudeerde. 
Een aantal van hen hebben 
het goed voor elkaar. 
Meet our Alumni!

>>
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Redouan Hergelink 
“Bij de lessen van Quendell (oud docent jazz en tap) 
moest je altijd heel erg in de ‘movement’ zitten, als 
je dat niet lukte dan kwam je nergens in zijn lessen. 
De technische balletlessen van Tal en Anne-marie 
zijn een goede basis om verder op te bouwen. Evelien 
(docent modern) vond ik ook heel goed. Zij heeft 
mij laten zien door haar passie dat het niet
verkeerd is om 
anders te zijn. 
En dat je je 
niet moet laten 
beïnvloeden 
door anderen.”

Remy Vetter 
“Aan de lessen ondernemerschap 
van Franklin heb ik veel gehad. 
Zo leerde ik mij goed staande 
te houden in het werkveld.  Als 
afgestudeerde moest ik toch zelf 
mijn opdrachten binnenhalen. Wat 
ik had geleerd kon ik onder andere 
toepassen in onderhandelingen 
voor de So You Think You Can 
Dance tour en de Albert Verlinde 
Musical ‘Flashdance’.” 

Kimberly Pikeur 
“Mijn grootste highlight 
kwam nadat ik afstudeerde. 
Het is het eerste moment 
waarop ik zelf opdrachten 
binnen kreeg. Niet als 
uitvoerend danser, maar op het gebied van 
producties, het combineren van dansen en 
ondernemen. Naast alle lessen, is mij het meest 
bijgebleven om voor oplossingen te zorgen. 
Bijvoorbeeld wanneer ik gebeld word voor 
een productie en ik geen tijd heb, dan speel ik 
de opdracht door naar een andere (voor mij) 
bekende danser. Dan is het contact namelijk 
nog niet helemaal weg. Want als je eenmaal 
‘nee’ zegt, blijft het in hun ogen ook zo. 
De opdrachtgevers komen dan niet terug 
want het is hen bijgebleven dat je hun hebt 
afgewezen.”

>> zie meer Alumni pag 24 PAG. 15  
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Anuschka Bozo  
Covermodel Albeda 
Dans College 20o9

“Ik was niet iemand die tijdens de opleiding uitkeek naar 
de eindshows zoals de meesten. Ik was stiekem al bezig 
met het bekijken van hoe het opzetten van zo’n show eruit 
zag. In het laatste jaar deed ik mee aan So You Think You 
Can Dance. Ik kwam tot de halve finale en werd vierde. 
Na de show kon ik snel aan de slag. Mensen weten door 
zo’n programma toch wat beter wie je bent. 

Nadat ik vijf jaar als freelance danser en choreograaf heb 
gewerkt in het binnen- en buitenland, besloot ik toch 
de stap te wagen waar ik tijdens mijn studie al aan had 
gedacht. In 2012 ben ik samen met mijn broer een 
eigen bedrijf gestart in video- en showproducties; 
Code 101 Productions. Denk onder andere aan 
fashionshows, events en videoclips.

Daarnaast doe ik ook nog wel werk als freelance danser, 
maar als ik zou moeten kiezen tussen zelf dansen en 
mijn bedrijf, dan kies ik toch voor het laatste. Vooral 
omdat het nu steeds beter begint te lopen. Zo heb 
ik bijvoorbeeld in 2013 de theaterproductie ‘Face 
Me’ succesvol op de planken gebracht. Het was een 
combinatie van dans, zang, muziek en videoprojectie 
die ik helemaal zelf heb bedacht en uitgevoerd. 

Wat ik echt graag wil is mijn bedrijf zien groeien, zodat 
ik bijvoorbeeld geen sponsoren meer hoef te zoeken. 
Als het eenmaal zover is, wil ik met mijn bedrijf een film 
maken. Een film die gaat over wat het leven te bieden 
heeft en wat je allemaal tegen kan komen in de vorm 
van zang en dans. Niet zoiets als Step Up of één van die 
andere bekende dansfilms maar in mijn film wil ik dans 
en zang gebruiken als een vertaling van het leven.”

“ALS IK LATER GENOEG GELD HEB WIL IK EEN 

FILM MAKEN DIE GAAT OVER WAT HET LEVEN 

TE BIEDEN HEEFT EN WAT JE ALLEMAAL TEGEN 

KAN KOMEN IN DE VORM VAN ZANG EN DANS. 

ZANG EN DANS WIL IK GEBRUIKEN ALS 

EEN VERTALING VAN HET LEVEN.” 
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Wie vroeger een danscarrière wilde, volgde een 
traditioneel pad. Die aanpak gold ook voor onze opleiding. 
Roy vertelt: “In de beginjaren kozen studenten na het eerste 
jaar een specialisatie ‘urban’ of ‘show’. Die splitsing snapte 
ik niet. Je werkveld wordt daarmee kleiner en de kans op 
opdrachten dus ook. Zelf deed ik mijn opleiding nadat ik 
succes had behaald in de urban scene. Dat vond iedereen 
toen raar, maar ik was er blij mee. Na mijn opleiding was 
ik namelijk allround en ik had continu werk. Mijn idee was: 
laten we onze studenten ook dat voordeel geven.” 

Studenten opleiden tot alleskunners die overal 
aan de slag gaan, daar stond Corrine wel voor open. 
“Ik zag een mooie aansluiting met de nuchterheid 
van het mbo: een vak leren zodat je veel en hard 
kunt werken.  Gewoon, je boterham verdienen.” 

commerciële werkveld

In 2008 werd onze nieuwe opleidingsvisie: ‘opleiden 
tot allround dansers voor het commerciële werkveld’. 
In de danswereld was ‘commercieel’ toen nog een vies 
woord dus we kregen alle kans ons te onderscheiden”, 
lacht Corrine. 

Roy werd vanuit zijn ervaring aangesteld als bewaker 
van de artistieke lijn. Nog steeds zorgt hij dat alle lessen 
aansluiten op de opleidingsvisie. Corrine: “Tijdens het 
eerste seizoen van So You Think You Can Dance merkten 
we dat onze aanpak werkte. Anushka Bozo, destijds 
eindexamenstudent, kwam meteen tot de halve finale. 
En nog meer Albeda-dansers scoorden geweldig. 
Juist omdat ze zo veelzijdig waren.”

Tien jaar geleden was het 
Albeda Dans College de eerste 
dansopleiding in zijn soort. De 
opleidingsvisie was op dat moment 
vooral: jongeren moeten een 
dansopleiding op mbo-niveau 
kunnen doen. Toen de basis er 
eenmaal lag, werd het tijd voor 
een verdieping van de visie. 
Daarin speelden opleidingshoofd 
Corrine Leyte en docent Urban Pop 
Roy Jonathans een grote rol. 

>>OPLEIDING
MET 
EEN
VISIE

ADIL ELHAMMOUTI

ALUMNI 2014

Adil zit samen met Sarah M’Peti in 
So You Think You Can Dance seizoen 
7. Alumni Joey van der Slot, Remy 
Vetter, Rubien Vyent, Giorgo Costa 
en Anuschka Bozo haalde ook de 
liveshows. Oud studenten Eldrick 
Gijsbertha, Chico Suriel, Angelo 

Pardo en Timor Steffens waren ook 
in het programma terug te zien.
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Mensen opleiden voor het commerciële 
werkveld betekent doorzettingsvermogen 
kweken. In tien jaar tijd kwam daar veel 
nadruk op te liggen. 

