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Sterren voor de Toneelacademie Maastricht
De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de Toneelacademie Maastricht twee
sterren toegekend voor haar excellente kwaliteit.
De eerste ster ontvangt de Toneelacademie vanwege de excellente kwaliteit van haar programma.
Leo Swinkels, directeur van de Toneelacademie:
“Sinds jaar en dag leveren wij de top af voor het Nederlandse en Vlaamse theater-, film- en
televisiebestel. Het is fantastisch dat dit nu officieel erkend is door het hoogste orgaan op dit gebied,
de NVAO. Het is ook uniek: de NVAO heeft geen enkele andere theateropleiding in Nederland en
Vlaanderen zo’n ster toegekend”.

De tweede ster heeft de NVAO toegekend vanwege een bijzonder kenmerk van de opleidingen aan
de Toneelacademie: intermedialiteit.
Intermedialiteit staat voor de manier waarop de Toneelacademie een voorloper is in het onderzoek
en gebruik van nieuwe media in de podiumkunsten.
Leo Swinkels:
“Deze tweede ster bevestigt onze inspanningen van de afgelopen tien jaar om niet alleen een
artistieke en vakmatige topopleiding te zijn, maar ook midden in deze tijd te staan.
Zonder laptop kun je niet studeren aan de Toneelacademie Maastricht: niet alleen voor het
theoretisch onderwijs maar juist ook voor de theater- en filmprojecten zelf”.
Ons motto is “Met de laptop de vloer op.” We lopen hierin nationaal en internationaal voorop. Onze
projecten staan als voorbeeld op internationale festivals en symposia. De NVAO heeft die
innovatiekracht van de Toneelacademie onderkend en met een ster beloond! Dat geeft ons de moed
om door te gaan, vooral met het oog op onze verdere stappen richting een Europese Integrated Arts
opleiding samen met de andere kunstopleidingen van de Hogeschool Zuyd en de faculteit Cultuur en
Maatschappij Wetenschappen van de Universiteit Maastricht in het Quartier des Arts project.
Zestig jaar
In 2010 bestaat de Toneelacademie 60 jaar. Deze excellente beoordeling is een mooi cadeau voor de
academie die zich zelf beschouwt als een schakel tussen traditie en vernieuwing in het vak.
In september 2010 wordt het 60-jarig jubileum gevierd met alle oud-studenten en internationale
gasten uit de wereld van wetenschap, politiek en kunsten en natuurlijk met onze partners hier in
Maastricht en daarbuiten.
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