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Formació superior de dansa a l’estranger 
Guia bàsica de l’APdC 

 
 
Traducció de la guia “Les formations supérieures á l’étranger” (part sobre Europa) del Centre National de la Danse, 
publicada el març de 2014 i del document “Formations supérieures en France: le DNSPD”, publicada el febrer de 2014.  
 

INTRODUCCIÓ 
Aquesta guia permet identificar els programes de formació que es poden cursar en algunes escoles 
d’Europa. 
Els programes de formació estan dirigits a estudiants que ja tenen un nivell avançat de formació i se centren 
en la interpretació i la creació (no es presenten els programes formatius per ser professor de dansa).  
 
Aclariments 

El títol de Llicenciatura en Humanitats (Bachelor of Arts (BA)) habitualment és de tres anys de durada (180 
crèdits ECTS). Malgrat això, en certes escoles aquesta llicenciatura s’obté després de quatre anys. 
El títol de Màster en Humanitats (Master of Arts (MA)) suposa dos anys de dedicació complerta (120 crèdits 
ECTS), després d’haver obtingut prèviament una Llicenciatura en Humanitats (BA). 
Es qualifiquen d’Undergraduate Programme els estudis obtinguts amb una Llicenciatura en Humanitats (BA), 
i de Postgraduate Programme els estudis obtinguts amb un Màster en Humanitats (MA). 
La majoria dels països europeus apliquen el sistema de crèdits ECTS (European Credits Transfert System), un 
any equival a 60 crèdits. Aquest sistema, que va començar a aplicar-se el 1989, ofereix un marc que permet 
comparar els títols obtinguts en l’espai europeu.   
Els crèdits ECTS descriuen el volum de treball necessari per a l’estudiant en cada curs en relació al total de 
cursos inclosos en un cicle d’estudis. 
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ALEMANYA 
La formació que es presenta tot seguit s’imparteix a les universitats (Hochschule) o en escoles vinculades a òperes i a 
companyies de dansa professionals. Les escoles subvencionades i les universitats no cobren matrícula. 
 

BALLETTSCHULE DES BALLET D’HAMBOURG - HAMBURG 

 
Presentació 
L’escola de Ballet d’Hamburg John Neumeier acull alumnes de 7 a 18 anys. 
El pla d’estudis es divideix en tres fases: les classes preparatòries (nens de 7 
a 10 anys), les classes de ballet professionals (11-16 anys) i les classes de 
perfeccionament o Theater Class Program (16-18 anys). 



 
 
 

 
4 

El Theater Class Program implica dos anys de plena dedicació i inclou classes de dansa clàssica i de contemporània, de 
composició coreogràfica així com classes d’anatomia, música, història de la dansa i de l’art. Els estudiants participen 
regularment en els assajos i representacions del Ballet d’Hamburg.  
 
 
Condicions d’admissió 
Selecció a partir de proves. 
Per les classes de perfeccionament, cal tenir entre 16 i 18 anys per les noies, i 19 anys pels nois. 
 
Informació 
Ballettschule des Hamburg Ballett 
Caspar-Voght-Strasse 54 
D-20535 Hamburg, Germany 
Contacte: Indrani Delmaine / Correu electrònic: indrani.delmaine@hamburgballett.de 
Tel. +49 40 21 11 88-30/-31 / Fax +49 40 21 11 88-88 
www.hamburgballett.de 
 

FOLKWANG HOCHSCHULE – ESSEN 

 
Presentació 
L’Escola Folkwang proposa classes de música, dansa i disseny, seguint l’interès per la barreja entre les diferents arts. Els 
estudis de dansa formen part de l’Institut de Dansa Contemporània. 
 - Llicenciatura en Dansa Contemporània (BA) (vuit semestres): contemporània, clàssica, danses tradicionals, 
improvisació i composició, comèdia musical, posada en escena, teatre musical, art dramàtic, pedagogia de la dansa, 
notació Laban, anatomia… 
- Màster en Composició (MA) (quatre semestres) amb tres especialitats a escollir: 

 Coreografia: pràctica de la creació coreogràfica, teoria i observació.  

 Interpretació: classes tècniques essencialment.  

 Anàlisi del moviment: mètodes d’anàlisi i de transcripció del moviment. Orientat a la creació i la innovació, 
aquest programa formatiu inclou també assignatures sobre noves tecnologies i noves representacions del 
moviment.  

 
Condicions d’admissió  
Llicenciatura en Humanitats (BA): títol de finalització d’estudis de secundària (batxillerat, per exemple), nivell tècnic 
avançat de dansa i coneixements bàsics d’alemany. 
Selecció a partir de proves (comencen al mes de juliol pel curs següent). 
 
Màster en coreografia (MA): Llicenciatura en dansa (BA) o equivalent i examen d’accés 
Màster en interpretació (MA): nivell de dansa avançat i selecció a partir d’una prova. 
Màster en anàlisi de moviment (MA): títol en dansa o anàlisi del moviment i coneixements bàsics del sistema de 
notació. 
 
Informació  
Folkwang-Hochschule Essen 
Klemensborn 39 
D-45239 Essen, Germany 
Tel. +49 201 49 03 119 / Fax +49 201 49 03 288 
Correu electrònic: info@jolkwang-uni.de 
www.folkwang-uni.de 
 

http://www.hamburgballett.de/
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HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST- FRANKFURT 

 
Presentació 
La Universitat de Frankfurt per la música i les Arts de l’escena (HfMDK) proposa, en el seu departament de dansa 
(ZuKT), una formació per a intèrprets que uneix la dansa clàssica amb la contemporània i que duu a una llicenciatura 
(BA) (vuit semestres). La universitat també ofereix un Màster en pedagogia de la dansa contemporània (MA) i un MA 
en interpretació coreogràfica (MA) (cal informar-se a la universitat). 
 
Condicions d’admissió 
- Graduat en educació secundària (batxillerat, per exemple) 
- Nivell tècnic de dansa avançat 
- Coneixements bàsics d’alemany i anglès (llengües de les classes) 
- Edat màxima dels candidats: 21 anys per les noies i 23 pels nois 
En general, les proves pel nou curs es fan durant el maig i el juny: 
www.hfmdk-frankfurt.info/en/info-pool/applicants/applications.html 
 
 
Informació 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main 
Eschersheimer Landstraße 29-39 
D-60322 Frankfurt am Main, Germany 
Departament 3: Tel. +49 69 154 007 212 
Correu electrònic: fani.girizoti@hfmdk.frankfurt.de 
www.hfmdk-frankfurt.de 
 

JOHN CRANCKO SCHULE - STUTTGART 

 

Presentació 
L’escola John Crancko engloba l’escola de Ballet de Stuttgart (per alumnes de 6 a 16 anys) i la State Ballet Academy (a 
partir de 16 anys). Els estudis de dos anys de durada de la State Ballet Academy permeten obtenir una titulació en 
dansa clàssica. Les matèries impartides inclouen tècniques de dansa clàssica, dansa contemporània, alemany, anglès, 
sociologia, història de la dansa i de la música, anatomia, etc. Els estudiants tenen l’oportunitat de ballar a l’Stuttgart 
Ballet. 
 
Condicions d’admissió 
Candidats que tinguin de 16 a 18 anys (possibles excepcions a aquesta norma). 
La selecció es fa en base a l’expedient i a una prova. 
Formulari d’inscripció a la pàgina web de l’escola: en.john-cranko-schule.de/admission  
 
Informació 
Urbanstraße 94 
70190 Stuttgart Germany 
Tel. +49 711 285 390 / Fax +49 711 285 39-34 
Correu electrònic: grolms@john-cranko-schule.de 
www.john-crancko-schule.de 
www.stuttgart-ballet.de 
 

http://www.hfmdk-frankfurt.de/
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PALUCCA HOCHSCHULE FÜR TANZ DRESDEN - DRESDEN 

 
Presentació 
La formació proposada per l’Escola Palucca es basa en tres pilars: la dansa clàssica, la dansa moderna i contemporània, i 
la improvisació. L’objectiu és afavorir el diàleg entre aquestes tècniques i unir teoria i pràctica en totes les matèries que 
s’imparteixen.  
- Llicenciatura en Dansa (BA): aquesta carrera de tres anys posa l’accent en l’individu i la pràctica a la dansa. La 
formació està a càrrec de professors i coreògrafs invitats. S’estableix un fort vincle entre la formació teòrica (història de 
la dansa i de les arts en general) i la pràctica, especialment a través de l’experiència en escena.  
- Màster en Coreografia (MA): aquests estudis de dos anys tenen per objectiu estimular els alumnes per a què trobin el 
seu propi llenguatge coreogràfic. Emfatitzen  en la interdisciplinarietat, la recerca creativa i la pràctica en l’escena, 
juntament amb un treball en dansa clàssica, contemporània i improvisació.  
L’Escola Palucca inclou també màster classes i un Eleven Programme més orientat a la inserció professional dels joves 
ballarins. 
 
 
Condicions d’admissió 
Per la Llicenciatura en Dansa (BA):  
- Graduat en educació secundària (batxillerat, per exemple) i tenir entre 16 i 20 anys. 
- Nivell tècnic de dansa avançat. 
- Bon nivell d’alemany. L’escola pot oferir cursos d’alemany als estudiants estrangers. 
- Selecció a partir de proves durant l’hivern i la primavera de l’any anterior a la inscripció. 
 
