Podium- en Evenemententechniek in Neushoorn:

prima mix van techniek
en creativiteit

Het zijn geen ‘kleine jongens’, deze lampen. Samen vormen ze een indrukwekkende set, gekoppeld
aan de lichttafel in de zaal om vanavond alle hoeken van het podium te verlichten. Een mooi staaltje
hightech, hier in zaal Arena van Neushoorn (Leeuwarden). Ingewikkeld? Niet meer, zeggen Jimi en
Adham. Als studenten Podium- en Evenemententechniek (PET) weten zij precies hoe zo’n set werkt.
Ze hebben het druk. De lampen moeten goed hangen, volgens
het lichtplan dat is aangeleverd, en de geluidstafel moet ook
nog ingericht voor het optreden van vanavond. De studenten
en docenten van deze opleiding van het Friesland College
werken ín de praktijk van Neushoorn. Dat is de beste manier
om het vak te leren. Bovendien: dan hang je zo’n set niet op
voor een docent die op je vingers staat te kijken, maar voor het
programma in een van de zalen.

Werken in de praktijk van Neushoorn

Les van ervaren professionals
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weer af zou moeten’. Hij zit in het laatste jaar van PET op
niveau 3, nadat hij een start maakte op niveau 2. Of hij doorgaat? ‘Als je houdt van het nachtleven en muziek, dan zit je
in dit vak goed.’ Maar misschien gaat hij liever naar defensie
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over op studenten. Dan gaat het om enorme shows, dus heel
veel kennis.

‘Touren met een band,
dat lijkt mij het mooiste
dat er is.’
Jimi Keith Weima (22) uit Franeker wil zeker verder in de
podiumtechniek. Hij groeide op met muziek. Je ziet het in
zijn voornamen, grijnst hij: ‘Jimi is van Hendrix en Keith is
van Richards.’ Hij doet nu op niveau 3 zowel licht als geluid.
Op niveau 4 specialiseer je je vervolgens in één van beide.
En Jimi wil straks op pad. ‘Touren met een band, dat lijkt
mij het mooiste dat er is.’ En hij weet: ‘Dan ben ik goed
voorbereid…’

‘De meisjes kiezen vaak voor het
licht en jongens duiken liever in
de techniek’
Michael Kooijstra is ook een man van de praktijk.
Hij speelde in bands en doet dat nog steeds, maar was
altijd vooral geïnteresseerd in de techniek van het geluid.
Het was dus ‘1+1=2’, toen hij als leraar in opleiding op het
gebied van elektronica in 2005 aan de slag ging bij D’Drive
dat toen net gestart was met de artiestenopleiding.
Hij bleef, met veel plezier…
‘Het is heel leuk om deze jongens en ook wat meiden
verder te helpen’, zegt hij. PET is immers een mooie mix
van techniek en creativiteit, waarbij de meisjes vaak kiezen
voor het licht en jongens vaker ‘diep in de techniek duiken’.
Het kan allemaal, nu de opleiding zo nauw is verweven
met de praktijk van Neushoorn. En naast de praktijk valt er
van alles te leren, over staande golven in het geluid
bijvoorbeeld of kleurenleer en het gebruik van videoprojectie bij lichttechniek. Want podium- en evenemententechniek is echt een vak, waar je goed in kunt worden.

