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De Koningstheateracademie heeft haar bestaansrecht  

in de afgelopen 15 jaar op overtuigende wijze bewezen.  

Het merendeel van de studenten heeft de overstap  

naar het professionele werkveld met succes gemaakt.  

Op de foto’s in dit portfolio herkent u ongetwijfeld een 

aantal bekende gezichten. Met talenten als deze mag de 

Koningstheateracademie zich de meest succesvolle  

cabaretopleiding van het Nederlandse taalgebied noemen.

 

Al dit cabarettalent kan ook voor uw bedrijf of organisatie 

van toegevoegde waarde zijn.

 

In deze KTAlogus leest u daar meer over. Bekijk rustig de 

mogelijkheden, we gaan vervolgens graag met u in gesprek 

om ook voor uw bedrijf een unieke beleving te creëren!

Met vriendelijke groet,

Anna Uitde Haag

Directeur Koningstheateracademie.



DE EERSTE EN ENIGE  
GEACCREDITEERDE  
HBO-OPLEIDING  
TOT CABARETIER. 

Voor u ligt het aanbod van de Koningstheateracademie (KTA). Wij bieden als enige opleiding  

in het Nederlands taalgebied een geaccrediteerde HBO-opleiding tot cabaretier aan (Bachelor 

of Cabaret). Daarnaast hebben we een uniek portfolio voor de zakelijke markt ontwikkeld. 

Deze KTAlogus geeft u een overzicht van de mogelijkheden uit dit portfolio.

 

De KTA leverde haar diensten in het verleden aan gemeentelijke instellingen, politieke  

partijen, waterschappen, omroepen, onderwijsinstellingen, universiteiten, sociëteiten en 

non-profitorganisaties. U vindt op de achterzijde een indrukwekkende lijst waarop een ruime 

greep uit onze opdrachtgevers te zien is. Uw naam voegen we hier graag aan toe.

PRODUCTEN 
OP MAAT
De KTA maakt producten op maat: variërend 

van een liedje, een sketch, een conference,  

een film, een theatervoorstelling, tot het 

dagvoorzitterschap van een congres of het 

opvrolijken van een beurs.

Bent u op zoek naar theatrale en muzikale 

omlijstingen of bent u op zoek naar een  

nieuwe manier om oude problemen of  

nieuwe ontwikkelingen te bekijken? Kies voor 

een van onze op maat gemaakte producten.

STANDAARDASSORTIMENT
KTA heeft een uitgebreid standaardassortiment 

waarin u de keuze heeft uit bestaande liedjes, 

sketches, conferences, voorstellingen en work-

shops. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod: 

Korte theatrale performance van derde-, 

vierde- en onlangs afgestudeerde studenten 

die in een besloten gezelschap van collega’s, 

klanten of andere partijen een voorstelling 

geven. De studenten zijn ook in te zetten als 

theatrale en muzikale omlijsting of interventie 

bij presentaties en congressen.

We bieden een verscheidenheid aan workshops 

om uw presentatievaardigheden op te frissen. 

Zo kunt u denken aan een training “spreken in 

het openbaar”, of aan een training “acteren 

voor ondernemers”. Tijdens de workshops wordt 

gewerkt aan improvisatie en communicatie, 

met als basisvraag: Hoe kom ik over?  

Bij de improvisatieworkshop ligt de focus op 

creativiteit en interactie. Zo bieden wij de 

training “improvisatietechniek” en de “meespeel-

voorstelling”. Improviseren is reageren vanuit 

uw impuls en creatief leren omgaan met 

onverwachte situaties. Deze trainingen brengen 

onverwachte talenten boven, leren u out-of-

the-box te denken en geven een verfrissende 

kijk op oude denk- en werkpatronen. In  

“improvisatietechniek” werkt u samen aan  

het bouwen van iets nieuws en onbekends, 

terwijl u bij “meespeelvoorstellingen” in een 

vaststaand format wordt uitgedaagd.

Bestaande voorstellingen,  
liederen, sketches en conferences

Presentatietrainingen

Improvisatietrainingen

Podiumprogramma in opdracht van 
Nationaal Wielergala (2014) 

JIJ ZEGT HET!

KTA kan de volledige invulling, productie en 

uitvoering van een evenement verzorgen. 

We creëren het concept op basis van uw 

wensen en zetten uiteindelijk een uniek  

podiumprogramma neer.

Organiseert u een groot debat of congres? 

Viert u het 25-jarig jubileum van uw bedrijf? 

Heft u het glas op de opening van het nieuwe 

kantoor? Wij kunnen het creatieve concept 

en de organisatie hiervan uit handen nemen 

en komen graag bij u langs om de mogelijk-

heden te bespreken. 
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EVENEMENT

Zo organiseerden we…

Voorbeelden

… het complete podiumprogramma 

van het Nationaal Wielergala

… de dagelijkse (live) Late Nightshow 

op het tiendaagse theaterfestival 

Boulevard in ’s-Hertogenbosch

… de opening van het academische 

jaar bij de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen.
Liederenproject in verband met themajaar  
Jeroen Bosch in opdracht van JB500 (2015) 

Opening KVL Leerfabriek in Oisterwijk in 
opdracht van provincie Noord-Brabant (2015)

Op maat gemaakt klaagkoor voor 
het Nationaal Museumcongres (2013)

Opening van de Leerfabriek in Oisterwijk. 

Onderdeel van het project De Erfgoedfabriek 

van de Provincie Noord-Brabant;

In het bedrijfsleven leveren we programma’s 

op maat, met prikkelende, bijtende, maar ook 

humoristische en liefdevolle beschouwingen 

in de vorm van een lied, conference, filmpje 

of workshops.  Andere wensen?  

Ook mogelijk! 

Dagvoorzitterschap bij een landelijk  

congres van de VVD;

Het schrijven en zingen van een lied voor,  

en over de toenmalige Koningin Beatrix bij 

het evenement 200 jaar Rechtstaat;

Workshops op maat aan  

NOS-correspondenten van zowel Radio 1  

als de Haagse redactie;

JIJ ZEGT HET!
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COMMISSIE VAN
AANBEVELING
 

TON ROMBOUTS BURGEMEESTER 
‘S-HERTOGENBOSCH    PAUL RÜPP 
VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR 
AVANS HOGESCHOLEN    MARC  
EYSINK SMEETS DIRECTEUR MESSO 
CULTURELE PROJECTEN     HANS REKERS 
DIRECTEUR REKERS MANAGEMENT 
& CONSULTANCY (RMC) B.V     
RONNIE GERSCHTANOWITZ FILM- 
EN ENTERTAINMENTDESKUNDIGE    
ULI SCHNIER OUD-ONDERNEMER 
EN BESTUURDER

JIJ ZEGT HET!

JIJ ZEGT HET!

LEO ALKEMADE

  Jury- en publieksprijs Groninger Studenten-

cabaretfestival 2000 (samen met Roel Bloemen)

  Bekend van (o.a.): ‘Missie Aarde’, ‘Sluip schutters’ en 

‘Shouf Shouf Habibi’

RENEE VAN BAVEL

  Publieks- en Persoonlijkheidsprijs Groninger 

Studentencabaretfestival 2001

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Helder’, ‘Warmbloedig’, 

‘Totdat ik vergeet’ en ‘Solo aan de vleugel’

JOCHEN OTTEN

  Persoonlijkheidsprijs Cameretten 2003

  Momenteel: Sabbatical

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Verover alle vrouwen 

of een werelddeel naar keuze’, ‘Underdog’, 

‘Belastend Materiaal’ en ‘On Ice’

KATINKA POLDERMAN

  Jury- en publieksprijs Leids  

Cabaretfestival 2005

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Polderman’,  

‘Polderman kachelt door’, ‘Polderman tuigt af’  

en ‘Polderman baart zorgen’

MICHIEL LIEUWMA

  Theodor Award 2014

  Bekend van de Snijtafel en de Orde van de Dag

  Debuutroman: Paaltje aan de Horizon (2015)

LOUISE KORTHALS

  Juryprijs Amsterdams Kleinkunst Festival 2011, 

Winnaar Neerlands Hoop 2013

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Vlieguur’ en  

‘Zonder Voorbehoud’

JAN BEUVING

  Winnaar Annie MG Schmidtprijs 2013

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Reken maar nergens op’

KIKI SCHIPPERS

  Publieks- en persoonlijkheidsprijs Cameretten 2014

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Wie kijkt’

THIJS VAN DE MEEBERG

  Jury- en publieksprijs Leids Cabaretfestival 2015

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Vleesgeworden’

DAMES VOOR NA VIEREN
(Hanneke Drenth en Anne van Rijn) 

  Jury- en Publieksprijs Amsterdams  

Kleinkunstfestival 2004

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Tja, tja, tja’,  

‘Hijgende hakken’, ‘Koude Kermis’ en  

‘Bruids- en grafwerk’

PIETER DERKS

  Winnaar publieksprijs Amsterdams Kleinkunst 

Festival 2004

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Dat zal je nog  

verbazen’, ‘Waan’, ‘Het werd ook weleens tijd’, 

‘Van Nature’ en ‘Z.G.A.N.’