Pel Màster en Coreografia (MA):  
- Tenir diversos anys d’experiència com a ballarí/coreògraf i acreditar haver començat la carrera com a coreògraf 
(presentació de treballs); no cal tenir un títol, ni una edat determinats.  
- Tenir bon nivell d’alemany, que caldrà acreditar amb un test d’avaluació de la llengua abans de realitzar la inscripció 
(consultar la pàgina web). 
- Selecció feta a base d’una prova l’hivern dels anys parells. 
Per les master class: inscripció al principi de cada semestre d’hivern. 
Per l’Eleven Programme: inscripció com a molt tard al febrer abans de l’inici del nou curs. 
 
Informació 
Palucca Schule Dresden – Hochschule für Tanz 
Basteiplatz 4 
D-01277 Dresden - Germany 
Contacte: Martina Preisser / Tel. + 49 (0)351 259 0620 / Correu electrònic: m.preissler@palucca.eu 
Eleven Program: Lena Surhen / Tel. + 49 0351 259 0633 / Correu electrònic: l.surhen@palucca.eu 
www.palucca.eu 
 

UNIVERSITÄT DER KÜNSTE, INTER-UNIVERSITY CENTER FOR DANCE - BERLÍN 

 
Presentació 
El centre interuniversitari per la dansa de Berlín va començar com a projecte pilot (Tanzplan, 2006). Des de l’any 2010, 
continua actiu sota el paraigües de la Universitat de les Arts de Berlín (Universität der Künste), de l’Escola de les Arts 
Dramàtiques i en col·laboració amb la xarxa TanzRaum Berlin. 
Inclou tres programes formatius, que fan de vincle entre la universitat i la 
pràctica professional: 
- Llicenciatura en Dansa contemporània, contacte, coreografia (BA): 
especialitzada en dansa contemporània, aquesta llicenciatura (sis 

http://www.palucca.eu/
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semestres) pretén desenvolupar la pràctica artística a partir de dos eixos: la interpretació i la creació coreogràfica.  
- Màster en Solo/Dansa/Autorship (SODA) (MA): aquest màster (quatre semestres de plena dedicació) es decanta per 
les figures de l’intèrpret i del coreògraf, tot explorant la pràctica personal i col·laborativa de la dansa.  
- Màster en Coreografia (MA): aquest MA (quatre semestres) explora els següents camps: el cos en moviment, els 
mètodes i processos creatius i el context artístic, estètic i social de la coreografia. 
 
Condicions d’admissió 
En el Màster en Coreografia, les classes es fan en anglès i alemany. Cal tenir bons coneixements tant a nivell oral com 
escrit. La selecció es fa a partir de l’expedient i d’un examen. 
Per entrar al màster, és necessari tenir una llicenciatura o estudis equivalents i pràctica de la dansa i de la coreografia 
(no necessàriament professional). 
 
Informació 
Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT) 
Uferstudios, Uferstrasse 23 
13 357 Berlin Germany 
Correu electrònic: applications@hzt-berlin.de 
Contactes: Prof. Dr. Ric Allsopp: ricallsopp@mac.com 
Prof. Rhys Martin: rhysmartin@online.de 
www.hzt-berlin.de 
www.udk-berlin.de 
www.hfs-berlin.de/tanz/choreographie/bewerbung/ 

 

HOCHSCULE FÜR MUSIK - COLÒNIA 

Presentació 
Llicenciatura en Dansa (BA): vuit semestres de formació en dansa contemporània (240 ECTS). Es proposen diversos 
mòduls als alumnes: tènica de dansa, recerca artística, pràctica somàtica, actuacions... 
Màster en Estudis de Dansa (MA): metodologia de la recerca en dansa, historigrafia  de la dansa, composició 
coreogràfica, cos/art/media, mòduls de recerca i exposicions orals. 
Màster en Disseminació de la Dansa: s’adreça a ballarins intèrprets, professors i coreògrafs que vulguin fer un treball 
de reflexió crítica sobre la dansa contemporània.  
 
Condicions d’admissió 
Llicenciatura en Dansa (BA): graduat d’educació secundària i selecció a partir de proves (entrevista i classes tècniques). 
Informació: Erika Golz 
Màster en Estudis de Dansa (MA): cal tenir una llicenciatura en dansa, teatre, música o ciències socials i un interès 
científic i artístic per la recerca a la dansa. Selecció a partir de l’expedient (cal dominar l’alemany). Informació: Yvonne 
Hardt 
Màster en Disseminació de la Dansa: bons coneixements d’alemany i d’anglès, llicenciatura en dansa o pedagogia o 
equivalent; es valorarà experiència professional d’almenys tres anys. Selecció en base a l’expedient. Informació: Nina 
Haenel nina.haenel@hfmt-koeln.de 
 
Informació 
Hochshule für Musik und Tanz Köln 
Unter Krahnenbäumen 87 
50 668 Köln Germany 
+ 49 221 912 818 
www.hfmt-koeln.de 
 
 
 

http://www.hfs-berlin.de/tanz/choreographie/bewerbung/
http://www.hfmt-koeln.de/
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Altres institucions a Alemanya ofereixen programes formatius en dansa, ja sigui de nivell preuniversitari (alumnes entre 
16 i 19 anys) o bé de nivell de Diplomatura (BA). En general demanen que els candidats tinguin coneixements 
d’alemany. 
Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik, Berlín 
www.ballettschule-berlin.de (Vocationnal School Diploma: títol de ballarí professional que permet l’accés a la 
universitat). 
Akademie des tanzes (University of Music and Performing Arts), Mannheim 
www.muho-mannheim.de (Dance Course: tres anys, equivalent a un nivell de llicenciat; Estudis de Postgrau 
d’especialització d’escena en dansa clàssica, un any, títol equivalent a un 4rt any universitari). 
Ballettakademie (University of Music and Performing Arts), Munic 
www.heinz-bosl-foundation.com (clicar a notícies=>admissió a la Munich Ballet Academy) Correu electrònic : 
ballettakademie-muenchen@t-online.de 
 

 

ÀUSTRIA 

SALZBURG EXPERIMENTAL ACADEMY OF DANCE (SEAD) - SALZBURG 

 
Presentació 
Aquesta escola privada imparteix: 
- Una formació en dansa contemporània de quatre anys (de tipus undergraduate programme), anomenat Artist in 
Process. 
- Dos programes formatius d’un any (de tipus postgraduate), anomenats Artist in Practice: un, el Professional Company 
Year endinsa el ballarí en un entorn professional; l’altre, anomenat International Choreographic Exchange, s’adreça als 
ballarins que es vulguin especialitzar en coreografia. 
 
Condicions d’admissió 
A partir de proves (cada any). 
Artist in Process: ballarins de més de 18 anys, amb un bon nivell tècnic. 
Artist in Practice: ballarins experimentats, ja titulats, sense una edat concreta. 
 
Informació 
Schallmooser Hauptstrasse 48a 
A-5020 Salzburg Austria 
Tel. +43 (0)662 624 635 
Correu electrònic: info@sead.at 
www.sead.at 
 

IDA ANTON BRUCKNER UNIVERSITY - LINZ 

 
Presentació 
L’Institute for Dance Arts de la Universitat privada Anton Bruckner certifica una formació com a intèrpret en dansa 
contemporània encaminada a obtenir una llicenciatura (BA) (tres anys), que pot ser complementada amb un màster, 
Contemporary Stage Dance (MA) (dos anys). 
La universitat expedeix un BA i un MA de recerca sobre la pedagogia i el 
moviment anomenat Dance Pedagogy / Movement Studies. 
 
 

mailto:ballettakademie-muenchen@t-online.de
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Condicions d’admissió 
Els alumnes (prop de 60), d’arreu del món, són seleccionats a partir d’una prova. Cal tenir un bon nivell tècnic, un 
coneixement del repertori contemporani i una ment oberta pel que fa a l’escena actual. Les classes s’imparteixen en 
alemany i anglès. Els alumnes de dansa estan exempts de fer un examen d’accés en alemany, però han de fer cursos 
d’aquesta llengua. Les proves per cada curs es fan al maig. 
 
Informació 
IDA – Institute for Dance Arts 
Wildbergstrasse 18 
4040 Linz, Donau Austria 
Secretaria: Beate Gschwendtner / Tel. +43 732/70 10 00 - 18 
Correu electrònic: b.gschwendtner@bruckneruni.at 
www.bruckneruni.at 

BÈLGICA 

PARTS – BRUSSEL·LES 

 
Presentació 
PARTS (Performing Arts Research and Training Studios) ofereix un programa de formació i perfeccionament en dansa 
contemporània per a ballarins i coreògrafs, en relació amb les altres arts de l’escena. El pla d’estudis és de quatre anys, 
dividits en dos cicles: 
Cycle Training (1r i 2on any): aprenentatge tècnic de la dansa contemporània. 
Cycle Research (3r i 4rt  any): aprofundiment i treball personal. 
Contingut de la formació: curs de dansa clàssica i contemporània, tallers de composició i improvisació; introducció al tai 
txi i al shiatsu; classes de música i teatre; classes teòriques (filosofia, ciències socials, semiòtica, història de l’art, 
història de la dansa i de la música). 
 
Condicions d’admissió 
Proves cada dos anys. Cal tenir bons coneixements d’anglès (test després de la prova final). 
Cycle Training: candidats de 18 a 24 anys, amb el títol d’estudis de secundària. 
Cycle Research: candidats de 21 a 26 anys, que hagin acabat estudis de tres anys (nivell de llicenciat, BA) en dansa 
clàssica o contemporània. 
 