Roy: “Bij ons leer je heel goed dansen, 
maar we vinden het net zo belangrijk 
dat je jezelf staande houdt. Je kunt een 
fantastische danser zijn, maar zonder de 
juiste look of lengte gaat het feest soms 
echt niet door. Dat kan veel pijn doen, 
maar je moet begrijpen dat het vaak niet 
aan jou ligt. Daarom zorgen we nu dat 
iedereen in de opleiding leert 
omgaan met afwijzingen.”

Kansen creeëren

Ook op momenten dat ze niet kunnen 
dansen, moeten studenten geld 
verdienen. 

Daarvoor is zelf kansen creëren 
essentieel, weet Corrine. 

“Jezelf staande houden betekent ook: 
je breed oriënteren en vindingrijk zijn. 
Bij ons leer je dus naast goed dansen 
bijvoorbeeld ook goed les te geven. 
En je maakt kennis met werk achter de 
schermen. Omdat studenten alle 
praktische kanten van het dansvak al 
kennen, hebben ze het na de opleiding 
een stuk makkelijker. Ik weet nog dat 
onze eerste lichting afgestudeerden erg 
onzeker het werkveld inging. Je zag 
ze denken: red ik het wel?

Studenten die nu afstuderen, gaan 
bij audities zelfverzekerd naast hbo-
collega’s staan. En ze worden gekozen. 
Voor mij is dat een teken: 
ja, het is gelukt!”

Hoofd Dansopleiding Corrine Leyte 

en Docent Urban Pop Roy Jonathans

ALBEDA ALUMNI 2010

RUBIËN VYENT 
onder andere bekend van de 

musical Dreamgirls. Samen met 
Remy Vetter, Giorgio Costa en 
Jochen Kool speelde ze ook 

in Flashdance.  
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BOOTCAMP
De opleiding begint met de bootcamp. 

De eerste introductie met het leven 
als danser. Tijdens de bootcamp 

krijgen de studenten danslessen, 
dansopdrachten, conditietrainingen 

en teambuildingactiviteiten. 
Daarnaast presenteren ze eigen 

werk in de vorm van danssolo’s. De 
vierdejaars bezoeken de nieuwelingen 

voor één nacht en organiseren 
traditioneel een spooktocht.

PROJECTEN

DINERSHOW
Vlak voor de kerstvakantie staan de 
tweedejaars in zes dinnershows van 
het Albeda College, deze worden in 
samenwerking met de horeca opleiding 
van het Albeda in restaurant VIPZ 
georganiseerd.

UMOJA AFRIKA PROJECT
Binnen het project krijgen tweede en 
derdejaars studenten de kans een 
showcase in elkaar te zetten met 
muzikanten en acrobaten. Vervolgens 
wordt dit in landen in Afrika met lokale 
jongeren op een interactieve manier 
gedeeld. De landen Kenia, Tanzania en 
Ethiopië zijn met dit project bezocht.

Een overzicht van de 
verschillende projecten van 
het Albeda Dans College.

>>
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LONDEN STUDIEREIS
Elke jaar gaan de derdejaars studenten 
voor een studiereis naar Londen. Naast 

sightseeing en culturele activiteiten, 
gaat het vooral om dans. Zo bezoeken 
ze een musical op West End en krijgen 

ze verschillende danslessen. Die volgen 
ze bij Move it Dance Convention, 

Pineapple Dance Studio’s of Studio 68.

VIDEOCLIPPROJECT 
GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM
De vierdejaars doen in samenwerking 
met het Grafisch Lyceum Rotterdam 
een project waarbij men in een aantal 
groepen videoclips maakt. Concept, 
artisticiteit, choreografie en techniek 
doen de docenten zelf. De presentatie 
van deze clips wordt in een show vorm 
gedaan met liveoptredens.

EINDEXAMENPRESENTATIE
De vierdejaars sluiten hun jaar af met 
een eindexamenpresentatie in Theater 
Zuidplein. Het eerste gedeelte bestaat 
uit het examineren van de verplichte 
onderdelen: de openingsshow (showjazz), 
de productpresentatie (Hip Hop), 
Show rond een artiest (urban pop), multi 
inzetbaar dansstuk (modern) en de 
dansmodeshow (urban pop). Hiervoor 
worden een aantal gastchoreografen 
ingehuurd. Het tweede gedeelte van de 
show maken de studenten geheel zelf. 
Denk aan onder andere choreografie, 
styling en belichting.

EVELYN BAKKER

ALUMNI 2014

Onder andere bekend van Asics, zo 
ook alumni Amaranta, Virgil, Giorgio, 

Parish, Adil, Robin, Djinti, Sabine, 
Sharona, Derel en oud studenten 

Angelo en Marina.  

GAST CHOREOGRAFEN

Min Hee Bervoets, Michel 
Froget, Guillermo Blinker, 

Sarita Keilman, Raoul 
Richardson, Vraja Keilman, 

Annlydie Groenen, Anne 
van Sint Fiet, Isabelle 

Beerneart, Esra Onsöz, 
Jennifer Boldewijn, Shivene 

Martis, Jaakko Toivonen, 
Lucinda Wessels, Caggie, 

Eline Vroon, Shaker, 
& Arnold Arakaza
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NO 
BUSINESS
LIKE
SHOW
BUSINESS

Kimberly Pikeur heeft een 
eigen Caribisch dansbureau, 
Remy Vetter sleepte een 
monstercontract binnen en 
Anuschka Bozo produceerde 
een eigen theatershow. 

Alumni van het Albeda Dans 
College hebben een neus 
voor zaken. Tijdens lessen 
ondernemerschap bracht 
docent Franklin Ignacio 
ze up to speed.

In de commerciële danswereld leef 
je van klus naar klus. Jezelf inschrijven bij 
dansbureaus, audities doen en jezelf online 
profileren is dagelijkse kost. In de lessen 
ondernemerschap leren we studenten zichzelf 
te vermarkten. Franklin: “Dat doen we in 
combinatie met studieloopbaanbegeleiding.” 

Studenten bepalen waar ze naartoe willen en 
wat ze willen uitlichten. Allemaal met als doel 
nieuwe opdrachtgevers te ontmoeten. En als 
dat lukt, begint het onderhandelen. Hoe doe je 
dat eigenlijk? En hoe laat je zien wat je waard 
bent? Dat oefenen we in rollenspellen, in het 
Nederlands en in het Engels. De finale is een 
eindexamengesprek met mensen uit het werk-
veld. Daar ben ik trots op: studenten voelen 
zich alsof ze echt bij Nike solliciteren!”

Streepje voor 

Het ondernemerschap houdt niet op als je 
wordt gekozen. Wil je financieel wijzer worden, 
dan heb je meer praktische tools nodig. 
Franklin: “We leren studenten bijvoorbeeld 
hoe ze starten als ZZP’er. Facturen opstellen, 
reiskosten uitrekenen, btw-percentages toe-
passen... En vooral ook gestructureerd 
werken. Geen enkele opdrachtgever zegt 
tegen je: ‘je bent de reiskosten vergeten’. 
Daar moet je helemaal zelf aan denken.” 

Oud-studenten zijn ontzettend positief over 
de lessen ondernemerschap. Ze merken dat 
ze echt een streepje voor hebben op 
mensen van andere opleidingen.

>>

BELLA PATTINASARANY

OUD STUDENT

Bella kwam binnen als jongen. 
Tegenwoordig werkt Bella 

als danseres en model.
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Franklin Ignacio, 
Docent ondernemerschap

FRANKLIN: 

“ZELFS DE DANSDOCENTEN ZIJN JALOERS! 

