
Wie in Vlaanderen een acteercursus wil volgen, hee  meestal weinig keuze. De meeste 
opleidingen stoelen eigenlijk op podiumwerk, terwijl privécursussen vaak erg duur zijn 
voor wat ze bieden en goedkopere langdurige opleidingen heel wat investering van jd 
vragen. De Intensive Ac ng Studio biedt iets anders: een totaalpakket, waarin de 
cursisten op alle mogelijke manieren gesteund worden en bovendien specifiek voor film 
en tv opgeleid worden!  

Een volledig aanbod 

We weten het allemaal wel: Vlaamse acteurs hebben het 
niet zelden moeilijk om ‘naturel’ te acteren. Dat komt 
omdat ze veelal opgeleid zijn voor het betere 
toneelwerk. Tijdens de Intensive Ac ng Studio leer je 
echter niet alleen bepaalde technieken aan, alles wordt 
meestal opgenomen en later besproken, zodat je leert 
hoe je voor een camera moet acteren. 

Er wordt aandacht besteed aan verschillende genres, 
gezichtsmimiek, lichaamshouding, het ontwikkelen van 
personages en meer! Zo zijn er zelfs lessen waarin je leert 
hoe je voor de camera een vechtchoreografie moet 
uitvoeren. Alles gebeurt trouwens behoorlijk losjes en in 
kleine groepen, waardoor er rekening kan gehouden 
worden met jouw beschikbaarheid! Zo schrijf je jezelf in 
voor 10 intensieve lessen, maar dat betekent meteen ook 
dat daar geen data aan vastplakken. Als je dus een les 
mist, kan je die al jd op een ander moment recupereren 
– er wordt niet met maandelijkse termijnen of 
abonnementen gewerkt. 

Talentagentschap 

We werken regelma g samen met een interna onaal 
talentagentschap. Sommige cursisten kunnen dan ook 
opgenomen worden in de lijst van die ‘talent agency’, die 
vooral ac ef is in de Verenigde Staten en Azië. Inmiddels 
hebben we echter reeds verschillende cursisten een 
contract kunnen aanbieden. Let wel: een echt 
agentschap vraagt haast nooit lidgeld, maar enkel een 
commissie op werk dat je wordt aangeboden! Geduld is 
vaak de boodschap: deelnemen aan een cursus biedt 
geen garan e op werk, maar omdat we heel vaak met 

scripts werken en onze lessen aankleden als audi es, 
bereiden we je wel op maal voor op mogelijke 
toekoms ge audi es! Bovendien helpen we je ook met 
het maken van een showreel. 

Een voorbeeld van hoe we onze cursisten helpen om de 
filmwereld te leren kennen? Meerdere cursisten werden 
door ons al betrokken bij filmprojecten, jdens het 
afgelopen Brussels Interna onal Fes val of Fantas c Film 
hebben we hen gra s ckets gegeven en bovendien 
nemen we elk jaar cursisten mee naar de filmfes vals 
van Cannes, Vene ë en Londen! Daar komt nu ook het 
filmfes val van Berlijn bij, terwijl ook content markets als 
die van Praag al door ons bezocht werden. Wij zorgen 
ervoor dat cursisten zich professionele badges kunnen 
aanschaffen en dat hun verblijf veel goedkoper is dan 



wanneerze iets alleen zouden regelen. Zo kunnen ze 
luxueus overnachten, terwijl ze niet meer moeten 
betalen dan in een tweesterrenhotel. 

Unieke aanpak 

Onze aanpak is uniek omdat onze lesgever vanuit 
verschillende invalshoeken werkt. Dat komt omdat hij 
niet alleen les gee  in acteren, maar ook in 
communica e, presenta e- en deba echnieken, 
hypnose, neurolinguïs sch programmeren en zelfs 
emo e- en leugendetec e! Verder is hij auteur (zijn 
laatste 2 boeken werden gepubliceerd in de Verenigde 
Staten), scenarist (van videoclips tot speelfilms, vaak als 
ghostwriter), journalist, therapeut en regisseur. Hij hee  
in het verleden als rollenspeler al prijzen gepakt op de 
grootste rollenspelconven es ter wereld (waaronder 
GenCon), begon met acteren op zijn negende en volgde 
een acteercursus in Los Angeles. Bovendien deed en doet 
hij pr voor verschillende filmmaatschappijen en stond hij 
al vaak op een filmset. Soms komen gastleraars een 
cursus mee verzorgen, waardoor je met nog meer 

invalshoeken en technieken in aanraking komt! Zoals 
gezegd: een uniek aanbod! 

Contactgegevens 

dirk@badass.be 
+32 (0)494 38 27 44 

 

 

 

 

 

 

 

De Intensive Ac ng Studios zijn een ini a ef van Badass pr.  

Onze nieuwe site is vanaf half december 2012 ac ef. Tot dan kan je nog terecht op: 

www.badass.be 
www.badasspr.com 

Badass pr in LA op de Academy Awards 

Onze instructeur en fotografe met het team van Supercapitalist,  

jdens het Filmfes val van Cannes 

Onze fotografe jdens het filmfes val van Cannes, met de producer 
en regisseur van Cesare Pictures en de Egyp sche topacteur en 

jurylid van The Voice, Mohamed Karim   


