
THEATER, DANS & MUZIEK

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

WORD JIJ OOK GELUKKIGER ÈN SLIMMER 

DOOR MUZIEK, DANS OF THEATER?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

WORD JIJ OOK GELUKKIGER ÈN SLIMMER 

DOOR MUZIEK, DANS OF THEATER?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

Erasmus 
College



• X-Factory: kies een instrument en doe mee aan de cursus voor beginnende 
 band-muzikanten, uiteraard met presentatie op een echt podium
• Speel mee in bandjes, altijd live op alle schoolfeesten en het Zomerfestival
• Doe mee of kom kijken: Vrienden van Erasmus Live! Festival met ruim 15 bandjes
• 150 leerlingen doen mee aan kerstconcerten in schoolorkest, schoolkoor, brugklaskoor,  
  in de vele bandjes of als solist
• Altijd Livemuziek bij Thriller-Festival, Sintshow, voorlichtingsavonden, stunt, Erasmus  
 Toneel en Derde Klastoneel
• Muziek is een examenvak in havo en vwo: leerlingen geven koffi econcerten in pauzes 
 voor de leraren
• Treed op bij ‘Erasmus Classique’
• Doe mee en win op één van de festivals in de regio, zoals ‘Yourstage’ en ‘Battle of the Bands’
• Je kunt zomaar worden gevraagd voor grote optredens buiten school zoals voor het 
 ‘Televizier Ring Gala’ of ‘Het Nationale Gala Gehandicaptensport’
• Maak gebruik van ons muziekgebouw met professionele studio en zes volledig ingerichte  
 oefencabines

• Onze onderbouw en bovenbouw Dancecrews behoren tot de top van Nederland
• Veel dans bij het Erasmus Toneel en tijdens kerstconcerten, professioneel begeleid
• Veel dans bij het Derde Klastoneel, door leerlingen zelf gemaakt
• Leerlingen maken dans-acts bij sinterklaasshows, examenstunts en nog veel meer

MUZIEK OP HET ERASMUS

DANS OP HET ERASMUS

HET ERASMUS THEATER, DANS & MUZIEK 

HEEFT NATIONALE BEKENDHEID EN JAARLIJKS 

DOEN RUIM 600 LEERLINGEN MEE AAN DE VELE 

ACTIVITEITEN. HET IS ER DUS VOOR IEDEREEN: 

HET ERASMUS BIEDT EEN PODIUM VOOR DE 

TOPTALENTEN, MAAR OOK VOOR DE 

‘AMATEURS’ IS ER GENOEG TE DOEN EN TE LEREN!



• Brugklastoneel: Na zes repetities speel je een zelfgemaakte voorstelling voor publiek
• Thrillerfestival: veertig tweedeklassers en twintig bovenbouwers schitteren jaarlijks in  
 een spannende spektakelvoorstelling, zes voorstellingen
• Derdeklastoneel: honderdtwintig leerlingen spelen drie hilarische improvisatievoorstellingen
• Erasmus Toneel: honderdvijftig leerlingen uit 4havo en 5vwo doen mee aan 
 een professionele‘totaaltheatervoorstelling’: in de voorjaarsvakantie 
 decors bouwen, kostuums maken, catering verzorgen, grimeren,
 achter de licht- en geluidstafel, video’s maken, volgspotten, 
 acteren, zingen, dansen, productie leiden en daarna zeven 
 voorstellingen genieten
• Jaarafsluitingsvoorstelling door EMC leerlingen
• Griekse tragedie-opvoeringen door gymnasiumleerlingen
• Leerlingen verzorgen jaarlijks een geweldige theateract op 
 het festival ‘Zondag in het Park’ in Zoetermeer

• Dertig TC-leerlingen verzorgen licht en geluid op meer dan vijftig evenementen per jaar
• Twintig VC-leerlingen verzorgen videoprojecties met livecamera’s, zelfgemaakte fi lmpjes  
 en live-regie op alle evenementen
• Vijftien Erasmus TV leerlingen maken het hele jaar door tientallen online-fi lmpjes met 
 journalistieke inslag
• Twee eigen theaterzalen met apparatuur waar een groot 
 theater jaloers op is…

Het Erasmus is ruimschoots bekend bij alle mbo- en 
hbo Toneel- en Dansacademies, conservatoria en 
grote theaterproducenten. Vele talenten stromen dan 
ook jaarlijks door naar één van deze vervolgopleidingen!

TONEEL OP HET ERASMUS

THEATERTECHNIEK EN VIDEO OP HET ERASMUS

DOORSTROMEN NAAR VERVOLGOPLEIDINGEN



Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

SCHRIJF JE IN!