ZIJ VERTELLEN ME DAT HUN LEVEN EEN STUK 

MAKKELIJKER WAS GEWEEST, ALS ER IN ‘HUN TIJD’ 

LESSEN ONDERNEMERSCHAP WAREN.” 
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Virgil Moreno Oehlers
“Ik heb aan alle lessen zeker wat gehad. In het 
werkveld wordt allround expertise van je verwacht 
en dit heb ik hier geleerd. Be allround! Ik heb 
tijdens mijn studie aan het Albeda met name veel 
ervaring opgedaan op het gebied van verschillende 
stijlen van diverse choreografen, in een korte 
tijdsbestek choreografie aanleren, auditeren voor 
diverse stukken in de meest uiteenlopende stijlen, 
lange werkdagen van meer dan twaalf uur en onder 
spanning op een professionele manier je taken 
uitvoeren. 

Binnen- en buitenland

Nadat ik ben afgestudeerd heb ik eigenlijk geen 
moment stilgezeten. Ik ben naast mijn opleiding 
altijd heel erg actief geweest met (net)werken 
in de professionele entertainmentwereld. De 
afgelopen twee jaar heb ik voornamelijk gewerkt 
als danser en choreograaf in zowel binnen- als 
buitenland voor merken als Disney Benelux, 
Amsterdam Fashionweek en L’ Oréal. Ook ben ik 
huischoreograaf voor MOVES! Haaglanden en 
de daarbij behorende E&S Entertainment. 

Elk moment vind ik een beloning. Voor alles 
heb ik keihard moeten werken. Ik hoop zo door 
te blijven gaan en mij verder te ontwikkelen. 
Because I love my job! 

Wat ik graag nog zou willen bereiken is, dat ik 
internationaal bekend sta als uitvoerende allround 
danser en choreograaf en dat ik zal touren met 
grote artiesten. Let’s keep our fingers crossed!”

>> vervolg Alumni pag 14

SARAH M’PETI

ALUMNI 2012 

onder andere bekend van 
producties van Isabelle Beerneart. 

Net als Giorgio Costa, Redouan 
Hergelink en Jochen Kool.
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AAN-
SLUITING
MET HET
WERKVELD

Intensieve samenwerking met 
het werkveld is essentieel. 
Samen met de docenten uit 
het werkveld stippelt Roots & 
Routes de juiste wegen uit om 
de studenten klaar te stomen 
voor de beroepspraktijk. 

>>

ROOTS & ROUTES Agency is in 2008 opgericht. 
Zij regelt alle stages voor de studenten van de 
Dans en Muzikant/Producers opleiding van 
het Albeda College. 

beroepspraktijk

Samen met de opleidingen stippelt de agency 
de juiste wegen uit om de studenten klaar te 
stomen voor de beroepspraktijk. Enerzijds 
speelt de Agency sterk in op de vraag van 
opdrachtgevers en matcht deze met de juiste 
studenten. Aan de andere kant zoekt de 
agency gericht naar geschikte en interessante 
stageplekken voor studenten. Daarnaast regelt 
de agency de productionele zaken. Ook is de 
agency verantwoordelijk voor de volledige 
administratieve afhandeling van de stages.

GIORGIO COSTA 

ALBEDA ALUMNI 2009

onder andere bekend van de  
musical Daddy Cool samen met 
Jochen Kool en Miquel Kapel.

TIJDENS DE VIERJARIGE 
OPLEIDING WORDEN STUDENTEN 
OPGELEID TOT ALLROUND 
DANSER ONDER BEGELEIDING 
VAN PROFESSIONALS UIT DE 
BEROEPSPRAKTIJK.
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Steven Dragtenstein is 
sinds 2009 als freelance 
docent verbonden aan 
het Albeda Dans College. 
Naast zijn werkzaamheden 
als docent is Steven actief 
als danser en choreograaf 
voor verschillende 
opdrachtgevers waaronder 
productiemaatschappijen 
zoals RTL en Talpa, wat 
The Voice of Holland 
produceert. 

Sinds het eerste seizoen van dit populaire TV 
programma dansen verschillende studenten van 
de opleiding bij de liveshows. Steven: “Ik werd 
tijdens de opstartfase gevraagd mee te werken 
als danser en choreograaf aan The Voice. Een 
geweldige kans en een enorme uitdaging. 

Mijn voorstel om naast professionele dansers 
studenten van het Albeda Dans College in 
te zetten, werd door de producenten goed 
ontvangen. Binnen de opleiding hebben we deze 
kans met beide handen aangegrepen.” 

Authentiek

Studenten mochten auditie doen voor het 
programma. Steven: “Dansers moeten vooral 
authentiek zijn, ze moeten een persoonlijkheid 
neer weten te zetten. Als freelance vakdocent 
besteed ik hier veel aandacht aan in mijn lessen. 
Onze studenten weten precies hoe ze zichzelf 
moeten presenteren. Ik ben er dan ook bijzonder 
trots op dat de studenten van het Albeda 
Dans College de kans kregen om tijdens de 
verschillende seizoenen van The Voice, te mogen 
dansen.”

Bijzondere dynamiek

Tijdens de optredens werken studenten 
intensief samen met professionele dansers 
en choreografen. Die samenwerking is een 
bijzondere leerervaring voor alle partijen en komt 
het niveau van alle betrokkenen zeker ten goede. 

“Daarnaast leer ik de studenten 
hoe ze op het podium moeten 

staan en hoe ze met de camera 
moeten omgaan.”
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Roy Jonathans is vanaf het begin, 2005, als 
freelance docent verbonden aan het Albeda 
Dans College. Hiernaast is hij actief in het 
werkveld als choreograaf en artistiek regisseur. 
Hij doet dat vanuit zijn eigen bedrijf ‘Dutch 
Dance Agency’. 
Bij het Albeda Dans College wordt veel 
aandacht besteedt aan de manier van werken 
in het commerciële werkveld. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat mensen in zeer korte tijd en 
onder zeer hoge druk zichzelf moeten kunnen 
presenteren. Dit kwam Roy zeer goed van pas 
toen er een noodkreet kwam van het 
sportmerk Asics. 

Roy: “Voor de wereldwijde productpresentatie 
werd de samenwerking met de toenmalige 
choreograaf op het laatste moment beëindigd. 
Ik had alleen één week om een complete 
dansmodeshow van 15 minuten in elkaar te 
zetten. Er was geen tijd om audities te houden, 
dus ik had een selectie gemaakt van zestien 
dansers uit mijn eigen netwerk waaronder veel 
oud-studenten van het Albeda. De druk was 
hoog en vol spanning gingen we naar Rome 
waar ditmaal de presentatie zou plaatsvinden.” 

The best show ever

Dat deze show werd bestempeld als ‘the best 
show ever in Asics history’, had Roy van te voren 
niet kunnen bedenken. Roy: “Dit kon alleen deze 
uitwerking hebben, mede doordat ik de meeste 
dansers hierin heb opgeleid. Bijvoorbeeld het snel 
kunnen schakelen en choreografieën zowel op 
rechts als links moeten kunnen uitvoeren. 
Dat heb ik zelf ook geleerd tijdens mijn eigen 
opleiding, maar ook tijdens studiereizen 
in Amerika.” 

Dat wat wij met zijn allen bij het Albeda doen 
zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat 
tegenwoordig voor grote klussen steeds vaker oud 
Albeda dansers worden geselecteerd boven hbo 
afgestudeerden. Zo ook bij de dinnershow Villa 
Thalia1 waar Roy aan het roer staat. 