NATHALIE BAARTMAN

  Persoonlijkheidsprijs Cameretten 2004

  Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Stam’, ‘Los’ en ‘Louter’

EEN GREEP UIT DE LIJST MET ALUMNI PRIJSINDICATIE
Richtprijzen maatwerk

Acteurs € 200,- per dagdeel

Zangers € 200,- per dagdeel

Muzikanten € 200,- per dagdeel

Dagvoorzitter vanaf € 850,-

Liedje op maat vanaf € 1.600,-

Sketch op maat (4 acteurs) vanaf € 1.900,-

Voorstelling op maat (4 acteurs) vanaf € 2.400,-

Richtprijzen workshops

Spreken in het openbaar

• Duur: 2 x 4 uur;
•  Bezetting: 2 docenten, 4 studenten;
• Aantal deelnemers: maximaal 8

€ 7.500,-

Acteren voor ondernemers

•  Duur: 4 uur met vervolgmogelijkheden  
voor individueel traject;

•  Bezetting: 2 docenten, 8 studenten  
(1-op-1- begeleiding)

• Aantal deelnemers: maximaal 8

€ 6.000,-

Meespeelvoorstelling

• Duur: voorstelling van 2 uur;
• Aantal deelnemers: 25 tot 200

vanaf  
€ 2.000,-

Improvisatietechniek

•  Duur: trainingsbijeenkomst van 2 x 1,5 uur;
•  Bezetting: 1 docent, 2 studenten;
•  Aantal deelnemers: maximaal 16

€ 2.200,-

Richtprijzen standaardvoorstellingen
Voorstelling met één speler € 550,-

Voorstelling met één speler en 
één muzikant

€ 750,-

Voorstelling van een duo € 950,-

Richtprijzen liederen, sketches, conferences
Acteurs € 200,- per dagdeel

Zangers € 200,- per dagdeel

Muzikanten € 200,- per dagdeel

LANDELIJK

Hare Majesteit Koningin Beatrix, Stichting MEE (Utrecht), Manifestatie ‘200 
jaar Rechtstaat’, TGP Post, Novella Media (Amersfoort), Pink Roccade 
(Apeldoorn), NOS (Hilversum en Den Haag), Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(Arnhem), Onbederfelijk Vers (Nijmegen), BKB Het Campagnebureau 
(Amsterdam), Essent Service & Verkoop (Groningen), HiTecs (de Meern), 
Stichting Vluchteling (Den Haag), Lions Twente Zuid-Enschede, De Mecenas 
(Amsterdam), Stichting Werkt voor Ouderen (Vlissingen), JV Unitas 
(Wageningen), Arthouse Concepts (Oudesluis), Universiteit van Amsterdam, 
Medische Faculteitsvereniging Amsterdam, VVD landelijk, PvdA Amsterdam, 
300 Jaar Leidse Schouwburg, Erasmus Cultuur Rotterdam, KRO-radio, 
NCRV-radio, Nationaal Wielergala, Universiteit van Leiden, Universiteit van 
Wageningen, Ministerie VROM Den Haag, Vrouwennetwerk Nederland.

REGIONAAL (NOORD-BRABANT)

Fontys Hogeschool (Eindhoven), Design Academy Eindhoven, Universiteit 
van Tilburg, Brabants Historisch Informatie Centrum, Provincie Noord-Brabant, 

Autodrop (Oisterwijk), BENV (Galder), Rietveld Tax Advisors (Breda), BDO 
Holding (Breda), Van Haren Schoenen (Waalwijk), HLB van Daal & Partners 
(Waalwijk), Jack Rabbit Foundation (Vught), Bisk Brabant, Marklandcollege 
(Oudenbosch), Maurick College (Vught), De Karavaan Brabant, UITpunt 
Brabant, Omroep Brabant

LOKAAL (‘S-HERTOGENBOSCH)

Gemeente ‘s-Hertogenbosch B & W (afdelingen Burgerzaken, Communica-
tie, Cultuur, Economische Zaken en Stadsontwikkeling), De Engel van de Sint 
Jan, Huijbregts Notarissen, GWS dè schoonmaker, Rabobank, Van de Veer 
Makelaars, Artishock events & marketing, Hermes (businessnetwerk voor 
ondernemers en directies), Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch, Huddles New 
Marketing, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Fortis Commercial Finance, Golfbaan 
Burggolf Haverleij, Bosch Architectuur Initiatief, Stichting Bosse Nova, Rotary-
club ‘s-Hertogenbosch, UITpunt, Ondernemingsvereniging Hartje ‘s-Herto-
genbosch, Katholiek Netwerk VKMO, Koning Willem 1 College, CDA 
‘s-Hertogenbosch, Dynamisch ‘s-Hertogenbosch

GREEP UIT ONZE OPDRACHTGEVERS

WWW.
KONINGSTHEATER
ACADEMIE.NL

KIRSTEN VAN TEIJN

  Jury-, publieks- en persoonlijkheidsprijs  

Groninger Studenten Cabaret Festival 2013

 Theaterprogramma’s (o.a.): ‘Heilloos’



JIJ ZEGT HET!


