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de zomer kan beginnen!
let the summer begin!

Van 9 juli t/m 17 augustus zijn ze er weer: 
de CREA zomercursussen! 

Zes zomerweken achter elkaar met weekcursussen van 
maandagochtend t/m vrijdagavond. Met randprogramma, 
presentaties en gratis lunch (behalve op woensdag). Wat je ook 
uit het brede aanbod kiest; het worden sowieso vijf creatieve 
zomerdagen!

Op www.crea.nl kun je alle info over de individuele cursussen 
vinden.

The CREA summer courses will take place from 
the 9th of July till the 17th of August! Six summer weeks, with 
week courses from Monday morning till Friday evening. 
Including a side programme, presentations and free lunch 
(except on Wednesday). Whatever you choose from the wide 
range of courses, prepare for five creative days of summer!

Check out www.crea.nl for all the info on individual courses!

nieuw: de werkplaats 
new: the studio

Bij de werkplaats kun je een week lang proeven aan een 
bepaalde discipline. Je leert verschillende technieken, genres 
of invalshoeken. Het is een inspirerende kennismaking, maar 
ook als je al wat meer ervaring hebt is de werkplaats een goede 
manier om je wat breder te oriënteren.

The CREA studio gives you the opportunity to get a taste of 
everything within a certain discipline. You will learn different 
techniques, genres and angles. All in one week. It’s an inspiring 
introduction to a discipline, but it’s also a fun way to acquire 
more knowledge in case you’ve already got some experience.

fotografie
photography

muziek
music

film & digitaal
film & digital

dans
dance

theater
theatre

beeldend
fine arts

schrijven
writing

week 1
9 t/m 13 juli

schrijfwerkplaats
docent: Marije Uijtdehaage

zangwerkplaats
docent: Renee van Bavel

DSLR documentary
docent: Juul van der Laan

afromix
docent: Avalon Brown

theatersport
docent: Michiel Rampaart

storytelling
docent: Rosa van Toledo

drawing and painting studio
docent: Rombout Oomen

writing studio
docent: Erik Raschke

kleistudio
docent: Det Smeets

photoshop
docent: Audrey Weeren

goed gebekt
docent: Nicoline Snaas en Nell Berger

fotowerkplaats
docent: Marc Faasse



zomerprogramma
summer programme

week 2
16 t/m 20 juli

solozang beginners 
docent: Renee van Bavel

danswerkplaats
docent: Nicola Balhuizen Hepp

theaterwerkplaats
docent: Isabel Schroeder

street art
docent: Bas Coenegracht

handlettering
docent: Safia Jahangier

portretten 
docent: Rachel Visscher

memoir
docent: Erik Raschke

ukelele
docent: Timon Koomen

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

filmwerkplaats
docent: Tess Loewenhardt

illustrator
docent: Janneke Meijer

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

editorial photography
docent: Karijn Kakebeeke

bewegingstheater
docent: Jan Taks

photography studio
docent: Karijn Kakebeeke

week 3
23 t/m 27 juli

montage met final cut pro X 
docent: Pepijn Kortbeek

klassiek ballet
docent: Cleo Kwaaitaal

regie
docent: Sita van Sante

teken- en schilderwerkplaats
docent: Marjan Verkerk

tekendagboek
docent: Merel Barends

schrijfwerkplaats
docent: Ellen Stoop

your first novel
docent: Erik Raschke

stand up comedy
docent: Roel C. Verburg

singing studio
docent: Nicoline Snaas

musical: chicago
docent: Frank Irving en Sietse Remmers

muziekstudio
docent: Kees Arntzen

week 5
6 t/m 10 augustus

dance improvisation
docent: Tom Goldhand 

Meisner acteertechniek
docent: Herman Bolten

teken- en schilderwerkplaats
docent: Peter Dammers

toegepaste keramiek
docent: Det Smeets

schrijfwerkplaats
docent: Aukelien Weverling

spoken word
docent: Justin Samgar 

spoken word
docent: Justin Samgar 

zangwerkplaats
docent: Jolien Grunberg

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

slow photography
docent: Mels de Gooijer 

beeldvorming
docent: Emilie Hudig

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

every frame counts
docent: Merel Notten

portretfotografie
docent: Emilie Hudig

week 4
30 juli t/m 3 augustus

film studio
docent: Ellen-Alinda Verhoeff

animation
docent: Senne Hartland

danswerkplaats
docent: Rebecca Smaak

theaterwerkplaats
docent: Sita van Sante

het portret als landschap
docent: Marjan Verkerk

beeldentuin
docent: Jasper Kooper

columns
docent: Aukelien Weverling

kinderverhalen
docent: Ellen Stoop

stand up comedy (gevorderden)
docent: Roel C. Verburg

solozang gevorderden
docent: Mirjam van Dam

gitaar
docent: Timon Koomen



                    

10.00-10.30    
10.30-11.00
11.00-17.00   
                                          
17.30-18.30
18.30-19.30 

                                          
10.30-17.00

                                        
10.30-13.00 

14.00-16.30

                 
10.30-17.00 

                
10.30-17.00
17.30-19.00 
19.00-20.30

taal language
Een groot deel van de cursussen bij CREA staat open voor niet-Nederlandstaligen. 
Naast volledig Engelstalige (EN) of Nederlandstalige (NL) cursussen, zijn er 
cursussen waar iedereen welkom is (NL/EN). Dat kan dus betekenen dat de cursus 
deels in het Engels of Nederlands wordt gegeven, maar de docent zorgt ervoor dat 
iedereen alles kan volgen.