Roy: ‘Voor de auditie werden alleen de top 
van Nederland uitgenodigd. De producenten 
hadden de grootste stem in de eindselectie en 
uiteindelijk zijn van de vaste cast van tien 
dansers, zeven afkomstig van het Albeda. 
Daar ben ik dan ook zeer trots op!”

1In Villa Thalia dansen alumni Anuschka Bozo, Amaranta Wolters, Parish van Drongelen, 
Adil Elhammouti, Giorgio Costa, Virgil Oehlers en oud student Angelo Pardo. PAG. 28



TELEVISIE: So You Think You Can Dance, The Voice of Holland, 
Popstars, Holland’s Got Talent, Who’s in Who’s out. 
ARTIESTEN: Afrojack, Sharon Doorson, Gerard Joling, 
De Toppers, Jan Smit, Nick & Simon, Yes-R, Ali B, 
The Partysquad, Lange Frans & Baas B, Dewi. 
BRANDS: Nike, Puma, Asics, T-Mobile, Phillips, Hi/KPN, 
Achmea, Alliander, McDonald’s. 
EVENTS: Televiziering, Amstel Live in Ahoy, NOC NSF 
Teamoverdracht Olympische Spelen, Wereldhavendagen, 
Annual Masters of Media Awards, Sportgala awards, 
Rotterdam Dance Capital, opening Markthal Rotterdam. 

STAGE HIGHLIGHTS
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DOCENTEN
VAN HET
EERSTE 
UUR

Roy Jonathans, Tal Sofer en 
Keety Zoeten zijn de docenten 
van het eerste uur en al 10 jaar 
werkzaam bij het Albeda Dans 
College. Het interview met Tal 
en Keety vindt plaats in het 
‘geheime’ kamertje in het pand 
van Albeda Dans College op de 
Rosestraat. Naast het kamertje 
wordt hard gewerkt  door de 
studenten en klinkt de beat van 
Justin Timberlake. 

>>

Tal: “Ik had al ruime ervaring in de danswereld, 
toen ik door de toenmalige teamleider werd 
benaderd. In eerste instantie vroeg ze me om 
klassiek ballet te gaan geven, maar tijdens het 
gesprek werd ik gevraagd om ook de lessen 
methodiek/didaktiek te gaan geven. Ik zag haar 
aanbod als een grote uitdaging.” 

Keety: “Ik gaf les in Apeldoorn toen ik in contact 
kwam met de toenmalige teamleider. We 
raakten aan de praat en ze vertelde mij dat er in 
Rotterdam een dansopleiding startte op mbo-
niveau en dat ze nog docenten zochten. Met mijn 
achtergrond, als oefentherapeut Cesar, was ik 
direct geïnteresseerd en ben toen begonnen. 
Eerst twee uurtjes, want er was nog maar één 
klas. Een hele leuke eerste lichting, ik vond het 
echt een avontuur.”

BESIM HOTI 

OUD STUDENT

onder andere bekend van het 
Scapino Ballet, net als oud 

student Chico Suriel.

 PAG. 32



Pioniers

In het begin moest het jonge team alles 
bedenken. Welke vakken worden er gegeven, 
waar ligt het zwaartepunt, hoe vaak wordt er les 
gegeven en hoe lang moet een les duren. Het was 
toen een opleiding met twee afstudeerrichtingen, 
werelddans (urban) en musical (show). De eerste 
groep studenten kwam vooral voor de richting 
musical. Tal: “We waren echt aan het pionieren en 
hadden geen voorbeeld. Er waren toen nog geen 
dansscholen op mbo-niveau. We moesten echt 
putten uit onze eigen ervaringen.” De faciliteiten 
waren ook nog niet zoals ze nu zijn. Zo moesten 
de studenten pendelen tussen de locaties 
Rosestraat, Piekstraat en een locatie in Capelle 
aan den IJssel. We begonnen met één klas. 
En sindsdien groeide de opleiding elk jaar met 
één klas. 

Rolmodellen

De studenten van toen waren ook anders dan nu. 
Keety: “Nu zijn ze jonger, maar zowel technisch 
als fysiek sterker dan toen. En ze komen niet meer 
alleen uit Rotterdam en omgeving maar uit het 
hele land. Ik weet nog goed de eerste lichting, ik 
gaf theorieles dans en gezondheid. Tijdens mijn 
les staat opeens een jongen op, doet een helmpje 
op en gaat op zijn hoofd staan draaien. Ik vond 
dat geweldig, die spontaniteit maakt dat ik er zo 
van geniet.”

Vanaf het begin hadden de docenten problemen 
met te veel afwezigheid en het maken van 
structuur. Na het eerste jaar werd dat al snel 
een speerpunt. Nu is het veel duidelijker waar 
de studenten voor worden opgeleid. Naast dans 
leren de studenten ook over het leven. “Ik weet 
nog heel goed dat ik een klassieke les gaf aan 
een grote jongen met veel kettingen en baggy 
kleding en dat hij na de oefening naar mij toe 
kwam en zei; respect, mevrouw respect. Daar 
moest ik toen om lachen”, aldus Tal. 

Dat zie je nu niet meer, er zijn nu meer 
rolmodellen binnen en buiten de opleiding. 
Zo hebben de dansprogramma’s op tv ook 
bijgedragen aan het besef dat er andere stijlen 
zijn en dat klassiek ballet een belangrijke basis 
vormt. Maar ook hoe je je moet kleden en 
gedragen als danser. 

Tal: 
“Het nadeel van de tv programma’s 
is soms wel dat studenten vaak denken 
dat de stijlen heel makkelijk zijn. 
In de eerste paar jaar moest ik ook 
altijd uitleggen waarom ze klassiek 
ballet kregen, dat is nu al lang niet 
meer. De studenten snappen het belang 
om allround te zijn.”

Tal Sofer

Keety Zoeten
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OUD 
STUDENT

“Voordat ik op het Albeda Dans College kwam 
had ik nooit echt danslessen gehad, maar had 
ik alleen heel veel freestyle gedaan. Van Roy 
Jonathans heb ik eigenlijk mijn eerste Hip Hop 
lessen gehad. Hij heeft mij bijna alles geleerd 
en vooral het tellen. Daar heeft hij echt hard op 
gehamerd, want dat kon ik echt niet. Naast zijn 
lessen heb ik veel gehad aan de technische lessen 
van Kevin Polak. Van hem heb ik de ‘mannelijke 
kant’ van ballet geleerd. De lessen Afro Jazz van 
Benny Bell vond ik ook altijd erg leuk. 

De band met de mededansstudenten was hecht, 
wat goed en stimulerend werkte. We waren elkaar 
onderling altijd een beetje aan het uitdagen in wie 
de beste was. Zo heerste er onder de studenten 
onderling ook altijd wel een stille competitie. En 
als ik Roy Jonathans zag dansen wilde ik ook hem 
altijd overtreffen en ging ik harder mijn best doen. 
Ik wilde altijd beter zijn.” 

Timor woont en werkt al een 
aantal jaar in Amerika en heeft 
naast Michael Jackson ook met 
andere popsterren gewerkt 
waaronder Chris Brown, 
Beyoncé, Janet Jackson, 
Britney Spears, Christina 
Aguilera en Madonna.

>>

OUD STUDENT

POM ARNOLD
onder andere bekend van 

Cirque du Soleil.

