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De Meisner-Esper Acteer Benadering is een ‘uitnodiging’ aan al diegenen in wie het acteren roept, 

ongeacht leeftijd en achtergrond.  

Wie in Nederland en Vlaanderen de leeftijd van 25 jaar bereikt, wordt op een acteurs opleiding aan 

een toneelschool niet meer toegelaten. Op een enkele opleiding na zoals dans of lichamelijk 

opvoeding, kent geenenkele universitaire- of hogeschool opleiding een leeftijdsgrens - zelfs een 

tachtig-plusser kan nog rechten of beeldende kunst studeren.  

Amerika en Engeland kennen voor het volgen van een acteursopleiding terecht GEEN leeftijdsgrens. 

Iemand die op z’n veertigste een carrière switch wil maken naar acteren, acteren als een tweede 

beroep wil leren of gewoon een studie acteren op zich wil doen, heeft in beide landen daartoe 

onbeperkt de mogelijkheid.  

Ook de ACTEER STUDIO PAUL DEKKER kent GEEN leeftijdgrens naar boven, maar biedt daarentegen 

elke gemotiveerde, gepassioneerde en getalenteerde kandidaat-acteur vanaf achttien jaar en met 

welke achtergrond dan ook, de gelegenheid om professioneel te trainen onder deskundige 

begeleiding van professionele docenten. 

Zoals alles, speelt ook leeftijd een positieve factor bij de training van de acteur. Bovendien is de mix 

van jongere en oudere studenten in de training, een extra element ter bevordering van de dynamiek 

van het proces - in de praktijk is er in dat opzicht sprake van een vruchtbare kruisbestuiving. 

Acteren is geen beroep voor een elite, maar zoals elk beroep is acteren een 'roeping'. In wie die 

roeping voor het acteren zich manifesteert, die heeft in potentie acteertalent. Elke andere factor om 

een acteur te onderscheiden van een niet-acteur, is discriminatie!  

Voor wie over acteertalent beschikt maar daarnaast een fysieke beperking heeft, is het in Nederland 

en Vlaanderen niet mogelijk om het vak acteren professioneel te trainen. Dat in Amerika of Engeland 

een blind iemand, iemand die stottert, een lilliputter, iemand in een rolstoel of iemand met 

overgewicht een professionele acteursopleiding volgt en ook afstudeert, is in die landen gelukkig 

geen uitzondering.  

Hoewel het acteren zijn standaards kent zijn standaard-acteurs een beperking voor het vak. Het is 

juist de diversiteit van acteurs elk met hun eigen unieke kwaliteiten, waar het werkveld profijt van 

heeft.  

Bovendien staat de professionele Meisner-Esper acteurstraining aan de ACTEER STUDIO PAUL 

DEKKER, niet alleen open voor hen die daadwerkelijk willen acteren, maar ook voor diegene die 



zichzelf willen ontwikkelen als regisseur, docent, schrijver, regieassistent, producent, agent, zanger, 

danser, musical, mime, kleinkunst, cabaret, ….of inderdaad, om eenvoudig te acteren als hobby. 

Tenslotte is ook het al dan niet hebben van acteerervaring GEEN voorwaarde om de professionele 

Meisner-Esper acteer training te volgen. Zowel een beginnend als ervaren acteur hebben elk hun 

eigen redenen waarom ze willen trainen – en bovendien leert de ene van de andere.  

De Meisner-Esper benadering is ontwikkeld met een LAGE drempel voor een HOGE kwaliteit, van 

acteren. Acteertalent, zoals alle talent, is met recht 'bescheiden’ en ja zelfs 'verlegen', waardoor het 

‘kwetsbaar’ is. Het is dan ook belangrijk dat elke student in een rustige, beschermde, veiligheid en 

duidelijke omgeving als de ACTEER STUDIO PAUL DEKKER, de gelegenheid krijgt om de acteur in 

zichzelf te herkennen, erkennen en ervaren.  

Training masseert het talent naar buiten. De ACTEER STUDIO PAUL DEKKER biedt de student de 

gelegenheid om z’n eigen vakkenpakket samen te stellen en biedt hem daartoe professionele en 

gespecialiseerde trainingen gegeven door professionele en gespecialiseerde docenten aan, en dit op 

het vakgebied: ACTEREN, STEM/SPRAAK, BEWEGING, SCRIPTANALYSE, ZANG en CAMERA ACTEREN.  

Het curriculum van de ACTEER STUDIO PAUL DEKKER is volledig gebaseerd op het curriculum van de 

WILLIAM ESPER STUDIO NYC en werkt geheel volgens dezelfde artistieke en didactische visies en 

principes.  

Wie op een toneelschool niet aangenomen wordt en wie geen financiële middelen heeft om een 

fulltime opleiding te betalen, die wordt door de ACTEER STUDIO PAUL DEKKER de open uitnodiging 

geboden om zichzelf als acteur op professionele wijze te trainen en te ontwikkelen.  

Een zomerworkshop in ’s-HERTOGENBOSCH of MAASTRICHT (Vroenhoven) biedt de aspirant student 

de gelegenheid om kennis te maken met de Meisner-Esper Acteer Benadering. Kijk hiervoor op de 

website van de ACTEER STUDIO PAUL DEKKER.  

Welkom! 

 

 

 