Informació 
PARTS 
164 avenue Van Volxem, B-1190 Bruxelles - Belgique 
Tel. +32 2 344 55 98 / F +32 2 343 53 52 
Contacte: Mia Lawrence (cycle Training) ; Steven de Belder (cycle Research) 
Correu electrònic: mail@parts.be 
www.parts.be 
 

CONSERVATOIRE ROYAL D’ANVERS 

 
Presentació 
El Departament de dansa del Koninklijk Conservatorium atorga la llicenciatura com a ballarí intèrpret en dansa 
contemporània després dels tres anys que duren els estudis.  
Aquests es divideixen en tres blocs: 
- Classes tècniques en dansa moderna i contemporània, però també clàssica, 
improvisació i composició, pilates, … 

http://www.bruckneruni.at/
http://www.parts.be/
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- Tallers per a potenciar la creativitat: pràctica de la coreografia, de la improvisació i experiència en una companyia  
- Classes teòriques (història de la dansa, anatomia, música, …). 
 
Condicions d’admissió 
- Graduat d’educació secundària o equivalent. 
- Un certificat que permeti ser admès en una universitat en el país d’origen.  
Accés a partir d’una prova (curs de dansa clàssica i contemporània, coregrafia): 
www.artesis.be/conservatorium/english/dance-auditions.htm 
Les classes s’imparteixen en flamenc i anglès (possibilitat de seguir el curs amb un nivell bàsic de flamenc començant al 
Conservatori).  
 
Informació 
The Royal Conservatoire, Dance 
Artesis University College of Antwerp 
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen Belgium 
Tel. + 32 3 244 18 00 / Fax + 32 3 238 90 17 
Correu electrònic: conservatorium@ap.be 
www.ap.be (Rubrique Royal Conservatoire Antwerp) 
 

ECOLE ROYALE DE BALLET D’ANVERS 

 
Presentació 
L’escola del Ballet Royal d’Anvers ofereix: 
- Formació en dansa clàssica i contemporània pels alumnes de 12 a 18 anys. 
- Un programa internacional de formació per a joves ballarins de 16 a 18 anys. Aquest programa inclou classes de dansa 
clàssica, contemporània, improvisació, composició, … 
 
Condicions d’admissió 
Departament de dansa clàssica: prova individual pels candidats d’entre 16 i 18 anys. 
Departament de dansa contemporània: selecció a partir d’un taller de dansa contemporània (dos dies). 
Els dos departaments demanen tenir coneixements avançats de ballet clàssic i coneixements bàsics de dansa 
contemporània i moderna. 
 
Informació 
Koninklijke Balletschool Antwerpen 
Maria Pijpelincxstraat 1 - correspondentieadres: Meistraat 2 
2000 Antwerpen Belgium 
Tel. +32 3 202 83 17/22 / Fax + 32 3 202 83 30 
www.koninklijke-balletschool-antwerpen.be 
 
 

 

 

 
 

http://www.koninklijke-balletschool-antwerpen.be/
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DINAMARCA 
 

THE DANISH NATIONAL SCHOOL OF CONTEMPORARY DANCE - COPENHAGUEN 

 
Presentació 
La DNSCD, departament de la Danish National School of Theatre, forma ballarins, coreògrafs i professors. 
- Foundation course (dos anys, 120 crèdits ECTS): tècnica i teoria de la dansa, improvisació, coreografia, música, 
pedagogia i història de la dansa. 
- Advanced course (dos anys, 120 crèdits ECTS): desenvolupament de l’expressió personal i dels coneixements tècnics, 
musicals i intel·lectuals. Tots els estudiants fan pràctiques en una companyia de dansa professional a Dinamarca o a 
l’estranger. Se seleccionen dos estudiants per fer un curs complementari de coreografia.  
 
Condicions d’admissió 
Les classes s’imparteixen en danès i anglès (possibilitat de fer cursos de danès in situ).  
Els candidats han d’haver finalitzat els estudis de secundària. 
Formulari d’inscripció per al setembre següent en línia a partir de desembre. 
 
Informació 
Skolen for Moderne Dans 
Philip de Langes Allé 3 
1435 Copenhague K Danemark 
Tel. + 45 4172 2000 
Correu electrònic: post@scenekunstskolen.dk 
www.teaterskolen.dk 
 

FINLÀNDIA 

THEATER ACADEMY OF FINLAND - HÈLSINKI 

 
Presentació 
S’ofereixen diferents estudis: 
- Llicenciatura en Dansa (BA) (tres anys, 180 ECTS): classes de dansa (principalment dansa contemporània però també 
clàssica i jazz), música, història i teoria de la dansa. El temari també inclou espectacles i produccions escèniques. 
- Màster en Dansa (MA) (dos anys, 120 ECTS): tres opcions: dansa, coreografia o pedagogia de la dansa. Permet un 
aprofundiment, entre pràctica i teoria, després d’haver obtingut la llicenciatura (BA), amb una major especialització des 
del segon any. 
 
Condicions d’admissió 
Les classes s’imparteixen en finès, suec i anglès, però l’aprenentatge de la llengua no és un requisit pels estudis de 
dansa. Es poden enviar les candidatures a partir del gener-febrer i els exàmens es fan entre el març i el juny a Hèlsinki. 
 
Informació 
Theater Academy Helsinki 
Haapaniemenkatu 6, 00530 Hèlsinki. Finlàndia 
Coordinació de relacions internacionals: Joanna Sundberg / Correu 
electrònic: international@teak.fi 
Tel. +358 400 792 170 / Fax +358 99 753 0170 
www.teak.fi 
 

http://www.teaterskolen.dk/
http://www.teak.fi/
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FRANÇA 
 

 
Presentació 
El Ministeri de Cultura i Comunicació atorga el títol Diplôme national supérieur professionnel de danseur (DNSPD) a 
través de set centres formatius. 
El DNSPD certifica l’adquisició de coneixements i de competències generals i professionals pel que fa a l’exercici de la 
professió de ballarí. El DNSPD imparteix sis semestres de formació. Per a accedir-hi, els candidats han de superar un 
examen que certifiqui que tenen una sòlida formació de base en dansa.  
Els estudis que s’ofereixen varien en cadascun dels set centres formatius pel que fa a la durada i l’organització, així com 
en les matèries ofertes. Actualment, cal triar una de les tres matèries principals (clàssica, contemporània o jazz) per 
obtenir el DNSPD.  
Els centres han establert un conveni amb una universitat per a permetre que els estudiants puguin validar una 
diplomatura, juntament amb la titulació d’intèrpret. 
 
Condicions d’admissió 
Per a accedir als estudis, els candidats han de: 
a) Certificar que han obtingut el diplôme d'études chorégraphiques (DEC) o el diplôme national d'orientation 

professionnelle (DNOP) de ballarí o d’una formació en dansa d’almenys tres anys de durada; 
b) Demostrar amb un certificat mèdic que no hi ha contraindicacions per a què practiquin la dansa. 
Els candidats també han d’aportar un document que certifiqui el seu nivell d’estudis d’ensenyament general. Els 
candidats admesos que no hagin obtingut el títol de batxillerat gaudiran d’horaris especials per a poder obtenir el títol.  
El director del centre, seguint el parer de l’equip pedagògic, i a petició del candidat, pot donar l’autorització per a què 
aquest es presenti a l’examen d’accés, en el cas de candidats que no compleixin els requisits establerts en el punt a).  
Per tal d’accedir als estudis que permeten obtenir un DNSP cal haver superat l’examen d’accés. En el cas dels alumnes 
que ja s’han format al centre, si el director els eximeix de fer l’esmentat examen d’accés d’acord amb el parer de 
l’equip pedagògic, no hauran de superar cap prova.  
Les modalitats i la natura de les proves de l’examen d’accés són establertes pel centre i registrades en el reglament 
intern. El centre defineix el procediment per a certificar les competències i els coneixements adquirits anteriorment. 
Aquest procediment pot reduir la durada de la formació per a obtenir el DNSP.   
 
Reconeixement de l’experiència  
El DNSP pot atorgar-se, total o parcialment, si es comprova el reconeixement de l’experiència (Validation des acquis de 
l'experiénce (VAE)) dels candidats que  acreditin competències adquirides en l’exercici d’activitats remunerades, no 
remunerades o sense ànim de lucre, de manera continuada o no, en relació directa amb la professió de ballarí.  
La durada total d’activitat acumulada que s’exigeix és d’almenys tres anys, podent ser reconeguts amb un mínim de 
1521 hores. Els centres autoritzats a atorgar el DNSP poden reconèixer la VAE, segons les modalitats pràctiques 
definides per cada centre.  
 

 

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON (CNSMDL) 

 
Presentació 
El departament de dansa de CNSMDL ofereix una formació d’intèrpret, que permet obtenir el DNSPD. S’ofereixen dues 
opcions: dansa clàssica i dansa contemporània. 
 
El cicle d’estudis té una durada de quatre anys (el primer any és 
preparatori), que pot ser reduïda en funció de l’experiència prèvia que tingui 
l’alumne. Els estudiants de quart any són considerats professionals en base 
a la seva participació al Jeune Ballet del CNSMDL. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-etudes-choregraphiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-national-d-orientation-professionnelle-de-danse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-national-d-orientation-professionnelle-de-danse
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Ensenyament universitari: s’ha signat un conveni amb la Universitat Lyon 2 per a què els estudiants de batxillerat 
puguin reconèixer la titulació «Arts du spectacle». Per a obtenir-la, els alumnes han de demanar el reconeixement de 
les matèries de la universitat, a més del seu DNSPD.  
 