Mijn absolute hoogtepunt? 
“De eerste keer dat ik naar Los Angeles 
ging en auditie mocht doen voor 
Michael Jackson in 2009. Je staat daar 
tussen 5.000 professionals, zie je dan 
maar te bewijzen. Ik werd gekozen 
en ik kan je zeggen dat dat echt 
onwerkelijk was.”
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KLAS 01 2015

KLAS 03 2015

KLAS 02 2015

KLAS 04 2015
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ONZE DOCENTEN
Wie? Corinne Carton
Functie: Docent jazz, acrobatiek en danshakken
Opleiding: Lucia Marthas Dansacademie, Codarts 
en master dans- en bewegingstherapie
Highlights: Gedanst voor onder andere Idols, Frans 
Bauer, De Toppers, de 90 party’s. Organiseert 
ontwikkelingsprojecten met dans in Roemenië 
en Bosnië

Wie? Evelien Riemens 
Functie: docent modern en bodyplacement

Opleiding: Artez Hogeschool voor de 
Kunsten, Martha Graham School 

of Contemporary Dance: 
Highlights: Gedanst in New York in 

stukken van Martha Graham, 
Robter Battle en Linda Olthof

Wie? Roy Jonathans 
Functie: Docent urban pop, mannenles en bewaker artistieke lijn
Opleiding: Lucia Marthas Dansacademie, Bollywood crashcourse India, 
Amerikaanse choreografen en KNGU sportaerobics
Highlights: Voormalig danser voor onder andere Nike, Idols en De 
Toppers. Choreograaf van onder andere SYTYCD 1, Asics, T-Mobile 
en dinershow Villa Thalia.

Wie? Peter Vree 
Functie: Docent klassiek ballet en technische mannenles

Rotterdamse Dansacademie, Nationale Balletacademie
 Opleiding: Amsterdam, folkloristische dans in Polen

Highlights: Verschillende producties als uitvoerend danser, 
waaronder voor het Internationaal Danstheater. Docent bij 

onder andere Artez en het Koninklijk Conservatorium Den Haag
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Wie? Ibernice Macbean
Functie: Docent zang

Opleiding: Codarts
 Highlights: Vocal coach The Voice of Vlaanderen 
en gezongen tijdens Eurovisie Songfestival België 

en bij het huwelijk van de toenmalige prins 
Willem-Alexander en prinses Maxima

Wie?  Corrine Leyte
Functie: Hoofd dansopleiding 
Opleiding: Lerarenopleiding, 
HBO Personeel en Arbeid, 
VO supervisoren/
coachingsopleiding

Wie? Maaike de Groot
Functie: Docent spel en 
uitstralingscoach
Opleiding: Theaterschool 
Amsterdam
Highlights: Regie van 
verschillende theaterpro-
ducties waaronder voor 
toenmalige koningin Beatrix

Wie? Franklin Ignacio 
Functie: Productieleider, 
docent ondernemerschap 
en verantwoordelijk voor 
marketing/communicatie
Opleiding: NIMA Marketing/
Communicatie A, Hogeschool 
voor Economische studies en 
Bachelor of BA
Highlights: Voormalig 
amateur danser en daarnaast 
gewerkt voor onder andere 
Nike en FNV Jong

Wie? Simone Siemons
Functie: Docent tap, didactiek en methodiek 
en studieloopbaanbegeleider klas 4
Opleiding: Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, Codarts, Academie voor Coaching 
en Counseling 
Highlights:  
Voormalig freelance 
danseres voor 
onder andere Hol-
lands Showballet en 
The Dance Company
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Wie? Salomé Mayland-Vyent 
Functie: Docent musical
Opleiding: AHK, Lucia 
Marthas dansacademie 
Highlights: Hoofdrollen in 
onder andere The Wiz, Mary 
Poppins, De Kleine Zeemeer-
min, Evita en Joseph

Wie? Keety Zoeten
Functie: Docent gezondheidsvakken, coördi-

nator en adviseur blessurebeleid en stu-
dieloopbaanbegeleider klas 1

Opleiding: Vooropleiding dans AHK, Hoge-
school Utrecht Oefentherapie Cesar, Insti-
tuut Toegepaste Integrale Psychologie en 

docent holistische kinderyoga
Highlights: o.a. werkzaam geweest bij 

theaterschool en de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten.

Wie? Tal Sofer  
Functie: Docent klassiek ballet, didactiek en methodiek en Dans 

en Maatschappij, studieloopbaanbegeleider klas 3  

Opleiding: Dansacademie Rotterdam, Codarts Master Kunsteducatie

Highlights: Voormalig internationaal danseres, docent MBO theater-

school, docent jeugdtheater Hofplein en docent SKVR

Wie? Steven Dragtenstein 
Functie: Docent urban pop, partnering en mannenles

Opleiding: Lucia Marthas Dansacademie 

Highlights: Gedanst voor onder andere de musical awards, het song-

festival en diverse TV-programma’s. Daarnaast choreograaf van onder 

andere TVOH, X-factor, De Toppers, Afrojack, Puma en KPN
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Wie? Roy Verboom
Functie: Studentzaken, studieloop-
baanbegeleider klas 2, docent 
Opleiding: Communicatie, 
Psychologie en 
onderwijsbevoegdheid PDA

Wie? Gabi Sund
Functie: Docent modern en 
studieloopbaanbegeleider klas 3
Opleiding: Bode Schule München, 
training in Parijs en NY en oplei-
ding tot Feldenkrais methode
Highlights: Internationale tour-
nees naar o.a. Frankrijk, Duits-
land, België, Engeland, Spanje, 
Italië, Finland, Zweden, Canada & 
Brazilië. Geeft les op de Koninklijke 
balletschool Vlaanderen.

Wie? Ellis Dobber
Functie: Docent afrojazz

Opleiding: Fontys Dansacademie, 
Noyan Contemporary African Dance

Highlights: Memento Dancecompany, 
internationale salsa en bachata 

optredens, tour in Ghana met 
Afrikaanse dans

Wie? Ken Molineux
Functie: Docent Jazz

Opleiding: Jimmy DeFore Perfor-
ming Arts Center (USA), Fontys 

Dans Academie (BKO Dans)
Highlights: Gedanst voor 

Disneyland California, 
verschillende cruiseschepen en 

het Hollands Showballet

Benny Bell, Marianne Scheffers, Quendell 
van Amstelveen, Noes Fiolet, Charlotte 
Blauw, Manuel Mönnich, John Wooter, 
Rajiv Bhagwanbali, Bart Sluis, Kevin Polak, 
Laise Aerts, Paulo Nunes, Johnny Schoofs, 
Anne-Marie Pos-Terlouw, Regina Scholte 
en Ingeborg Weissenburg.

Gerty van Deursen, Helen Sonneveld, 
Eveline de Jong, Constance van Duinen 
en Bart Suèr. 

VOORMALIGE MEDEWERKERS
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Tien jaar lijkt een lange tijd, 
maar voor een opleiding valt 
het reuze mee. Om ook 
de volgende tien jaar goed 
aan de weg te timmeren, 
moeten we twee dingen 
blijven doen: kwaliteit 
bieden én meebewegen.

