
 

Wat houdt een cursus in? 

Cursusblokken van 2,5 maanden aan omgerekend ongeveer 21 euro per uur (15 euro tijdens kortingsperi-

odes) 

Acteertechnieken: acteren voor de camera, improvgames, lange improvisatievormen, methodacting, prin-

cipes uit neurolinguïstisch programmeren, Ericksoniaanse spraak, Self Relations van Stephen Gilligan, 

Facial Action Coding System (te zien in de serie ‘Lie to Me’), Gestaltpsychologie en meer – een uniek aan-

bod! 

Acteren voor film & tv 

Analyse van de acteerprestaties 

Begeleiding bij audities en bij het acteerberoep 

Begeleiding bij netwerken 

Begeleiding van professioneel pr-bureau Badass pr 

Fotoshoot door professionele fotograaf van castingbureau 

Improv & maandelijkse improvshows (Improv-Asion) voor publiek voor cursisten die gebeten zijn door de 

microbe 

Individueel en in groep 

In samenwerking met een aantal van de grootste castingbureaus van België, met geregeld bezoek van 

castingagents 

Maandelijks 1x les en/of Q&A van een bekende acteur of actrice. Reeds bevestigd: Johan Van Assche, 

Joke Sluydts, Sven De Ridder, Begir Memeti, Geert Vaes, Tania Cnaepkens, Robby Cleiren, Eric Godon & 

Manou Kersting 

Mogelijkheid om aan gereduceerd tarief deel te nemen aan workshops tijdens de Berlinale, het Filmfesti-

val van Cannes, het London Film Festival en de Oscars, met professionele toegang tot de festivals 

Van jong tot oud: voor velen blijft acteren een droom. Niet verwonderlijk: het 

is een creatieve bezigheid waar geen leeftijd op staat en die toegankelijk lijkt 

voor iedereen. Van de planken in de schoolrefter tot de camera’s van een 

grote filmproductie, van zelfverwezenlijking tot het verbeteren van jouw ei-

gen zelfbeeld, van beter leren praten tot jouw sociale vaardigheden aan-

scherpen, zowat alle mogelijkheden liggen open. Toch lijkt het vaak moeilijk 

om het bos door de bomen te zien. Waar begin je? Moet je jarenlang school 

lopen om kans te maken in de tv– en filmwereld, of om meer zelfzeker te 

worden? Hoe kan je ermee aan de slag?  

CinAct biedt een oplossing op al die vragen en meer! De lessen gaan door 

in de grootste filmstudio’s van de Benelux, recht tegenover het treinstation 

van Lint, en staan open voor elke gemotiveerde cursist en voor alle leeftij-

den. Ontdek meer in deze folder! 

Acteercursussen –en workshops 

Meer info: 

www.CinAct.be  -  www.badass.be 

Contacteer ons op… 

Voor meer info bel je of stuur je een mailtje naar beide onderstaande e-mailadressen. 

Op die manier kan een van ons onmiddellijk reageren op jouw vragen! 

info@CinAct.be — dirk@badass.be 



 

Is dit een professionele cursus? 

We weten het ook wel: sommige malafide leraars beweren dat ze een ‘erkende cursus’ aanbie-

den. Buiten een academische opleiding als ‘woord & drama’, die enkele jaren in beslag neemt, 

bestaan er echter geen acteercursussen die door de overheid zijn erkend—en misschien is dat 

maar goed ook, want op die manier hebben coaches voldoende ruimte om hun eigen invalshoe-

ken naar voren te brengen en om lessen aan te bieden die op maat van elke individuele cursist 

zijn gesneden, zonder gebonden te zijn aan een specifiek curriculum.  

CinAct werkt echter wel samen met een aantal van de grootste castingbureaus die dit land rijk is. 

Bovendien komt er elke maand een bekende acteur les geven. Zo is recentelijk Eric Godon 

(bekend van onder andere The Missing, Salamander, In Bruges, Witse, Aspe en  Vermist) al twee 

keer langs geweest en kwam Johan van Assche alles vertellen over de statuten en mogelijkheden 

die een (professionele) acteur geniet in België en in het buitenland. Al deze workshops zijn gratis 

inbegrepen in de gewone cursusprijs. 

Tenslotte geven we onze cursisten ook de mogelijkheid om workshops te volgen tijdens de voor-

bereidingen van de Oscars in Las Vegas en Los Angeles, het filmfestival van Cannes, de Berlinale 

en meer. Die workshops kosten natuurlijk wel iets extra, maar we komen er wel als professio-

nals—een uitstekende manier om te netwerken en om de filmwereld ook achter de schermen te 

leren kennen! 

Wie verzorgt de cursus? 

CinAct is ontstaan uit een samenwerking 

tussen professioneel acteur Abbas Shirafkan 

en coach/pr-consultant Dirk Vandereyken. 

Abbas verdiende zijn sporen in films en series 

als Cordon, De Bunker, Babaï, Familie, Iron 

Sky 2 en De Ridder. Als acteur en producer 

weet hij erg goed hoe de internationale film-

wereld in elkaar zit en bovendien is hij enorm 

gedreven om die kennis ook te delen met zijn 

cursisten. Abbas werkt momenteel aan ver-

schillende grote producties en binnenkort zal ook het al voornoemde Iron Sky 2 de zalen onveilig 

maken. Hij houdt zich vooral bezig met het aanleren van Meisnertechnieken en methodacting. 

Dirk Vandereyken leerde dan weer acteren door vanaf zijn negen-

de te rollenspelen. Zijn eerste boek, dat hij op zijn elfde schreef, 

werd gepubliceerd op zijn veertiende en als Regional Director for 

the Roleplaying Game Association haalde hij talloze keren de top-

3 bij rollenspeltoernooien. Hij volgde acteerles in Los Angeles en 

Londen, maar zijn manier van les geven wordt ook sterk beïn-

vloed door zijn achtergrond als coach in neurolinguïstisch pro-

grammeren, hypnose, communicatie, Ericksoniaanse spraak, Self 

Relations van Stephen Gilligan, familieopstellingen en leugende-

tectie. Bovendien verzorgt of verzorgde hij met zijn eigen pr-

bureau, Badass pr, de pr voor heel wat verschillende tv– en film-

distributiemaatschappijen. 

 

Wie kan de cursus volgen? 

CinAct is open voor cursisten van alle leeftijden en achtergronden. Ervaring mag, maar is zeker niet 

vereist. Acteren leer je op een andere manier dan, bijvoorbeeld, exacte wetenschappen als wiskun-

de of fysica. Je mag dus al eens een les missen, al is het natuurlijk beter dat je een ritme vindt en 

geregeld komt. We laten maar een beperkt aantal cursisten toe per les, zodat iedereen evenveel aan 

bod komt en we aandacht kunnen besteden aan individuele niveaus, vragen en doelen. Nog belang-

rijker is dat we eerst naar de motivatie van onze cursisten vragen. Een toffe, ongedwongen sfeer is 

immers belangrijk en het is een stuk leuker om les te volgen tussen andere mensen waar je mee 

klikt!  

 

Waar en wanneer kan ik de lessen volgen? 

De cursus vindt plaats in de AED Studios, recht tegenover het treinstation van Lint. Er wordt 

elke zondag les gegeven en bovendien is er een mogelijkheid om privéles te volgen in Ant-

werpen, Brussel of zelfs op verplaatsing. Op aanvraag kunnen er ook aangepaste cursussen 

worden gegeven voor jouw groep of team. 