Condicions d’admissió 
Per dansa clàssica: mínim 15 anys, màxim 18 anys. 
Per dansa contemporània: mínim 16 anys, màxim 20 anys. 
Qualsevol excepció a aquesta normativa ha de ser autoritzada pel director dels estudis coreogràfics, acompanyada d’un 
CV detallat. 
 
Primera prova: classe de clàssic o contemporani (segons el departament escollit) davant d’un jurat. 
Per a l’admissió passa la primera prova caldrà: variació clàssica o solo contemporani (segons el departament escollit) i 
entrevista. 
 
Informació 
CNSMD de Lyon - Département danse  
6 quai St Vincent 69001 Lyon 3 quai Chauveau 
Tel. 04 78 28 34 34 C.P. 120 
Fax 04 72 07 84 79 69266 Lyon Cedex 09 
Correu electrònic: cnsmd@cnsmd-lyon.fr 
www.cnsmd-lyon.fr 
 
 
 

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS (CNSMDP) 

 
Presentació 
La formació d’un ballarí/na intèrpret inclou: 
- El cicle preparatori (un any): matèria principal clàssica o contemporània. 
- El primer cicle superior (tres anys), impartit pel DNSPD, en dansa clàssica o en dansa contemporània. El centre pot 
oferir un any opcional per a la inserció professional als alumnes titulats.  
Contingut de la formació: matèria principal i complementària, història de la dansa, formació musical, anàlisi funcional 
del cos en el moviment de la dansa. 
- El segon cicle superior: Junior Ballet (dos anys). Permet abordar els repertoris clàssics i contemporanis i comparar-los 
amb els processos creatius acompanyats de coreògrafs. Els alumnes del Junior ballet poden beneficiar-se de 
masterclass i de tallers orientats a l’aprenentatge de l’escena (teatre, il·luminació) per tal de completar la seva 
preparació per a l’etapa professional.  
 
Ensenyament universitari: Els alumnes més joves gaudeixen, als centres escolars més propers, d’uns horaris especials 
fins a batxillerat. Els alumnes que tinguin el batxillerat i vulguin podran preparar una Licence Arts du spectacle - Danse, 
dins del marc de col·laboració amb la Universitat Paris 8. 
 
Condicions d’admissió 
L’accés als estudis de ballarí intèrpret es fa en base a un examen, en el cicle preparatori superior, d’acord amb  uns 
límits d’edat: 
Clàssic: cal tenir entre 14 i 17 anys. 
Contemporani: cal tenir entre 15 i 18 anys. 
Pel Junior Ballet: admissió a partir de l’expedient i d’un examen; els 
candidats han de tenir entre 17 i 23 anys. 
 
 

http://www.cnsmd-lyon.fr/
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Informació 
CNSMD de Paris – Département des études chorégraphiques 
209 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris 
Tel. 01 40 40 46 33 / Fax 01 40 40 46 02 
Correu electrònic: danse@cnsmdp.fr 
www.conservatoiredeparis.fr 
 
 

ECOLE SUPERIEURE DE DANSE DU CNDC (CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE) 
A ANGERS 

 
Presentació 
El CNDC, centre nacional i escola superior de dansa, ofereix una formació de dos anys que té com a finalitat obtenir el 
DNSPD, associat a una llicenciatura. Des del setembre de 2014 també s’ofereix un màster. 
 
Els estudis que permeten obtenir el DNSPD tenen com a finalitat acompanyar l’alumne en el domini i la bona 
comprensió de diferents tècniques de dansa moderna, així com en l’estudi dels fonaments de la dansa contemporània. 
Els estudis posen l’accent en un enfocament que és a la vegada pràctic, creatiu i teòric. Un aspecte essencial de la 
pedagogia al CNDC consisteix en aquest aprenentatge híbrid de tècniques resultants de la dansa moderna i 
contemporània.  
Els coreògrafs convidats, programats o en residència, ofereixen als alumnes l’ocasió de descobrir els camins de creació 
contemporània dins d’estètiques ben variades. Aquests artistes sovint són sol·licitats per a impartir cursos o tallers a 
l’Escola. 
 
Formació universitària: l’estudiant prepara la llicenciatura de dansa – àmbit de dret, economia i gestió atorgada per la 
Universitat d’Angers. 
 
Condicions d’admissió 
Els candidats han de tenir entre 18 i 24 anys, acreditar almenys tres anys de pràctica en dansa, tenir el títol de 
batxillerat i tres anys d'estudis superiors o VAE. Preselecció feta a partir de l’expedient. Admissió a partir d’una prova 
(cal fer-la dues vegades). 
 
Informació 
Centre national de danse contemporaine 
17 rue de la Tannerie – codi postal 50107 
49101 Angers cedex 02 
Tel. 02 44 01 22 76 (Marie Leduc, coordinadora) 
Correu electrònic: marie.leduc@cndc.fr 
www.cndc.fr 
 
 

ECOLE SUPERIEURE DE DANSE DE CANNES / ROSELLA HIGHTOWER  

 
Presentació 
Els estudis que permeten obtenir el DNSPD tenen una durada de tres anys. 
Aquests estudis són mixtos, un híbrid de clàssic i contemporani. 
Els estudis es fan en diferents cicles formatius oferts per l’Escola, és a dir: 
- Les classes integrades de dansa i ensenyament general (tres cicles: 
elemental, secundari i superior): danse étude. 

http://www.conservatoiredeparis.fr/
http://www.cndc.fr/
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- El cicle preprofessional: dos anys. 
Els estudis DNSPD es duen a terme en el darrer any del cicle danse étude (superior dos) i en els dos anys del cicle 
preprofessional. Durant l’últim any els alumnes podran gaudir d’una intensa experiència escènica al Cannes Jeune 
Ballet. 
 
Formació universitària: dues universitats col·laboren amb l’escola i permeten la preparació d’una llicenciatura en 
paral·lel als estudis de DNSPD: 
- La Universitat Sud Toulon-Var, UFR Ingémédia: preparació d’una llicenciatura professional Intermédia (en noves 
tecnologies de la imatge i de so) 
- La Universitat de Nice Sophia-Antipolis, UFR Arts, departament de Dansa: preparació d’una llicenciatura Parcours en 
Danse. 
 
Condicions d’admissió 
Classes danse étude: admissió a partir d’una prova i currículum escolar. Edat: d’11 a 18 anys. 
Cicle preprofessional i preparació DNSPD: admissió basada en una prova (primera   prova: estudis de dansa clàssica i 
estudis de contemporània; segona prova: presentació d’una variació de dansa clàssica o contemporània). Edat: de 17 a 
23 anys. 
 

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA) 

 
Presentació 
El Centre de Formation des Apprentis (CFA) Danse Théâtre Voix de l’Ecole Supérieure de Danse de Canes Rosella 
Hightower ofereix una formació a temps parcial encaminada al DNSPD. D’aquesta manera, el jove ballarí alterna els 
períodes de formació pràctica en una companyia (sota la responsabilitat d’un mestre d’aprenentatge amb els períodes 
de formació teòrica a l’escola.   
La durada de la formació a l’escola és de 400 hores durant un any. La resta de l’any els joves ballarins estaran a la 
companyia. 
El contracte d’aprenentatge és un contracte de treball de duració d’un any. L’aprenent té, per tant, un estatus 
d’assalariat i està remunerat, des del període formatiu a l’escola. 
 
Condicions d’admissió 
Ballarins i ballarines de tècnica clàssica i contemporània, d’entre 16 i 25 anys. Admissió a través d’una prova. 
 
Informació 
École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower 
21 chemin de Faissole 
06250 Mougins 
Tel. 04 93 94 79 80 / Fax 04 93 94 79 81 
Correu electrònic: contact@cannesdance.com 
www.cannesdance.com 
 
 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE DE MARSEILLE 

 
Presentació 
El cicle superior de l’Ecole nationale supérieure de danse de Marseille 
prepara els alumnes per a obtenir el DNSPD, juntament amb l’ESDC Rosella 
Hightower de Canes. Aquest cicle de perfeccionament i d’aprenentatge 
escènic permet al ballarí desenvolupar el seu nivell tècnic a partir d’una 
pràctica intensiva en dansa clàssica i contemporània.  

http://www.cannesdance.com/
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S’estimula cada estudiant per a què aprofundeixi els coneixements que té del repertori, augmenti la seva capacitat 
d’adaptació als diferents estils i llenguatges proposats i desenvolupi una cultura coreogràfica. També es vetlla perquè 
els alumnes tinguin un coneixement corporal on la pràctica física quotidiana es fusioni amb les classes teòriques 
(anatomia, anàlisi del moviment, història de la dansa i del cos, formació musical, anàlisi d’obres, notació coreogràfica, 
etc).   
 
El cicle dura tres anys. El tercer any de formació es fa amb l’ESDC. És un any en què els balallarins s’inicien en la pràctica 
professional al Cannes Jeune Ballet. 
 
Formació universitària: dues universitats col·laboren amb les escoles (Canes i Marsella): 
- La Universitat Sud Toulon-Var, UFR Ingémédia: preparació d’una llicenciatura professional Intermédia (en noves 
tecnologies de la imatge i del so) 
- La Universitat de Niça Sophia-Antipolis, UFR Arts, departament de Dansa: preparació d’una llicenciatura Parcours en 
Danse. 
 