MEE-
BEWEGEN 
MET DE 
SPOTLIGHT

>>

Gaby Vink is directeur van de branche Lifestyle, 
Sport en Entertainment, waaronder het Albeda 
Dans College valt. Zij ziet de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet. “Ik ben ervan overtuigd dat 
er altijd mogelijkheden zijn voor professionele, 
veelzijdige dansers. De vele succesvolle (oud-)
studenten zijn daar het bewijs van. Bedrijven 
merken: dans voegt waarde toe. Daar hebben 
de verschillende televisieprogramma’s aan 
bijgedragen. Je ziet dans in steeds meer vormen 
en op steeds meer plekken. Bijvoorbeeld 
dansmodeshows, dans bij openingsfeesten, 
als begeleiding bij artiesten en in reclames. 
En natuurlijk dans als middel om mensen in 
beweging te krijgen.
Maar de ene vorm van dans is de andere niet. 
Onze opleiding heeft alleen bestaansrecht als 
het werkveld tevreden is met de kwaliteit van 
onze afgestudeerden. Dat willen we garanderen. 
Daarom is groei geen doel voor het Albeda Dans 
College. Wij willen de besten opleiden en daarbij 
hoort een strenge selectie aan de deur.”

alert op kansen

Groei is geen doel, meebewegen met de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wel. Dat 
kan ook bijna niet anders, legt Gaby uit: “Onze 
docenten staan met één been in het werkveld 
en nemen ontwikkelingen automatisch mee de 
opleiding in. Zij leveren vaak opdrachten aan 
waarvoor studenten kunnen auditeren. Pas nog, 
in de aanloop naar ons tienjarig jubileum.” 

Opleidingshoofd Corrine Leyte gaat verder: 
“We zochten een locatie voor ons jubileumfeest. 
Club Thalia werd verbouwd en was dus niet 
beschikbaar. Docenten Franklin en Roy kregen 
een idee: wat gebeurt er na de verbouwing met 
het pand? Toen bleek dat hun dansbureau mooi 
kon aansluiten bij de geplande dinershows in 
Villa Thalia. We hebben nu een nieuwe werkgever 
voor oud-studenten en natuurlijk een fantastisch 
stageadres.” 

ROBIN HACK

ALUMNI 2010

onder andere bekend van de 
Toppers in de Arena. Zo ook 
alumni Remy Vetter, Justine 
Campagnard, Jeffrey Stolk, 

Virgil Oehlers en oud student 
Marina Poot.
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Gaby Vink, Branchedirecteur LSE 

en Opleidingshoofd Corrine Leyte

KORTOM: DOOR TE BLIJVEN INSPELEN OP KANSEN EN TE BLIJVEN MEEBEWEGEN 
MET HET WERKVELD, ZETTEN WE ONZE STUDENTEN EN OPLEIDING IN DE SPOTLIGHT. 
IN ROTTERDAM, NEDERLAND EN DE REST VAN DE WERELD! 
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Docent Ondernemerschap
Franklin Ignacio is maar wat
trots op ‘zijn’ studenten. De
meesten gaan na hun oplei-
ding aan het Albeda Dans Colle-
ge een gouden toekomst tege-
moet. Deels is dat ook de ver-
dienste van de opleiding zelf.
De mbo-opleiding heeft zich
tijdens haar 10-jarig bestaan
ontwikkeld tot ‘hofleveran-
cier’ van de entertainment sec-
tor. “Wie hier binnenkomt,
kan er zeker van zijn dat hij
wordt opgeleid tot een profes-
sionele allround danser.”

Franklin: “Goed leren dan-
sen staat bij ons op nummer 1.
En wel in allerlei dansstijlen:
urban, pop, jazz, klassiek, mo-
dern, you name it! Maar om als
danser te slagen, moet je meer
kunnen dan goed dansen al-
leen. Daarom trainen we stu-
denten ook in zelfstandig on-

dernemerschap. Zodat ze later
ook écht als danser hun brood
kunnen verdienen. Dus door
zelf hun eigen klussen te rege-
len en goede prijsafspraken te
maken.” 

“De danswereld is een harde
wereld. Studenten moeten dus
slim genoeg zijn om daarin te
kunnen overleven. Onze dan-
sers zijn dat. Mits ze ook na hun
afstuderen de juiste motivatie
weten te behouden. Eén van de
belangrijkste lessen die we hen
leren, is dan ook dat op je bek
gaan mag. Zolang je daarna
maar weer opstaat en verder
gaat.”

Interesse? Kom dan naar de
open dagen op vrijdag 23 janu-
ari, zaterdag 24 januari of don-
derdag 26 maart. Audities vin-
den plaats op dinsdag 10 febru-
ari, donderdag 2 april en vrij-
dag 24 april. METRO

Anuschka Bozo, oud-student Albeda
Dans College.
/ RICHARD VAN DER KLAAUW

Gouden toekomst in
entertainment sector

Wanneer ze haar danspassen
oefent, krijgt Lola van Boxel
(20) iets van een verbeten blik
in haar ogen. Dezelfde blik die
je wel bij meer studenten van
het Albeda Dans College ziet.
Leken zouden het vastberaden-
heid noemen; dansers de ‘zo-
ne’. Dat moment waarop je al-
leen nog maar gefocust bent op
het zo strak mogelijk uitvoeren
van die ene dans. 

Lola is er goed in. Haar stage
bij Villa Thalia, de haast on-Ne-
derlandse dinnershows onder
supervisie van sterrenkok
Francois Geurds, bewijst het.

Ze staat er niet alleen tussen
het publiek te shinen - om eters
nog meer bij de podiumshow
te betrekken. Ze is ook de
‘swing’. Wanneer iemand uit
de vaste cast ziek, zwak of mis-
selijk is, mag zij haar plek over-
nemen. Op het podium dus. Lo-
la’s favoriete plek.

“Dansen is mijn leven. Ik
doe het al sinds ik kan lopen”,
probeert ze haar passie onder
woorden te brengen. “Dat ik na
het vmbo een dansopleiding
zou kiezen was dan ook mijn
grote droom. Ik wist alleen nog
niet waar. Het Albeda Dans Col-
lege bleek uiteindelijk het bes-
te bij mij te passen. Goed aan-

geschreven in de branche.
Maar belangrijker nog: ze lei-
den je op tot een zelfstandige,
ondernemende allround dan-
ser.”

Ambitieus als ze is, weet Lola
dat ze nog een lange weg te
gaan heeft om de top te berei-
ken. “Ik kan goed meekomen
met de cast van Villa Thalia.
Maar juist doordat ik op zo’n
hoog niveau met hen mee
dans, zie ik mijn tekortkomin-
gen nog beter. Met talent alleen
red je het niet in deze wereld. Je
moet ook gewoon keihard wer-
ken.”

Dat weet ook oud-student
Anuschka Bozo (26). Zij behoor-

de, bijna tien jaar geleden, tot
de eerste lichting van het Albe-
da Dans College en maakte gro-
te indruk door haar deelname
aan het eerste seizoen van So
You Think You Can Dance.
Sinds het tv-programma krijgt
ze veel klussen aangeboden.
“Dansen is ook vooruit kijken”,
wil ze beginnende dansers als
Lola meegeven. “Natuurlijk
moet je voor de top gaan. Maar
zorg ook voor een Plan B. Want
er komt een dag, gemiddeld zo
rond je 35ste, dat je je actieve
danscarrière aan de wilgen
moet hangen. Vandaar dat ze
vanuit Albeda Dans College
ook veel aandacht besteden
aan ondernemerschap.”