A big part of the courses at CREA are open to non-Dutchies. Besides from courses 
completely in English (EN) or completely in Dutch (NL) CREA also offers courses 
that are open to anyone (NL/EN). Please keep in mind that a part of the course 
might be given in Dutch or English, but the teacher will make sure everyone can 
keep up.

>> Dit schema is onder voorbehoud, het kan zijn dat cursussen worden gewijzigd of toegevoegd. Bekijk crea.nl 
voor de meest actuele informatie. // This schedule is subject to changes. Courses might be changed or added. 
Please check crea.nl for the most up-to-date information. 

week schedule
Monday
- check-in at the CREA desk
- introduction in the CREA theatre
- course
side programme:
- dinner (at own expence) 
- try-outs by stand-up comedians

Tuesday
- course

Wednesday
- course
side programme:
- short workshops (€ 5)

Thursday 
- course

Friday
- course
- dinner (at own expence)
- course presentations in the theatre

weekrooster  
maandag
- melden bij de CREA balie
- introductie in het CREA theater   
- cursus  
randprogramma:
- eten (op eigen kosten) 
- try-outs van stand-up comedians  

dinsdag 
- cursus          

woensdag 
cursus 
randprogramma:  
- korte workshops (€ 5) 

donderdag   
- cursus    

vrijdag 
- cursus
- eten (op eigen kosten)
- cursuspresentaties in het theater

fotowerkplaats
docent: Sander Heezen

week 6
13 t/m 17 augustus

filmwerkplaats
docent: Ton Panken

handgetekende illustraties in photoshop
docent: Thijs Vissia

dance studio
docent: Feadan McCall

theatersport
docent: Michael Rampaart 

in grijs verdiept
docent: Bram Stoof

etsen e.a. druktechnieken
docent: Mels de Gooijer

scenario schrijven
docent: Rogier de Bok

poëzie
docent: Sasja Janssen

theatre studio
docent: Maruja Bobo Remijn

klassiek zingen
docent: Joost Schouten 

singer songwriter
docent: Roemer van der Steeg



prijzen prices
€150 / €225 / €299 *
Met randprogramma, gratis lunch (op ma/di/do/vr) en 
op woensdagmiddag workshops voor maar € 5,- 

* Het eerste bedrag geldt voor voltijd studenten, het 
tweede voor werknemers van en afgestudeerden aan 
de UvA of HvA en het derde voor alle anderen. 

Including side programme, free lunch (on Mo/Tu/
Th/Fr) and workshops for only €5,- on Wednesday 
afternoon.

* The first price is the price for fulltime students, the 
second price for employees and alumni of the UvA 
and HvA and the third price is for others. 

schrijf je in! enrol now!   
Je favoriet gevonden? Schrijf je direct in via de 
website: www.crea.nl. Daar vind je ook uitgebreide 
cursusbeschrijvingen. 
Liever persoonlijk inschrijven? Dit kan bij het 
secretariaat (ma t/m vr 9:00 - 17:00 uur).

Found your favourite? Enrol now on our website: 
www.crea.nl. There you can find more information 
about the courses. 
Rather enrol in person? The course administration is 
open from Mo-Fr, 9 am-7 pm. 

vragen? questions?
Neem contact op via zomer@crea.uva.nl 
of bel naar 020 525 1414

Please contact us: zomer@crea.uva.nl 
or call 0031 (0) 20 525 1414.



cultureel studenten centrum
cultural student centre

CREA is het cultureel studentencentrum van de UvA en HvA. 
Met jaarlijks duizenden cursisten, een dagelijks avondprogramma, 
repetitiestudio’s, een café, een theater, een muziekzaal en 
studentenkantoren is CREA een plek waar je als student altijd terecht kunt 
om je talent op vele gebieden te ontdekken, ontwikkelen of laten zien.

Het dagelijks geopende CREA café is dé plek voor een lekkere lunch, 
geurige koffie en goed bier. Kom ook eens een drankje doen! 

CREA has a theatre, a music hall, rehearsal studio’s, a café and student 
offices and organises a wide range of cultural activities like creative 
courses and daily evening programmes. This makes it a place where you 
can always go to discover, develop and show your talent in many ways. 

The CREA café is open every day and it’s the best place for lunch, a good 
cup of coffee or a tasty beer. Come in and grab a drink!

Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
020 525 1414

www.crea.nl

CREAamsterdam

CREAmsterdam