Condicions d’admissió 
Admissió a partir d’una prova: una de dansa clàssica, una de dansa contemporània, variació lliure i entrevista. 
DNSPD 1r any: alumnes d’entre 17 i 19 anys, d’últims cursos de batxillerat o post-batxillerat  
DNSPD 2n any: alumnes d’entre 18 i 20 anys, post-batxillerat 
DNSPD 3r any: alumnes d’entre 20 i 22 anys, post-batxillerat 
 
Informació 
École nationale supérieure de danse de Marseille 
20 bd de Gabès 
13417 Marseille cedex 08 
Tel. 04 91 32 72 72 / Fax 04 91 71 51 12 
www.ecole-danse-marseille.com 
Correu electrònic: sec-ecole@ecole-danse-marseille.com 
 
 

ECOLE DE DANSE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS 

 
Presentació 
L’Ecole té per objectiu formar els futurs ballarins del Ballet de l’Opéra i d’assegurar-los una formació sòlida. El pla 
d’estudis és de caràcter pluridisciplinar i inclou classes de dansa (clàssica, contemporània, jazz i folklore), classes de 
música, de mímica, de comèdia, de dret de l’espectacle, d’història de la dansa, d’anatomia i de gimnàstica. 
 
Els alumnes de primer nivell obtenen el DNSPD. Gaudeixen de prioritat per tal d’entrar a formar part del Corps de 
Ballet de l’Opéra. Se’ls hi reserva un examen intern. Els alumnes que no formen part del Corps de Ballet poden seguir a 
l’École de danse, si no sobrepassen el límit d’edat, o bé deixar-lo després d’haver obtingut el seu títol. 
 
Condicions d’admissió 
Alumnes d’entre 8 i 12 anys: preselecció a partir de l’expedient (requisits d’alçada i de pes en funció de l’edat), proves 
de selecció, estada (de sis a deu mesos segons l’edat) i admissió en base a un examen al final de l’estada. 
Alumnes d’entre 13 i 16 anys: poden ser admesos els estudiants del CNSDMD de París i de Lió (prèvia prova), els 
alumnes que tinguin el títol d’estudis coreogràfics del CRR i el CRD (Conservatoires à Rayonnement Régional o 
Départamental – a partir de l’expedient i una prova), els llicenciats de les 
proves internacionals i altres candidats  (a partir de l’expedient i una prova). 
 
 
 

mailto:sec-ecole@ecole-danse-marseille.com
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Informació 
École de danse de l'Opéra 
20 allée de la danse 
92000 Nanterre 
Tel. 01 40 01 80 00 / Fax 01 40 01 80 50 
www.operadeparis.fr 
 
 

POLE SUPERIEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PARIS-BOULOGNE BILLANCOURT 

Presentació 
El Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne Billancourt (PSPBB), en col·laboració amb: 
- L’Institut de formation professionnelle Rick Odums (IFPRO). 
- L’École professionnelle supérieure d’enseignement de la danse Anne-Marie Porras (EPSEDANSE),. 
- El Centre de formation professionnelle et d’études supérieures en danse Off jazz (Gianin Loringett). 
- El Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne Pays-de-la-Loire, ofereix una formació d’ensenyament 
superior al llarg de tres anys, que acaba amb el DNSPD intèrpret de jazz.  
 
Formació universitària: l’estudiant prepara la llicenciatura en «arts du spectacle chorégraphique» atorgada per la 
Universitat Paris 8. 
 
Condicions d’admissió 
Els candidats han de: 
- Tenir entre 17 i 25 anys. 
- Tenir un DEC o DINOP dansa jazz o un certificat que justifiqui una trajectòria de formació superior en dansa d’una 
durada mínima de tres anys. 
- Tenir el títol de batxillerat. 
Els candidats que no compleixin els requisits esmentats poden escriure una carta de petició demanant una excepció al 
director del centre. 
 
Informació 
Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris - Boulogne-Billancourt 
14 rue de Madrid 75 008 Paris 
Informació administrativa: Tel. 01 44 90 78 08 Correu electrònic: a.carayon@pspbb.fr 
Informació pedagògica: Tel. 01 71 28 76 49 Correu electrònic: nathalie.moreno@paris.fr  
www.pspbb.fr  
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.operadeparis.fr/
http://www.pspbb.fr/
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GRAN-BRETANYA 
 

 
En general a Gran-Bretanya les llicenciatures (BA) són qualificades d’Hons (Bachelor of Arts with Honours, o BA Hons): 
aquest estudis duren tres anys a Anglaterra i, a vegades, quatre a Escòcia.  
La durada dels màsters és variable. 
La Foundation Course, cursos preparatoris en matèria d’art d’un o dos anys de durada, en alguna ocasió es poden 
demanar per entrar a la universitat o a les escoles de formació superior. Aquests estudis, de contingut bàsicament 
pràctic, s’adrecen a alumnes que hagin finalitzat els estudis secundaris i vulguin perfeccionar-se abans d’entrar a la 
universitat o a una escola superior. 
S’aconsella comprovar a les pàgines web de les universitats i de les escoles el nivell d’anglès que requereixen per a cada 
curs, i les modalitats de prova (TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL, etc). 
 

 
ANGLATERRA 
 
1/ CONSERVATOIRE FOR DANCE AND DRAMA 
 

El Conservatoire for Dance and Drama (www.cdd.ac.uk) és una institució fundada el 2001 que agrupa vuit centres de 
formació superior en dansa i art dramàtic, quatre dels quals ofereixen una formació superior en dansa:  

 
- The Central School of Ballet 
- The London Contemporary Dance School (the Place) 
- The Rambert School of Ballet and Contemporary Dance 
- The Northern School of Contemporary Dance 
 
Les llicenciatures (BA) i màsters (MA) oferts per aquestes escoles s’atorguen en col·laboració amb la Universitat de Kent 
a Canterbury. 
 

CENTRAL SCHOOL OF BALLET - LONDRES 

 
Presentació 
Aquesta escola ofereix una formació «adulta» en dansa clàssica, dansa contemporània i comèdia musical. Cada any 
acull 100 estudiants i els de l’últim any participen a les gires del Ballet Central. En tres anys els estudis permeten 
obtenir un BA Hons Professional Dance and Performance. A l’Associate School també és possible fer un curs de 
preparació per la llicenciatura (BA) i estudis nocturns. 
 
La pràctica de la dansa a l’estudi i en escena constitueix un 90% de l’ensenyament, en el qual les matèries troncals són 
la dansa clàssica i la dansa contemporània (acompanyades de diferents classes de cant, teatre, jazz, pilates, flamenc i 
coreografia).  
 
Condicions d’admissió 
Bona tècnica i condició física; cal tenir coneixements d’anglès. 
Possibilitat d’accedir directament a 3r curs i d’ingressar al Ballet Central. 
Els formularis d’inscripció estan disponibles des de l’octubre anterior a l’inici del curs. 
 
Informació 
Central School of Ballet Charitable Trust 
10 Herbal Hill 
Clerkenwell Road 
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London EC1R 5EG, Great Britain 
Tel. + 44 20 7837 6332 
Correu electrònic: info@csbschool.co.uk 
www.centralschoolofballet.co.uk 
 

LONDON CONTEMPORARY DANCE SCHOOL / THE PLACE - LONDRES 

 
Presentació 
La London Contemporary Dance School ofereix un ensenyament superior als ballarins i coreògrafs: 
- Una formació de tres anys, impartida per un Bachelor of Arts in Contemporary Dance (HONS), que consta 
essencialment de classes tècniques en dansa contemporània i clàssica, completades per classes teòriques. (BA) 
- Un Master of Arts que ofereix tres especialitats: estudis de dansa avançats, coreografia i interpretació. Les matèries 
estudiades, segons les especialitats, són la dansa contemporània i clàssica, ioga, vídeo dansa, improvisació, història de 
la dansa, … (MA). 
 
Condicions d’admissió 
Pel BA: tenir 18 anys mínim i un bon nivell de dansa contemporània o clàssica. 
Pels MA: llicenciatura (BA) o experiència professional demostrable. 
Bons coneixements d’anglès. 
Selecció a partir d’una prova i entrevista (informació: www.lcds.ac.uk/audition-process-0) 
 
Informació 
London Contemporary Dance School 
The Place 
17 Duke’s road, London WC1H9PY 
Great Britain 
Tel. +44 20 7387 01 52 / Fax +44 20 7387 39 76 
Correu electrònic: info@theplace.org.uk 
www.lcds.ac.uk 
 

RAMBERT SCHOOL OF BALLET AND CONTEMPORARY DANCE – TWICKENHAM (GRAND 
LONDRES) 

 

Presentació 
La formació de ballarí que proposa la Rambert School té una durada de tres anys i inclou: 
- La Foundation Degree in Ballet and Contemporary Dance (dos anys). 
- El BA (Hons) in Ballet and Contemporary Dance (un any). 
Els estudis, basats essencialment en la pràctica, es divideixen entre dansa clàssica i contemporània. Inclouen classes 
tècniques de dansa clàssica i contemporània, puntes, pas a dos, repertori, treball amb coreògrafs convidats o que 
formen part de la Rambert Dance Company, … 
 
 
 
Condicions d’admissió 
Candidats i candidates que tinguin 16 anys com a mínim, nivell intermig en 
dansa clàssica (no cal una formació prèvia en dansa contemporània, però es 
valora si el candidat en té coneixements). Admissió a partir d’una prova. 
 
