Podium- en evenemententechnicus Licht
Niveau:

Niveau 4

Duur:

3 jaar

Leerweg:

BOL

Locatie:

Drachten, Splitting

Over de opleiding
Jij bent verantwoordelijk voor de technische oplevering van de lichtshow, maar ook voor het bedenken ervan. Jouw
visie op kleuren, sfeer en techniek maken het concert tot een succes. Je werkt in een team met bijvoorbeeld
geluidstechnici. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de hele productie. Bij kleinere klussen ben je zelf
verantwoordelijk voor opbouw, bediening en afbouw. Bij grotere klussen doe je locatieonderzoek, plan je apparatuur
en overige materialen in. Ook regel je dan voldoende personeel en zorg je voor een goede aansturing van het team.
En ontstaan er onverwachte problemen? Dan los jij ze op. Zijn de fans weer naar huis, dan bouwen jullie de boel weer
af. Op naar de volgende show!
Verkorte opleiding Podium- en Evenemententechnicus licht en geluid, niveau 4
Lijkt het je super om mee te werken aan audiovisuele shows bij internationale evenementen? Ben jij een echte
aanpakker en doorzetter, die er niet van houdt om thuis op de bank te zitten? Ben je flexibel en vind je het geen
probleem om te werken als je vrienden vrij zijn? Dan is dit echt iets voor jou! Samen met Faber Audiovisuals biedt
ROC Friese Poort een uniek verkort traject aan voor de opleiding Podium- en Evenemententechnicus. niveau 4. Je
gaat één jaar naar school en leert één jaar in de praktijk bij Faber Audiovisuals. Dit bedrijf verzorgt audiovisuele
producties voor fantastische evenementen over de hele wereld en heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, Dubai en
de Verenigde Staten. Haal je je diploma? Dan kun je gegarandeerd aan de slag bij Faber Audiovisuals.
Het mooie van deze opleiding is, dat je het vak leert van experts die straks ook je collega’s zijn. Je maakt kennis met
de modernste audiovisuele technieken en mag al snel zelf aan de knoppen zitten. Dat kan voor licht én geluid, want je
krijgt een dubbel diploma.
Na je aanmelding voor de opleiding Podium- en Evememententechnicus Licht krijg je een intakegesprek, waarin je
kunt aangeven interesse te hebben voor deze verkorte route. Je krijgt daarna zowel bij ROC Friese Poort als bij Faber
Audiovisuals een extra gesprek en word je uitgenodigd voor een screeningsmiddag. Zien beide partijen het zitten en
jijzelf ook? Dan gaan we er samen voor!
Studenten Tim en Erik vertellen in deze YouTube-video meer over deze verkorte opleiding

Je werkt met de nieuwste materialen en apparatuur.
Veel projectmatig werken.
DOORLEREN
Je kunt na deze studie verder doorleren voor:

Hbo-opleiding Film en Televisie of hbo-opleiding Theater

WERKEN
Je kunt werken bij een bedrijf dat evenementen organiseert, bij een theater of bij een verhuurbedrijf van licht-, beelden geluidsapparatuur.

Toelatingseisen
Voor alle opleidingen van ROC Friese Poort gelden de volgende toelatingseisen:
Entreeopleiding:
geen diploma nodig (op 1 augustus ben je minimaal 16 jaar)
Niveau 2:
diploma vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,
gemengde of theoretische leerweg
overgangsbewijs naar 4 havo
diploma Entreeopleiding
Niveau 3:
diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg
overgangsbewijs naar 4 havo
mbo-diploma niveau 2
Niveau 4:
diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg
overgangsbewijs naar 4 havo
mbo-diploma niveau 2
mbo-diploma niveau 3
Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)
mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting

Kosten
Naast het wettelijk bepaalde les- en cursusgeld komen er nog schoolkosten bij voor leermiddelen zoals boeken,
licenties, laptop en/of kleding.

Bij een aantal opleidingen worden vakspecifieke materialen en gereedschappen gebruikt. Deze worden door ROC
Friese Poort beschikbaar gesteld en kun je tijdens de les gebruiken. Deze materialen blijven eigendom van de school.
Wij adviseren je wel om de materialen en gereedschappen zelf aan te schaffen. Dan kun je ze ook buiten de lessen
gebruiken en om thuis te oefenen.
Verder krijg je ook te maken met vrijwillige bijdrages. Denk hierbij aan excursies en werkweken of bijvoorbeeld de huur
van een kluisje.
Lees meer over kosten, tegemoetkoming en studiefinanciering
Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaand bedrag.
Kosten voor deze opleiding: € 275,Het bedrag is een indicatie van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen afwijken.

Contact
ROC Friese Poort
Telefoon: 0900 - 8 996 996
E-mail: info@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl

