
 
Beste auditant, 
 
Hierbij ontvang je een uitnodiging om auditie te komen doen bij de opleiding PACT+ 
DANS.  
Door de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de auditieprocedure aan te passen.  
 

Auditierondes - Wat kun je verwachten?  
De auditieronde in februari vindt geheel online plaats. Als je de online auditie hebt 
gehaald, ga je door naar de 2e ronde in maart 2022. Definitieve datum voor auditie ronde 
2 volgt.  

Deze ronde zal afhankelijk van de coronasituatie “live” plaats vinden. Na deze ronde 
hoor je of je definitief bent aan genomen op de opleiding.  
 

Stap 1: Bereid je online auditie voor & lever hem optijd in! 
Je voldoet aan de vooropleidingseisen voor PACT+ Dans en dat betekent dat je auditie 
mag doen! De eerste ronde is online en wordt individueel afgenomen d.m.v. het insturen 
van registraties/filmpjes + een vragenlijst/profielschets. Uitleg van de opdrachten vind 
je vanaf de volgende pagina van deze brief (bijlage Opdrachten auditie PACT+DANS, ROC 
van Amsterdam).  

Je levert alle onderdelen van de online auditie in op de speciale pagina:  
https://www.pactamsterdam.nl/dans/schrijf-je-hier-in/online-auditie-doen/  

 
De deadline/uiterste inleverdatum van jouw “online auditie” is:  
DONDERDAG 17 FEBRUARI 2021, vóór 12:00u 

Op deze datum moeten wij jouw “online auditie” via de website hebben ontvangen.  

Het vervolg: 
Rond 11 maart 2022 ontvang je bericht van ons met betrekking tot de uitslag van de 
auditie.  

Zorg dat je jouw mail goed in te gaten houdt voor het verdere verloop van je 
aanmeldingsprocedure.  

 

Veel succes & plezier met het maken van de opdrachten.  

Namens Team PACT+ Dans, 

Dushica Radier 
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BIJLAGE 1: Opdrachten auditie PACT+ DANS, ROC van Amsterdam. 
 

De online auditie bestaat uit 3 opdrachten/elementen waarop je beoordeeld wordt: 

OPDRACHT 1: Vragenlijst/Profielschets 

OPDRACHT 2: Solo registratie 

OPDRACHT 3: Fysieke mogelijkheden/leerbaarheid/ritmegevoel registratie.  

 

Je levert alle onderdelen van de online auditie in via de vragenlijst op de speciale pagina:  
https://www.pactamsterdam.nl/dans/schrijf-je-hier-in/online-auditie-doen/  

 

Hieronder lees je meer over wat er per opdracht van je verwacht wordt. 

 

 

OPDRACHT 1: Vragenlijst/ Profielschets:  
Je vult via de website de vragenlijst in. 

Geef o,a, antwoord op de volgende vragen: 

1. Op welk niveau heb jij je middelbare school afgerond (VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T 
of HAVO)? 

2. Heb je op een andere (dans)opleiding auditie gedaan?  
Zo ja, ben je daar al aangenomen?  
Mocht je ook aangenomen worden op onze opleiding. Voor welke opleiding zou je 
kiezen en waarom? 

3. Hoe zie jij jezelf? * Schrijf een Profielschets 
Hieronder worden er 3 profielen geschetst.  
In welk profiel (of combinatie van) zie jij jezelf ontwikkelen binnen onze 
opleiding?  
Leg uit waarom in maximaal 400 woorden.  
 
Profielschetsen: 
1: Je bent een docent  
Je bent nieuwsgierig naar meerdere, uiteenlopende doelgroepen. Je neemt gretig 
waar met al je zintuigen en schept er genoegen in om op creatieve wijze met die 
waarnemingen aan de slag te gaan. Je sluit hiervoor moeiteloos aan bij de 
belevingswereld van de mensen met wie je werkt en draagt bij aan hun cultureel 
besef. Je non-verbale en verbale communicatie is open, duidelijk en 
genuanceerd. Je zorgt net zo goed voor je dansers als voor jezelf en je schept 
een veilige en optimale dansomgeving.  
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2: Je bent een danser  
Je hebt de onbedwingbare innerlijke drive om te bewegen en transformeert dit in 
een gevoelsmatige en theatrale setting tot dansen. Je beschikt over een 
authentieke dansstijl, waardoor je anderen inspireert om met jou mee te 
bewegen. Je kunt je leerlingen en je publiek met je dans raken in het hart en door 
je dans aan het denken zetten. Met je muzikale basisvaardigheden ondersteun en 
versterk je de totale dansbeleving.  
 