 

http://www.centralschoolofballet.co.uk/
http://www.lcds.ac.uk/
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Informació 
Rambert School 
Clifton Lodge, St. Margaret's Drive 
Twickenham TW1 1QN, Great Britain 
Tel. + 44 208 892 9960 
Correu electrònic: info@rambertschool.org.uk 
www.rambertschool.org.uk 
 

THE NORTHERN SCHOOL OF CONTEMPORARY DANCE - LEEDS 

 
Presentació 
L’escola ofereix una formació en dansa contemporània amb plena dedicació a través de les següents modalitats 
d’estudi: 
- Foundation Course in Contemporary Dance: tres anys de formació preparatòria. 
- BA (Hons) in Contemporary Dance: tres anys d’estudis basats en el nivell de desenvolupament individual dels 
alumnes a través d’un ensenyament tècnic (dansa contemporània i clàssica, tècnica Graham i Cunningham), un 
aprofundiment escènic, coreogràfic i teòric amb el moviment, i classes teòriques i assignatures opcionals.  
- MA in Contemporary Dance: aquesta formació d’un any permet als joves ballarins que vulguin ser intèrprets adquirir 
l’experiència de treballar en una companyia. Els estudiants han de triar entre formar-se a la companyia de l’escola o en 
una companyia externa durant un període d’entre tres i set mesos. 
 
Condicions d’admissió 
Per la Foundation Course i la llicenciatura (BA): batxillerat, currículum, prova i entrevista. 
Pel màster (MA): llicenciatura o experiència professional, expedient, prova i entrevista (informació: Tel. + 44 113 219 
3050 / Correu electrònic: admissions@nscd.ac.uk) 
 
Informació 
Northern School of Contemporary Dance 
98 Chapeltown Road 
Leeds LS7 4BH, Great Britain 
Tel. + 44 113 219 3000 / Fax + 44 113 219 3030 
Correu electrònic: info@nscd.ac.uk 
www.nscd.ac.uk 
 
2/ TRINITY COLLEGE 
El Trinity College atorga un Level 6 Diploma in Professional Dance que es pot obtenir a les escoles següents: 
Cambridge Performing Arts: www.bodywork-dance.co.uk 
Elmhurst School for Dance: www.elmhurstdance.co.uk 
English National Ballet School: www.enbschool.org.uk 
Hammond School: www.thehammondschool.co.uk 
Kate Simmons Dance School: www.ksd-online.co.uk 
Laine Theatre Arts: www.laine-theatre-arts.co.uk 
Millennium Performing Arts: www.md2000.co.uk 
Northern Ballet School: www.northernballetschool.co.uk 
Performers College: www.performerscollege.co.uk 
Stella Mann College: www.stellamanncollege.co.uk 
Tring Park School for Performing Arts: www.tringpark.com 
Urdang Academy: www.theurdangacademy.com 
 
El Level 6 Diploma in Professional Dance és una qualificació professional 
establerta amb els representants del sector coreogràfic. L’objectiu 
d’aquesta formació és desenvolupar les competències artístiques, creatives i 

http://www.nscd.ac.uk/
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tècniques del ballarí per tal d’impulsar la seva carrera professional. El Level 6 Diploma in Professional Dance és 
comparable al nivell de les llicenciatures (BA) atorgades per les universitats. 
 

ENGLISH NATIONAL BALLET SCHOOL - LONDRES 

 
Presentació 
L’escola s’adreça als estudiants que tinguin un mínim de 16 anys i ofereix uns estudis de tres anys de durada. La 
matèria principal és la dansa clàssica.  
 
Els dos primers anys es dediquen al desenvolupament de la tècnica clàssica, del sentit artístic i de la musicalitat. Durant 
el tercer any es treballa l’experiència en escena, millorant la formació tècnica de l’alumne. Els estudiants ballen a la 
companyia de l’escola i treballen regularment amb l’English National Ballet. 
 
Els alumnes obtenen el Diploma in Professional dance atorgat pel Trinity College. 
A més a més, l’escola prepara per a l’examen de notació del Benesh Institute (l’Score Reading for Dancers Exam). 
 
Condicions d’admissió 
Admissió a partir d’una prova (inscripció en línia): dues proves, classe de dansa clàssica (incloent el treball de puntes 
per a les noies). 
 
Informació 
English National Ballet School 
Carlyle Building, Hortensia Road 
Londres SW10 OQS Great Britain 
Tel. + 44 20 7376 7076 / Fax + 44 20 73 76 3404 
Correu electrònic: info@enbschool.org.uk 
www.enbschool.org.uk 
 

NORTHERN BALLET SCHOOL – MANCHESTER 

 
Presentació 
La NBS ofereix uns estudis de tres anys per a poder obtenir el Diploma in Professional dance reconegut pel Trinity 
College.  
 
El primer any és plurisdiciplinar i l’ensenyament inclou classes de dansa clàssica, jazz i dansa contemporània. A partir 
del segon any s’ofereixen dues opcions: 
 
L’opció «jazz Theatre Dance Focus» ofereix una formació completa a l’artista en dansa, cant i comèdia musical. 
L’opció  «Classical Ballet Focus» té com a objectiu formar ballarins que continuaran la seva formació en ballet clàssic. 
 
Condicions d’admissió 
L’edat mínima és de 16 anys tant per a nois com per a noies.  
Les proves inclouen una classe de dansa clàssica i una classe de dansa jazz i, ocasionalment, una entrevista. 
Les proves es fan d’octubre a juny de l’any previ a l’inici del curs. Les inscripcions es fan a través d’un formulari en línia 
a la pàgina web de l’escola. 
 
 
Informació 
Northern Ballet School 
The Dancehouse, 10 Oxford Road 

http://www.enbschool.org.uk/
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Manchester M1 5QA, United Kingdom 
Tel. +44 0161 237 1406 / Fax +44 0161 237 1408 
Correu electrònic: enquiries@northernballetschool.co.uk 
www.northernballetschool.co.uk 
 

3/ TRINITY LABAN CONSERVATOIRE OF MUSIC AND DANCE - LONDRES 

 
Presentació 
En constant evolució, els programes formatius de Trinity Laban són concebuts per a respondre les necessitats dels 
artistes i de la dansa contemporània, oferint alhora un perfeccionament tècnic, i un aprofundiment del talent creatiu i 
de la capacitat d’anàlisi i de recerca dels artistes.   
- Bachelor of Arts (Hons) en dansa contemporània: estudis de tres anys, amb classes de dansa clàssica i contemporània, 
de creació, d’anàlisi d’obres, d’història de la dansa... 
- Màster en interpretació, coreografia, escenografia. 
- Master of Science, Dance Science. 
- Formació especialitzada en notació i coreologia Laban.  
- Programa d’inserció professional: Transition Dance Company diploma (un any). 
 
Condicions d’admissió 
Llicenciatura (BA): tenir el graduat d’educació secundària. Selecció a partir d’una prova. 
Màster (MA): títol universitari i/o experiència professional; nivell tècnic avançat de dansa. 
Selecció a partir de proves (generalment al gener, febrer i abril).   
 
Informació 
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 
Faculty of dance 
Laban Building 
Creekside 
London SE8 3DZ, Great Britain 
Tel. +44 020 8305 9400 
Correu electrònic: info@laban.org 
www.trinitylaban.ac.uk 
 
4/ UNIVERSITATS 

MIDDLESEX UNIVERSITY- LONDRES 

Presentació 
La Universitat de Middlesex ofereix a través del seu departament “Dance, Music and Theatre Arts” diferents estudis en 
dansa contemporània i, especialment, el Dance Performance Degree, BA Honours. Aquest programa formatiu de tres 
anys està format per classes pràctiques (tècnica de dansa contemporània, creació i improvisació, dansa clàssica, fitness) 
i classes teòriques (història de la dansa, filosofia, anàlisi del moviment,...). També s’ofereix el màster Dance 
Choreography (MA). 
 
La Middlesex University acull també el ResCen (Centre for Research into Creation in the Performing Arts), que actua 
com a pont entre la universitat i les pràctiques professionals dels ballarins, i estableix col·laboracions amb l’estranger 
(www.rescen.net).  
 
 
Condicions d’admissió 
Llicenciatura (BA): haver acabat els estudis secundaris, tenir el títol d’una 
Foundation course o equivalent. 

http://www.northernballetschool.co.uk/
http://www.rescen.net/
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Màster (MA): llicenciatura (BA o equivalent) i/o una experiència coreogràfica significativa. 
Coneixements d’anglès. 
 
Informació 
Middlesex University 
The Burroughs 
NW4 4BTLondon 
Tel. + 44 20 8411 5555 
Contacte BA Dance Performance: Helen Kindred / Correu electrònic: h.kindred@mdx.ac.uk 
Contacte MA: Chris Bannerman / Correu electrònic: c.bannerman@mdx.ac.uk 
www.mdx.ac.uk 
 

DE MONTFORT UNIVERSITY - LEICESTER 

 
Presentació 
La universitat ofereix un BA en dansa contemporània focalitzat tant en la teoria com en la pràctica de l’escena a través 
de múltiples enfocaments. Els estudis tenen per objecte formar a ballarins, i tenen una durada de tres anys (possibilitat 
d’estudiar a temps parcial).  
 
Condicions d’admissió 
Haver acabat els estudis de secundària. Selecció a partir del currículum, una prova i una entrevista.  
 