Ook Lola is zich daar nu al
van bewust. Haar uiteindelijke
droom is om ooit een eigen
dansschool op te richten. Met
de nadruk op ‘uiteindelijk’.
Want voor het zover is, wil ze
eerst de wereld veroveren.
“Mensen inspireren door mid-
del van dans.” ILJA POST

‘Strike a pose’. Lola hoopt na haar opleiding aan het Albeda Dans College de absolute top te bereiken. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Lola van Boxel danst
al sinds ze kan lopen
Passie. Dance, dance,
dance. Een unieke
vierjarige mbo-opleiding
waarbij talenten worden
opgeleid tot
professionele allround
dansers.

Bikkelen

“Met talent alleen red je het niet in deze wereld. 
Je moet ook gewoon keihard werken.”

Lola  van  Boxel  (20)
Derdejaars Albeda Dans College

Ashley Liauw-A-Song (17) is
maar wat trots op haar stage-
plek: de Scholingswinkel van
het Albeda College aan de Nieu-
we Binnenweg in Rotterdam.
Midden in Delfshaven, toeval-
lig ook nog eens de wijk waar
ze zelf woont, werkt ze aan le-
vensechte opdrachten die loka-
le ondernemers en bewoners
ondersteuning bieden. Levens-
echt leren noemt Albeda dat.
Een uitgelezen kans voor leer-
lingen om praktijkervaring op
te doen.

Zo heeft Ashley, tweedejaars
Juridisch Medewerker, vooral
een sturende rol binnen de
Scholingswinkel. “Ze voert sol-
licitatiegesprekken met aanko-
mende stagiairs en houdt de
presentielijst bij van haar hui-
dige collega-studenten. Ook
help ik ondernemers die nog
geen officieel erkend leerwerk-

bedrijf zijn de juiste certifica-
ten te krijgen, zodat ook zij on-
dersteuning kunnen krijgen
op gebied van werk, scholing
en stage.” De kracht van de
Scholingswinkel, ontstaan in
2005, zit ‘m volgens Verbraak
vooral in de combinatie van
zien, ervaren en doen. “Als je
studenten professioneel bena-
dert, krijg je er professionali-
teit voor terug.” METRO

Echt. Scholingswinkel
laat studenten zelf
talenten ontwikkelen

Uitdaging

‘Je voelt dat het bij de
Scholingswinkel om het
echie gaat. Hier stage
lopen, is super uitda-
gend.’

Ashley  L iauw-A-Song
Stagiaire Scholingswinkel Albeda

Bij Zadkine opleiding Junior
kapper (niveau 2) bieden ze
kapsalons in de regio graag
wat ondersteuning in de
vorm van gemotiveerde
stagiaires. Judith Rijnberg
van het Team Uiterlijke
Verzorging binnen Zadkine:
“Onze studenten nemen
werk uit handen. Denk
bijvoorbeeld aan het wassen
van haar, ontvangen van
klanten, serveren van koffie
of thee of opnemen van de
telefoon. Salons hebben op
die manier meer tijd voor
bijvoorbeeld het geven van
advies over trends in haar-
mode en een persoonlijke
praatje met klanten.”

“Wij zijn op zoek naar
maatschappelijk betrokken
ondernemers die bereid zijn
hun passie en liefde voor het
kappersvak over te brengen
op onze studenten”, gaat
Judith verder. “Salons die
een student Junior kapper
een stageplaats aanbieden,
willen wij graag extra onder-
steunen. Zo introduceert
Zadkine dit jaar zogenoemde
Eat & Greet-avonden, waar
praktijkopleiders workshops
en/of informatiebijeenkom-
sten over het vakgebied
kunnen bijwonen.” 

Interesse? Neem dan
contact op met Judith Rijn-
berg via j.rijnberg@zadki-
ne.nl. METRO

Eat & Greet. Kapopleiding
Zadkine ondersteunt
praktijkopleiders 

RHALDA JANSEN FOTOGRAFIE

BRANDED CONTENT
IN SAMENWERKING MET ALBEDA COLLEGE, GEMEENTE ROTTERDAM, LEERWERKLOKET EN ZADKINE

Websites�

Meer informatie? Surf eens
naar deze sites.� 

● www.albeda.nl�

● www.deheldenvantech-
niek.nl�

● www.zadkine.nl�

● www.leerwerkloketrijn-
mond.nl �

● www.rotterdam.nl/jon-
gerenloket�

● www.startersbeurs.nu/
rotterdam�
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Docent Ondernemerschap
Franklin Ignacio is maar wat
trots op ‘zijn’ studenten. De
meesten gaan na hun oplei-
ding aan het Albeda Dans Colle-
ge een gouden toekomst tege-
moet. Deels is dat ook de ver-
dienste van de opleiding zelf.
De mbo-opleiding heeft zich
tijdens haar 10-jarig bestaan
ontwikkeld tot ‘hofleveran-
cier’ van de entertainment sec-
tor. “Wie hier binnenkomt,
kan er zeker van zijn dat hij
wordt opgeleid tot een profes-
sionele allround danser.”

Franklin: “Goed leren dan-
sen staat bij ons op nummer 1.
En wel in allerlei dansstijlen:
urban, pop, jazz, klassiek, mo-
dern, you name it! Maar om als
danser te slagen, moet je meer
kunnen dan goed dansen al-
leen. Daarom trainen we stu-
denten ook in zelfstandig on-

dernemerschap. Zodat ze later
ook écht als danser hun brood
kunnen verdienen. Dus door
zelf hun eigen klussen te rege-
len en goede prijsafspraken te
maken.” 

“De danswereld is een harde
wereld. Studenten moeten dus
slim genoeg zijn om daarin te
kunnen overleven. Onze dan-
sers zijn dat. Mits ze ook na hun
afstuderen de juiste motivatie
weten te behouden. Eén van de
belangrijkste lessen die we hen
leren, is dan ook dat op je bek
gaan mag. Zolang je daarna
maar weer opstaat en verder
gaat.”

Interesse? Kom dan naar de
open dagen op vrijdag 23 janu-
ari, zaterdag 24 januari of don-
derdag 26 maart. Audities vin-
den plaats op dinsdag 10 febru-
ari, donderdag 2 april en vrij-
dag 24 april. METRO

Anuschka Bozo, oud-student Albeda
Dans College.
/ RICHARD VAN DER KLAAUW

Gouden toekomst in
entertainment sector

Wanneer ze haar danspassen
oefent, krijgt Lola van Boxel
(20) iets van een verbeten blik
in haar ogen. Dezelfde blik die
je wel bij meer studenten van
het Albeda Dans College ziet.
Leken zouden het vastberaden-
heid noemen; dansers de ‘zo-
ne’. Dat moment waarop je al-
leen nog maar gefocust bent op
het zo strak mogelijk uitvoeren
van die ene dans. 

Lola is er goed in. Haar stage
bij Villa Thalia, de haast on-Ne-
derlandse dinnershows onder
supervisie van sterrenkok
Francois Geurds, bewijst het.

Ze staat er niet alleen tussen
het publiek te shinen - om eters
nog meer bij de podiumshow
te betrekken. Ze is ook de
‘swing’. Wanneer iemand uit
de vaste cast ziek, zwak of mis-
selijk is, mag zij haar plek over-
nemen. Op het podium dus. Lo-
la’s favoriete plek.

“Dansen is mijn leven. Ik
doe het al sinds ik kan lopen”,
probeert ze haar passie onder
woorden te brengen. “Dat ik na
het vmbo een dansopleiding
zou kiezen was dan ook mijn
grote droom. Ik wist alleen nog
niet waar. Het Albeda Dans Col-
lege bleek uiteindelijk het bes-
te bij mij te passen. Goed aan-

geschreven in de branche.
Maar belangrijker nog: ze lei-
den je op tot een zelfstandige,
ondernemende allround dan-
ser.”