3: Je bent een dansmaker  
Je bent in staat je ideeën vorm te geven in dans. Je bent nieuwsgierig naar je 
dansers, je stelt hen de juiste vragen en reageert op hun antwoorden. Daarbij ben 
je flexibel en je past indien nodig je ideeën aan. Je hebt voeling met de 
maatschappelijke realiteit, van kleine kern tot mondiaal. Mede dankzij je theater 
technische kennis kun je je eigen dansstijl tot uiting laten komen op een 
eigenzinnige manier op uiteenlopende podia. Je ontwerpt een bewegingstaal die 
uitdaagt tot creativiteit, die enthousiasmeert en die motiveert tot deelname. 

 

 

OPDRACHT 2: Solo Registratie 
Je gaat een solo maken! De solo heeft een tijdsduur van maximaal 1 minuut, niet langer 
dan 1,15 minuut. Deze solo film je.  

Let op: Upload je filmpje (verborgen) op YouTube. Zorg ervoor dat je een “verborgen 
kanaal / link mailt”. Anders staat je auditie-filmpje “online” voor de hele wereld om te 
zien!  

 

De url/ link naar je registratie/ filmpje deel je met ons in de vragenlijst die je invult via de 
website. 
 

Inhoud van de registratie.  
Dit willen we graag zien in je solo registratie: 
Voordat je jouw solo begint willen we eerst dat je, op beeld (dus in jouw filmpje), 
antwoord geeft op onderstaande vragen:  

* Jezelf voorstellen.  

- Wie ben jij?  
- Hoe lang dans je al?  
- Waar heb je jouw danservaring opgedaan (noem; dansscholen/docenten)?  
- Wat is jouw favoriete dansstijl?  
- Hoe zie jij jouw danscarrière voor je?     
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OPDRACHT 3: Fysieke mogelijkheden/ leerbaarheid/ ritmegevoel registratie. 
Deze laatste opdracht bestaat uit het bestuderen van oefeningen/ frases, uitgelegd door 
docenten of studenten van PACT+ Dans. Je leert jezelf de oefeningen aan, voert ze uit en 
filmt dit. 

Via de linkjes hieronder vind je registraties/filmpjes in een “besloten PACT DANS 
YouTube-Kanaal”: 

* Fysieke mogelijkheden – Stretch oefeningen.  
Docent: Eva Croes 

Op deze manier willen we zien hoe flexibel/ mobiel/ stijf je lichaam is. 

Ballet Filmpje 1: Plie in parallel   https://youtu.be/YDoNMxZM0NQ 

Ballet Filmpje 2: In eerste positie https://youtu.be/ZQVdgWn837E 
Ballet Filmpje 3: Battement tendu met 
cambre  https://youtu.be/QW5gH903sTU 

 

* Coördinatie oefeningen. 
Docent: Frie Trustfull  

Op deze manier zien wij jouw ritmegevoel, coördinatie en leerbaarheid.  

Coördinatie filmpje: Oefening 1 https://youtu.be/Y3Q47W-ZGjQ 

Coördinatie filmpje: Oefening 2 https://youtu.be/lXxGXsOwMcQ 
          

In de filmpjes/registraties worden de oefeningen/frases uitgelegd en uitgevoerd door 
een docent of leerlingen.  

Wat is de bedoeling? 

- Het is de bedoeling dat je het materiaal aanleert + uitvoert.  
- Je registreert/ filmt in 1 take/ 1 opname de frases 4x, uit beide filmpjes (stretch 

film & coördinatie film). 
Dus: als een frase 2x8 tellen is. Dan voer jij die frase 4x   2x8 tellen uit.  

- Je filmt deze uitvoering op dezelfde manier, vanuit dezelfde hoek/angle 
(frontaal of zijaanzicht), zoals getoond wordt in de registratie. 

De registraties /filmpjes van jouw uitvoering van het Stretch filmpje & Coördinatie filmpje 
upload je weer (verborgen) op YouTube. De url/ link naar je registratie/ filmpje deel je 
met ons in de vragenlijst die je invult via de website. 

Let op: Upload je filmpje (verborgen) op YouTube. Zorg ervoor dat je een “verborgen 
kanaal / link mailt”. Anders staat je auditie-filmpje “online” voor de hele wereld om te 
zien!  
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INLEVEREN 
Je levert alle onderdelen van de online auditie in via de vragenlijst op de speciale pagina:  
https://www.pactamsterdam.nl/dans/schrijf-je-hier-in/online-auditie-doen/  

In deze vragenlijst is ruimte om bovengenoemde opdrachten in te vullen en de 
bijbehorende linkjes naar de filmpjes aan te leveren. 

Let op: de deadline voor het aanleveren van je online auditie is 17 februari vóór 12 uur! 

 

Heb je nog vragen? Mail ons via pactdans@rocva.nl.  
 

Heel veel succes met het maken van alle opdrachten!!  

Wij kunnen niet wachten om jouw inzending te mogen bekijken.  

 

Vriendelijke groeten, 

Team PACT+ Dans 
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