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“Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders” Pieter Rohrbach volgde het Talenttraject Muziek



Voor wie
Ben je van plan om te gaan studeren aan de 
Universiteit Leiden en wil je naast jouw acade-
mische studie ook kennis over muziek en 
beeldende kunst opdoen? Of studeer je al aan 
onze universiteit en ben je toe aan een of meer 
inspirerende kunst-keuzevakken? Dan vind 
je bij ACPA wat je zoekt. Deze keuzevakken 
zijn toegankelijk voor álle studenten van onze 
universiteit.

Voor studenten die een bijzonder talent in 
muziek of beeldende kunst hebben, is er 
een speciaal programma. Naast jouw acade-
mische studie volg je een speciaal driejarig 
programma aan het conservatorium of een 
jaarprogramma aan de kunstacademie in Den 
Haag. Hiervoor geldt een toelatingsprocedure.

Over ACPA
Kunst en wetenschap kunnen elkaar 
aanvullen, uitdagen en inspireren. Daarom 
biedt de Universiteit Leiden ruimte aan beide 
disciplines. Bij het onderzoeks- en onderwijs-
instituut ACPA (Academy of Creative and 
Performing Arts) kun je als student terecht 
voor een breed onderwijspakket kunst en 
wetenschap van hoog niveau. Leiden is daarin 
uniek onder de Nederlandse universiteiten.

Onze vakken worden gegeven door docenten 
die hun sporen hebben verdiend in de kunst-
praktijk en die een internationale reputatie 
hebben. Een aantal van hen is verbonden aan 
het Koninklijk Conservatorium of de Konink-
lijke Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag, instellingen die tot de top van de kunst-
vakonderwijsinstellingen behoren.

Ben je op zoek naar een extra uitdaging in jouw studie? Combineer dan het beste van twee 
werelden: wetenschap en kunst. Met de unieke programma’s van ACPA (Academy of Creative 
and Performing Arts) verrijk en verdiep je jouw studie aan de Universiteit Leiden.  

ACPA: het beste 
van twee werelden 

Voordelen

Heb je een passie voor kunst én voor de 
wetenschap? Dan hoef je nu niet meer 
te kiezen! Via het ACPA-programma 
kun je jouw academische studie combi-
neren met vakken over de kunsten 
óf met de beoefening van muziek en 
beeldende kunst op hoog niveau. Met 
als extra bonus: je leert breed te denken 
en over academische grenzen heen te 
kijken.
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Henk Borgdorff 

wetenschappelijk directeur ACPA en hoogleraar in Theorie van het Onderzoek in de Kunsten

“De scheiding tussen wetenschap en kunst is tegenwoordig nogal sterk, terwijl er in het verleden een natuurlijke verbinding 
was. Dat betekent voor aankomende studenten die bijvoorbeeld rechten willen studeren, maar die ook cello spelen, dat ze moeten 
kiezen. In Leiden hoeft dat niet, hier kun je beide ambities volgen. 
Andersom kunnen studenten van het conservatorium of de kunstacademie die in hun studie wat meer intellectueel willen worden 
uitgedaagd, in Leiden ook onderwijs volgen. Ook bieden we een promotietraject in de kunsten. In die zin is ACPA uniek in Nederland: hier 
gaan de artistieke en intellectuele wereld samen.”

Keuzevakken
  Vakken over muziek en beeldende kunst
  Stel zelf een minor samen of kies een 
kleiner pakket van bijvoorbeeld 15 
studiepunten
  Toegankelijk voor alle studenten van de 
Universiteit Leiden: voor bachelor- master- 
en pre-masterstudenten
  Engelstalig.
  Geen extra kosten.

Talenttraject Beeldende Kunst: 
Practicum Artium
  Programma van twee semesters voor 
getalenteerde studenten.
  In combinatie met een voltijds-studie aan 
de Universiteit Leiden.
  10 studiepunten voor een jaar.
  Je studeert aan de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Den Haag.
  Je doet toelating met een portfolio en 
motivatiebrief. Jaarlijks nemen in totaal 100 
studenten deel.
  Geen extra kosten.

Combineer ACPA-onderwijs met jouw hoofdstudie 

Combineren is gemakkelijk:
• Keuzevakken zijn vaak ’s avonds.
• De lessen in het Talenttraject Beeldende Kunst zijn ook ’s avonds.
• Voor het individuele onderwijs in het Talenttraject Muziek spreek je zelf een tijd af 

met jouw docent.

Talenttraject Muziek: 
Practicum Musicae
  Driejarig programma voor getalenteerde 
studenten.
  In combinatie met een voltijds-studie aan 
de Universiteit Leiden.
  30 studiepuntenvoor drie jaar.
  Je studeert aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag.
  Je doet auditie. Jaarlijks nemen in totaal 75 
studenten deel.
  Geen extra kosten.

Het programma 
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Vernieuwende vakken
De keuzevakken die we bieden, zijn 
vernieuwend en uitdagend. Neem bijvoor-
beeld `Listening and Looking’, waarbij je leert 
op andere manieren naar kunst te kijken en 
te luisteren en om dit te onderbouwen met 
een theoretische basis. Of het vak `Wat is 
muziek?’, dat deze fi losofi sche vraag probeert 
te beantwoorden. 