Informació 
De Montfort University, The Gateway 
Leicester LE1 9BH United Kingdom 
Oficina d’estudis internacionals: Tel.+ 44 0116 2 50 60 70 / Correu electrònic: international@dmu.ac.uk 
www.dmu.ac.uk/faculties/humanities 
 

UNIVERSITY OF CHICHESTER (WEST SUSSEX) 

 
Presentació 
La Universitat de Chichester ofereix: 
- Un BA en dansa contemporània i coreografia (tres anys de durada). Una gran part dels estudis es dediquen a 
aprofundir en la tècnica. A banda, el programa ofereix mòduls especialitzats com dansa popular, ensenyament de la 
dansa i creació, dansateràpia, així com classes de dret i derivades de l'àmbit de la dansa.   
- Un MA Performance (16 mesos) amb tres opcions diferents: performance (entrenament i aprenentatge intensiu de 
l’escena a la companyia Mapdance), coreografia, i recerca.  
 
Condicions d’admissió 
Per a cursar la llicenciatura (BA) cal haver acabat els estudis secundaris; per al Màster (MA) és necessari tenir un títol 
de primer cicle o equivalent en dansa o art, i acreditar una experiència professional.   
Tenir un bon nivell d’anglès (nivells i exàmens a la pàgina web de la universitat). Selecció a partir de proves. 
 
Informació 
University of Chichester 
Bishop Otter Campus 
College Lane 
Chichester, West Sussex 
Codi postal19 6PU United Kingdom 
Tel. + 44 (0)1243 816002 
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Correu electrònic: admissions@chi.ac.uk / help@chi.ac.uk 
www.chiuni.ac.uk/dance 
 
5/ ALTRES ESCOLES 
 
El Council for Dance Education and Training (CDET) s’assegura de la qualitat dels programes professionals en dansa i 
comèdia musical, valida certs programes formatius i juga un rol informatiu en la direcció, tant pel públic i pels 
professionals, com pels poders públics. 
 
Llista dels programes formatius admesos pel CDET: 
http://www.cdet.org.uk/vocational-training/accredited-professional-schools-and-colleges 
Guia de formació professional en dansa: 
http://www.cdet.org.uk/download/guide/guide-2013.pdf 
 
Informació 
Council for Dance Education and Training 
Old Brewer's Yard 
17-19 Neal Street 
Covent Garden 
London WC2H 9UY 
info@cdet.org.uk 
http://www.cdet.org.uk 

 
ESCÒCIA 
 

BALLET WEST SCOTLAND 

 
Presentació 
El Ballet West ofereix un ensenyament que permet obtenir una llicenciatura (BA): el BA Classical Dance i el Dance 
Performance, en col·laboració amb el North Highland College. Els estudis duren tres anys i posen l’accent en la dansa 
clàssica i la comèdia musical. 
 
Condicions d’admissió 
Haver acabat els estudis secundaris, tenir un bon nivell de dansa clàssica i jazz. Selecció a partir del currículum  
(experiència demostrable) i prova. 
  
Els estudis s’imparteixen en anglès (no es requereix tenir cap nivell específic de la llengua però els estudiants 
estrangers s’han de comprometre a fer cursos d’anglès si el seu nivell no és prou bo). 
 
Informació 
Ballet West - Ichrachan House 
Taynuilt, Argyll 
PA35 1HP Scotland – Great Britain 
Tel. + 44 1866 822 641 
Correu electrònic: balletwest@btconnect.com / admissions@balletwestscotland.co.uk 
www.balletwest.co.uk 
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SCOTTISH SCHOOL OF CONTEMPORARY DANCE 

 
Presentació 
Adscrita a la Universitat de Dundee, la SSCD ofereix una formació d’intèrpret en dansa contemporània dedicant-hi una 
plena dedicació durant tres o quatre anys.   
 
El programa inclou classes de dansa contemporània i clàssica, coreografia, improvisació i anàlisi del moviment, així com 
un aprenentatge de l’escena gràcies al suport de la Scottish Dance Theatre i d’altres companyies. 
 
Els tres primers anys permeten obtenir el High National Diploma (HND) Dance Performance. L’ensenyament de quart 
any està encaminat a una llicenciatura (BA) i barreja aprofundiment tècnic i treball de creació coreogràfica. 
 
Condicions d’admissió 
Selecció de prop de 20 alumnes per any, a partir d’una prova i una entrevista. Les proves es fan la primavera prèvia a 
l’inici del curs.  
 
Poden accedir a quart any els estudiants que ja tinguin un títol HND o equivalent, o aquells que tinguin una experiència 
professional demostrable. 
 
Informació 
The Space (Kingsway Campus) 
Dundee College, Dundee 
DD3 8LE Scotland - UK 
Tel. +44 1382 834 834 (Contacte: Peter Royston) 
Correu electrònic: enquiry@dundeecollege.ac.uk 
www.dundeeandangus.ac.uk 
 

 
Entre els altres programes formatius oferts a Gran Bretanya, alguns es focalitzen únicament en la pedagogia. 
Concretament, és el cas de la Royal Academy of Dance (RAD - Londres), que ofereix un BA (Hons) Ballet Education, un 
Postgraduate Certificate in Education, un Professional Dance Teaching Diploma i un Master of Teaching (per 
correspondència). Informació: www.rad.org.uk 
 

 

HONGRIA 
 

HUNGARIAN DANCE ACADEMY 

 

Presentació 
L’acadèmia de dansa agrupa l’Institute for Training Dance Artists i l’Institute for Training Choreographers and 
Pedagogues.  
 
El programa formatiu de ballarí-intèrpret (de tipus BA) ofereix tres 
especialitzacions possibles: dansa clàssica, dansa contemporània i dansa de 
tradicional. També existeixen dos MA: un en dansa clàssica i, l’altre, en 
dansa de caràcter. 
 

http://www.dundeeandangus.ac.uk/
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En aquesta acadèmia, també hi ha la possibilitat d’estudiar un semestre o més (dins de les tres opcions anteriorment 
esmentades), de fer-ho a temps parcial o bé de fer un programa intensiu a l’estiu (cada any es fa a l’agost). 
   
Condicions d’admissió 
Admissió a partir de proves. La llengua de l’escola és l’hongarès, però els programes formatius oferts es fan també en 
anglès.  
 
Informació 
Hungarian Dance Academy 
H-1145 Budapest, Columbus u. 87-89 
Adreça: H-1372 Budapest, codi postal 439, Hongria 
Tel. +36 1 273 3434 / Fax +36 1 273 3433 
Correu electrònic: info@mtf.hu 
www.mtf.hu 
 

BUDAPEST CONTEMPORARY DANCE ACADEMY 

 
Presentació 
L’Acadèmia de dansa de Budapest ofereix diversos estudis centrats en la dansa contemporània: BA Contemporary 
dance artist (tres anys), BA Dancer & Coach (tres anys) i MA Contemporary Dance Pedagogy (dos anys). 
 
Condicions d’admissió 
Haver acabat els estudis de secundària. Proves cada any entre març i maig per començar el setembre següent. Des del 
2014, les classes s’imparteixen en hongarès i anglès. 
 
Informació 
Budapest Contemporary Dance Academy 
H-1036 Budapest, Perc utca 2 Hungary 
Contacte: Veronika Sifter 
Tel. + 36 1 250 3046 / Fax + 36 1 250 3056 
Correu electrònic: budapest@tanc.org.hu 
www.tanc.org.hu 
 

ITÀLIA 
 

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA - ROMA 

 
Presentació 
L’acadèmia forma ballarins, coreògrafs i professors. Concretament ofereix: 
- El Trienno (tres anys): perfeccionament en dansa clàssica o contemporània. 
- El Bienno (dos anys suplementaris): especialització en dansa clàssica, contemporània o en composició, coreografia. 
L’Accademia també forma professors. 
 
Condicions d’admissió 
Pel Trienno: cal haver acabat els estudis de secundària o equivalent.  
Pel Bienno: cal ser titulars del Trienno o tenir una carrera universitària.  
 
Informació 
Accademia Nazionale di Danza 

http://www.tanc.org.hu/
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Largo Arrigo VII n°5 
00153 Roma, Italia 
Tel. + 39 065717621 / Fax +39 065780994 
Informació estudiants estrangers: morena.malaguti@alice.it 
Correu electrònic: sd@accademianazionaledanza.it 
www.accademianazionaledanza.it 
 

ACCADEMIA TEATRO DELLA SCALA - MILÀ 

 
Presentació 
La Scuola del ballo ofereix: 
- Un programa formatiu de ballarí, de vuit anys de durada (accessible a partir dels deu anys), que dóna dret al títol de 
Ballerino professionista (ballarí professional) amb dues especialitzacions: dansa clàssica i dansa contemporània. 
- Formació de professor en dansa clàssica de dos anys. 
 
Condicions d’admissió 
Els candidats que vulguin formar-se per a ser ballarins hauran de tenir un mínim de 18 anys quan facin l’examen 
d’accés. 
 
Selecció en base a proves i a l’expedient. Les inscripcions per al següent curs estan disponibles des del mes de gener 
previ a l’inici del curs.  
 
Informació 
Fondazione Accademia Teatro alla Scala 
Scuola di Ballo 
via Campo Lodigiano 2/4 
20122 Milano, Italia 
Tel. + 39 02 92882100 o + 39 02 8545 11 1 
Correu electrònic: scuole.formazione@accademialascala.it / ballo@accademiadellascala.it 
www.accademialascala.it 
 

SCENARIO PUBBLICO, MODEM STUDIO ATELIER - CATÀNIA 

 
Presentació 
El centre coreogràfic Scenario Pubblico ofereix, des de l’any 2000, un programa formatiu adreçat als ballarins 
contemporanis.   
 
