DOCENTEN

De opleiding ‘Regie podiumkunsten’ start
elk jaar in september en gaat door op
zaterdagen (1 lesblok per week)

Paul Ooghe
is regisseur (Rits), acteur en dramadocent. Hij was
directeur van ICVA vzw Theater en Vorming Gent,
zakelijk leider van Dans Kortrijk en artistiek leider bij
Theater Krakeel.
Momenteel doceert hij toneel en regie aan de
Academie voor Podiumkunsten in Gent. Samen met
Geert Willems richtte hij in 2003 Theater Deezillusie
op. Met dit gezelschap speelt hij voorstellingen voor
scholen. Hij schreef 2 theaterstukken voor
Deezillusie; ‘Ja, ik wil’ en ‘De eerste keer’.
In 2013 startte hij samen met Katrijn Govaert het
receptief Theater Box op. Ook speelde hij samen met
Tom Roos straattheater.
Hij is oprichter en artistiek leider van ‘Het Belgisch
repertoire theater Gent’.

De opleiding ‘Regie podiumkunsten’ duurt 3 jaar.
De instapleeftijd is minimum 18 jaar.
Het is niet noodzakelijk dat cursisten vooraf een
toneel- of woordopleiding hebben gevolgd aan een
academie maar enige affiniteit met of ervaring in
podiumkunsten (gespeeld in amateurtheater of
workshops gevolgd …) is wenselijk.

OPLEIDING
REGIE PODIUMKUNSTEN

Voorafgaand aan de inschrijving is er een gesprek
tussen de cursist en de hoofddocent.
Hierin worden de inhoud en de doelstellingen van
de opleiding uitgelegd en er wordt gepeild naar de

Wim De Winne
werkte jarenlang in Kopergietery Gent, waar hij als
dramadocent werkte binnen de theaterateliers.
Hij werkte voor de pedagogische begeleidingsdienst
van de stad Gent in allerlei projecten met kinderen en
jongeren in Gentse scholen. Hij geeft les Woord en
Regie aan de Academie voor Podiumkunsten
Gent(DKO).
Hij is actief lid van de artistieke kern van het
jeugdtheatergezelschap Nevski Prospekt. Was
betrokken bij creatie van de voorstellingen HOP, M
van Macbeth, Métro Boulot Dodo.
Hij werkte ook als dramaturg in de jongerendansvoorstelling ‘Na de regen’ in regie van Janni Van
Goor, een coproductie tussen Carrérotonde
Luxemburg en TAK theater Liechtenstein(2011)
Hij doet dramaturgie/coaching voor voorstellingen
gemaakt in het kader van het jongerenproject “De
Bende “ van CC De Herbakker in Eeklo.

motivatie en interesses van de cursist

Academie voor Podiumkunsten
Tweebruggenstraat 59
9000 GENT

Contact en informatie
Verantwoordelijke: Paul Ooghe
URL: www.apktheater.be
Email: apk.paulooghe@gmail.com

Tel: 0478/593258
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