Minor op maat
Elk keuzevak levert 5 studiepunten (EC) op. Je 
kunt hiermee een unieke, op jouw interesses 
gebaseerde minor samenstellen. Een minor 
op maat dus. Maar als je de ACPA-keuze-
vakken wilt combineren met keuzevakken uit 
andere disciplines, kan dat ook. Dan kun je 
een pakket kunstvakken kiezen van 15 studie-
punten of de vakken los volgen. 

Keuzevakken: 
Kies en Mix 

Houd je van kunst, maar wil je verder kijken dan het museum, de concertzaal of het theater? 
Dan zijn de ACPA-keuzevakken iets voor jou. Met deze vakken benader je muziek en 
beeldende kunst vanuit een wetenschappelijk perspectief: verrassend en inspirerend.

Kijk voor meer informatie op
universiteitleiden.nl/acpa

Marcel Cobussen

hoogleraar Auditieve Cultuur, doceert bij ACPA

“Ik wil mijn studenten stimuleren om opdrachten voor het ACPA-keuzevak te verbinden met hun hoofdstudie. Veel van hen 
ervaren dat als verrijkend en zien dat bijvoorbeeld het gedachtegoed van een bepaalde denker op die manier meer betekenis voor hen 
krijgt.
In mijn lessen laat ik studenten een dialoog aangaan tussen praktijk en theorie. Ik vind het cruciaal om vanuit de kunstpraktijk te starten: 
ervaar de kunst, stel je open voor wat het kunstwerk je te vertellen heeft en toets dat dan aan de theorie. Daarin zijn deze vakken bij 
ACPA zeker anders dan het onderwijs bij andere opleidingen.”
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Ben je op een hoog niveau bezig met muziek of beeldende kunst? En wil je dat niveau nog 
verder verhogen, terwijl je tegelijkertijd een academische studie volgt? Dan is een van onze 
Talenttrajecten iets voor jou. Jaarlijks selecteren we hiervoor een aantal studenten.

Talenttraject Beeldende Kunst: 
Practicum Artium
Als je tot de studenten behoort die dit traject 
volgen, krijg je twee semesters les aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag. Je kiest uit een breed aanbod 
van vakken in Tekenen, Schilderen, Grafi sch 
Ontwerp en Fotografi e. Een unieke kans om 
jouw kunst verder te ontwikkelen. De lessen 
zijn voor het grootste deel in de avonduren, 
zodat dit Talenttraject Beeldende Kunst goed 
samengaat met een academische studie.

Tom Sebus

studeerde Psychologie, volgde het Talenttraject Beeldende Kunst (Fotografi e)

“Gedurende een half jaar volgde ik elke woensdagavond lessen in Den Haag. 
In deze lessen kreeg ik niet alleen veel praktische tips over mijn camera, maar heb ik 
ook kennisgemaakt met de donkere kamer en de studio. Als eindopdracht heb ik een 
reportage gemaakt van iemand in mijn omgeving. Voorbeelden van bekende fotografen 
hebben me geleerd hoe ik mijn camera moest inzetten om het verhaal te vertellen dat ik 
wilde.”

Talenttrajecten: 
een unieke kans 
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Eline Fung Fen Chung 

studeert geneeskunde en volgt 
het Talenttraject Muziek

“ACPA maakt voor mij de unieke 
combinatie mogelijk van geneeskunde aan 
de Universiteit Leiden en studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Op deze manier hoef ik geen lastige keuze 
te maken: ik kan blokfl uit blijven spelen 
op een hoog niveau en kan arts worden, 
wat mijn droom is - al zo lang ik mij kan 
herinneren. Dit vergt veel planwerk en 
discipline, maar ik geniet van ieder moment 
en iedere kans die ik krijg binnen de studie 
en binnen de muziek.”

Talenttraject Muziek: Practicum 
Musicae
Als je wordt toegelaten tot dit traject, volg 
je drie jaar lang een programma aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Je kunt kiezen uit de richtingen Klassiek, 
Jazz en Oude Muziek, waarbij je les krijgt 
van de beste docenten. Je spreekt samen met 
jouw docent de lestijden af. Op die manier 
kun je dit Talenttraject goed combineren 
met een academische studie. Het aanbod 
omvat instrumentale of vocale privélessen en 
muziektheorielessen. Tijdens het traject geef 
je ook concerten met medestudenten.
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  acpa@hum.leidenuniv.nl

  071-527 2999

  acpaleiden

 acpa_leiden

Praktische informatie

Aanmelden en toelating
Informatie over aanmelding en toelating, het onderwijsaanbod 
en roosterinformatie is te vinden via de website.

 universiteitleiden.nl/acpa

Kom kennismaken
Wil je meer weten over de Academy of Creative and Performing Arts en ervaren hoe 
het is om aan de Universiteit Leiden te studeren? Kom dan langs op de Open Dag!

Contact
ACPA (Academy of Creative and Performing Arts)
P.J. Veth gebouw
Nonnensteeg 1-3
2311 VJ Leiden bachelors.universiteitleiden.nl/voorlichtingsactiviteiten
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