Ambitieus als ze is, weet Lola
dat ze nog een lange weg te
gaan heeft om de top te berei-
ken. “Ik kan goed meekomen
met de cast van Villa Thalia.
Maar juist doordat ik op zo’n
hoog niveau met hen mee
dans, zie ik mijn tekortkomin-
gen nog beter. Met talent alleen
red je het niet in deze wereld. Je
moet ook gewoon keihard wer-
ken.”

Dat weet ook oud-student
Anuschka Bozo (26). Zij behoor-

de, bijna tien jaar geleden, tot
de eerste lichting van het Albe-
da Dans College en maakte gro-
te indruk door haar deelname
aan het eerste seizoen van So
You Think You Can Dance.
Sinds het tv-programma krijgt
ze veel klussen aangeboden.
“Dansen is ook vooruit kijken”,
wil ze beginnende dansers als
Lola meegeven. “Natuurlijk
moet je voor de top gaan. Maar
zorg ook voor een Plan B. Want
er komt een dag, gemiddeld zo
rond je 35ste, dat je je actieve
danscarrière aan de wilgen
moet hangen. Vandaar dat ze
vanuit Albeda Dans College
ook veel aandacht besteden
aan ondernemerschap.”

Ook Lola is zich daar nu al
van bewust. Haar uiteindelijke
droom is om ooit een eigen
dansschool op te richten. Met
de nadruk op ‘uiteindelijk’.
Want voor het zover is, wil ze
eerst de wereld veroveren.
“Mensen inspireren door mid-
del van dans.” ILJA POST

‘Strike a pose’. Lola hoopt na haar opleiding aan het Albeda Dans College de absolute top te bereiken. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Lola van Boxel danst
al sinds ze kan lopen
Passie. Dance, dance,
dance. Een unieke
vierjarige mbo-opleiding
waarbij talenten worden
opgeleid tot
professionele allround
dansers.

Bikkelen

“Met talent alleen red je het niet in deze wereld. 
Je moet ook gewoon keihard werken.”

Lola  van  Boxel  (20)
Derdejaars Albeda Dans College

Ashley Liauw-A-Song (17) is
maar wat trots op haar stage-
plek: de Scholingswinkel van
het Albeda College aan de Nieu-
we Binnenweg in Rotterdam.
Midden in Delfshaven, toeval-
lig ook nog eens de wijk waar
ze zelf woont, werkt ze aan le-
vensechte opdrachten die loka-
le ondernemers en bewoners
ondersteuning bieden. Levens-
echt leren noemt Albeda dat.
Een uitgelezen kans voor leer-
lingen om praktijkervaring op
te doen.

Zo heeft Ashley, tweedejaars
Juridisch Medewerker, vooral
een sturende rol binnen de
Scholingswinkel. “Ze voert sol-
licitatiegesprekken met aanko-
mende stagiairs en houdt de
presentielijst bij van haar hui-
dige collega-studenten. Ook
help ik ondernemers die nog
geen officieel erkend leerwerk-

bedrijf zijn de juiste certifica-
ten te krijgen, zodat ook zij on-
dersteuning kunnen krijgen
op gebied van werk, scholing
en stage.” De kracht van de
Scholingswinkel, ontstaan in
2005, zit ‘m volgens Verbraak
vooral in de combinatie van
zien, ervaren en doen. “Als je
studenten professioneel bena-
dert, krijg je er professionali-
teit voor terug.” METRO

Echt. Scholingswinkel
laat studenten zelf
talenten ontwikkelen

Uitdaging

‘Je voelt dat het bij de
Scholingswinkel om het
echie gaat. Hier stage
lopen, is super uitda-
gend.’

Ashley  L iauw-A-Song
Stagiaire Scholingswinkel Albeda

Bij Zadkine opleiding Junior
kapper (niveau 2) bieden ze
kapsalons in de regio graag
wat ondersteuning in de
vorm van gemotiveerde
stagiaires. Judith Rijnberg
van het Team Uiterlijke
Verzorging binnen Zadkine:
“Onze studenten nemen
werk uit handen. Denk
bijvoorbeeld aan het wassen
van haar, ontvangen van
klanten, serveren van koffie
of thee of opnemen van de
telefoon. Salons hebben op
die manier meer tijd voor
bijvoorbeeld het geven van
advies over trends in haar-
mode en een persoonlijke
praatje met klanten.”

“Wij zijn op zoek naar
maatschappelijk betrokken
ondernemers die bereid zijn
hun passie en liefde voor het
kappersvak over te brengen
op onze studenten”, gaat
Judith verder. “Salons die
een student Junior kapper
een stageplaats aanbieden,
willen wij graag extra onder-
steunen. Zo introduceert
Zadkine dit jaar zogenoemde
Eat & Greet-avonden, waar
praktijkopleiders workshops
en/of informatiebijeenkom-
sten over het vakgebied
kunnen bijwonen.” 

Interesse? Neem dan
contact op met Judith Rijn-
berg via j.rijnberg@zadki-
ne.nl. METRO

Eat & Greet. Kapopleiding
Zadkine ondersteunt
praktijkopleiders 
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THEATERSHOW
POSTERS
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THEATERSHOWS
Elk jaar sluit het Albeda Dans College af met een 
eindvoorstelling in Theater Zuidplein. 

 PAG. 44





Colofon
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Met dank aan alle mensen die meegewerkt 
hebben aan de realisatie van deze glossy.



Na een pagina groot interview in de Metro krant, 
tijdens de eerste SYTYCD tijd, het aantal auditanten 

steeg tot een historisch hoogtepunt.
Jan Kortbeek de vaste lichtontwerper en lichttechnicus is van 
de eindvoorstellingen en eindexamenpresentaties.

Tijdens de opening van het Topsportcentrum in Rotterdam in 2011
destijds alle 80 dansers tegelijkertijd meededen in een spectaculaire show 

met 40 panna voetballers en een taekwondo duo.

Prinses Beatrix, Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en andere leden van het 
Koninklijk huis een aantal keer optredens van het Albeda Dans College hebben gezien?

Odair Pereira van Dair Fashion de huisstylist 
van het Albeda Dans College is.

De titels van de eindvoorstellingen van de eerste jaren zijn: 
7 Sins (2008), Roots and Fundaments (2007) & Colors (2006), 

maar die laatste weten we niet helemaal zeker...

Voor de eindvoorstelling Fantasia - fairytales in 
fashion - de duurste kostuums zijn aangeschaft.

wist je dat?

Het Albeda Dans College eerst ‘Albeda danst’ heette. 

Bart Suèr van Doxrecords een tijd lang manager is geweest van de 
entertainment opleidingen, waaronder dans? Onder Doxrecords 
vallen o.a. Giovanca, Wouter Hamel en Hadewych Minis. 

In het schooljaar 2013-2014 het Albeda Dans College voor 
het eerst een klas hetzelfde aantal jongens als meiden had. 

De dansopleiding begon met 
één dansstudio aan de Rosestraat. 

Amar Rambocus de huisleverancier is van muziekproducties. De stem 
van de voice over die hij vaker gebruikt voor de eindshows en Albeda 
mixen is afkomstig van zijn neef. Die spreekt o.a. in voor Radio 538.

Toenmalig teamleider Gerty van Deursen heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de beginfase van het Albeda Dans College. 

Jade Schiff alle stages regelde voor Roots & Routes, 
maar tegenwoordig is Ana Baric the leading lady.
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