Ofereix els diferents programes formatius que es presenten a continuació: 
Modem Professionnal: aquest programa de dos mesos s’adreça a ballarins de nivell avançat o professionals. Inclou 
classes de clàssica, contemporània, treball sobre el repertori amb la companyia i elaboració d’una peça. 
Studio: programa de dos anys que prepara els estudiants al Modem advanced. 
Modem advanced: aquest programa (dos anys) posa l’accent en el treball de creació i interpretació i en tallers amb 
coreògrafs. El segon any no és obligatori, però pot permetre fer stages a les companyies convidades. 
 
Condicions d’admissió 
Accés a partir de proves als ballarins/es contemporanis/es d’entre 18 i 26 
anys que tinguin un bon nivell en dansa clàssica i contemporània. 
Informació: http://www.compagniazappala.it/en/in_corso/audizioni 
Els estudis s’imparteixen en anglès i italià. 
 

http://www.accademianazionaledanza.it/
http://www.accademialascala.it/
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Informació 
MODEM 
Scenario Pubblico 
Via Teatro Massimo 16 
95131 Catania, Italia 
Tel. + 39 095 250 31 47 
Correu electrònic: info@scenariopubblico.com / segretaria@scenariopubblico.com 
www.scenariopubblico.com 
 

NORUEGA 

DEN NORSKE BALLETHØYSKOLE (NORWEGIAN COLLEGE OF DANCE) 

 
Presentació 
El Norwegian College of Dance ofereix el programa Dance with Pedagogy de tres anys de durada amb plena dedicació, 
que conclou amb una llicenciatura (BA) (180 crèdits). Aquests estudis donen als alumnes de l’escola el títol d’intèrprets 
professionals en dansa moderna/contemporània o en jazz, amb una especialització en les problemàtiques de 
l’ensenyament. 
  
El primer any el centre proposa una formació comuna abans de l’especialització en segon i tercer curs 
(moderna/contemporània o en jazz). La formació es divideix en cursos de tècnica, de dansa complementària i de 
pedagogia. 
 
Condicions d’admissió 
Tenir un bon nivell tècnic i haver acabat els estudis de secundària. 
Les classes es fan en norueg i anglès (test de llengua i classes per definir). 
Accés a partir de proves a Noruega o bé enviant un DVD. 
 
Informació 
The Norwegian College of Dance 
Norges Dansehoyskole 
Codi postal 2956 Toyen 
Tel. + 47 23 24 18 00 / Fax + 47 23 24 18 01 
Correu electrònic: info@dnbh.no 
http://www.dnbh.no 

 

PAÏSOS BAIXOS 

DE THEATERSCHOOL - AMSTERDAM SCHOOL OF THE ARTS (AHK) 

 

Presentació 
El Theaterschool forma part de l’Amsterdam School of the Arts i ofereix una formació completa en teatre i dansa, i 
concretament: 
- The National Ballet Academy: estudis en dansa clàssica, juntament amb el 
Het Nationale Ballet. 
El Preparatory Course té una durada de set a vuit anys i es fa en paral·lel als 
estudis primaris i secundaris. La formació es completa amb uns estudis 

http://www.scenariopubblico.com/
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intensius de dos o tres anys (Higher Vocational Training o HBO), impartits per un BA en dansa. 
 
El programa inclou classes tècniques en dansa clàssica, però també en contemporània, jazz, dansa de caràcter, pas a 
dos, així com classes relatives a l’anatomia i la salut, la història de la dansa i la formació musical. Els joves ballarins 
gaudeixen de l’experiència de l’escena, treballen amb coreògrafs invitats i es beneficien de l’estret lligam que 
l’acadèmia té amb el Het Nationale Ballet. 
 
Igualment, el pla d’estudis inclou un període d’aprenentatge en una gran companyia nacional o internacional per tal 
d’ajudar a la inserció professional del ballarí. 
- SNDO / choreography: aquest programa formatiu de quatre anys s’adreça a estudiants que vulguin ser coreògrafs. 
Inclou un estudi de les diferents tècniques corporals aplicades a la dansa contemporània i a les pràctiques somàtiques, 
una exploració dels processos de creació coreogràfica i els seus lligams amb les altres arts i les noves tecnologies, així 
com cursos d’estètica, història social i dansa, per tal de reflexionar sobre el paper de la coreografia en el seu context. 
 
La formació s’adreça a estudiants que tinguin una experiència demostrable en dansa i en l’escena, i permet obtenir una 
llicenciatura (BA) en dansa.   
- Modern Theatre Dance: aquests estudis de quatre anys, que donen dret a una llicenciatura (BA), formen els ballarins 
en el camp de la interpretació i en els processos de creació coreogràfica contemporània. Una gran part dels pla 
d’estudis està dedicada a la pràctica de diferents estils desenvolupats per coreògrafs contemporanis. Igualment, els 
alumnes fan classes d’anàlisi del moviment, del teatre, d’història de la dansa i de la filosofia. El quart any inclou un 
stage en una companyia professional d’almenys tres mesos. 
- Master of choreography: aquests estudis de dos anys tenen per objectiu la recerca en dansa i la creació en dansa 
contemporània. 
 
Condicions d’admissió 
Haver acabat els estudis de secundària. Les classes s’imparteixen en anglès i holandès. 
- The National Ballet Academy: preseleció a partir de l’expedient; posteriorment admissió a partir de proves (es fan a 
Holanda, als Estats Units i a Itàlia). Els estudiants estrangers han de tenir entre 16 i 19 anys i tenir un nivell de dansa 
avançat. 
Contacte: + 31 20 527 7643 Correu electrònic: nba-info@ahk.nl 
- SNDO / choreography: fins als 27 anys. Preselecció i posterior prova al llarg de tres dies sobre les següents matèries: 
contemporània, treball de moviment, improvisació, entrevista i presentació d’un solo. 
Contacte: Ellen van Haeringent Tel. + 31 20 527 7644 / Correu electrònic: ellen.vanhaeringen@ahk.nl 
- BA Modern Theatre Dance: els candidats han de tenir entre 17 i 22 anys. Selecció  a partir de tres proves. La primera 
avalua el nivell tècnic en clàssic i contemporani; la segona analitza la composició en dansa contemporània i la tercera 
reuneix els candidats holandesos i estrangers en una classe de dansa contemporània, de repertori i d’improvisació. 
Contacte: Annelies Rensik Tel. +31 20 527 7648 / Correu electrònic: annelies.rensink@ahk.nl 
- MA choreography: tenir una llicenciatura (BA) en dansa o equivalent, demostrar tres anys d’experiència professional 
com a intèrpret o coreògraf i presentar un projecte de recerca. La selecció es fa en base a l’expedient i a una entrevista. 
Contacte: Tel. +31 20 527 7715 / Correu electrònic: master-choreography@ahk.nl 
 
Informació 
de Theaterschool 
Jodenbreestraat 3 
Codi postal 15323 
1001 MH Amsterdam, The Netherlands 
Tel. +31 020 527 7667 (Dance Departement) 
Correu electrònic: info.dans@ahk.nl 
www.ahk.nl/en/theaterschool/dance-programmes/ 
 

 

http://www.ahk.nl/en/theaterschool/dance-programmes/
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ROTTERDAM DANSAKADEMIE / CODARTS 

 
Presentació 
L’acadèmia de dansa forma part de la Universitat CODARTS de les arts. El centre proposa nombrosos programes 
formatius de dansa, entre els quals hi ha el Bachelor of Dance Programme (quatre anys): els dos primers anys estan 
dedicats al Perfeccionament de les tècniques de dansa clàssica, contemporània i jazz. El tercer i quart any permeten 
una especialització en dansa contemporània. 
 
La formació s’organitza al voltant de sis grans components: les classes tècniques i la pràctica de l’escena, el 
desenvolupament dels passos creatius, les aportacions teòriques, la pedagogia, la preparació per a la inserció laboral i 
la prevenció en salut. 
 
L’admissió a quart any és possible amb la preceptiva autorització, però no permet obtenir el Bachelor of Dance (BDa). 
També s’ofereix un Master in dance therapy (tres anys). 
 
Condicions d’admissió 
Llicenciatura (BA): els candidats han d’haver acabat els estudis secundaris i tenir el títol de batxillerat o equivalent. La 
selecció es fa a base de proves. Les classes són en anglès pels estudiants estrangers (cal tenir un coneixement bàsic de 
l’anglès). 
Informació sobre el procés de selecció: csa@codarts.nl 
http://www.codarts.nl/EN/dance/content/info/Dance-110302apply_studielink_dance.php 
 
El mòdul d’inscripció està disponible a partir de desembre i les proves es fan als Països Baixos i a diferents ciutats 
europees del març al maig previs a l’inici del curs.     
Per l’acollida dels estudiants estrangers: international@codarts.nl 
 
Informació 
Codarts, University for the Arts 
Rotterdam Dance Academy 
Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam, The Netherlands 
Tel. + 31 10 217 1120s 
Correu electrònic: dance@codarts.nl 
www.codarts.nl 
 

ArtEZ (INSTITUTE OF THE ARTS) 

 
Presentació 
La formació de l’intèrpret (quatre anys), impartida per un Bachelor of Dance, té com a objectiu preparar l’alumne per a 
què sigui un ballarí professional. Inclou classes tècniques en dansa clàssica i contemporània, classes teòriques en 
anatomia, música, història de la dansa, però també classes d’improvisació i de creació coreogràfica.  
El MA of Theatre Practices (antic MA of Choreography) està dedicat al desenvolupament de la recerca artística. 
 
Condicions d’admissió 
Els candidats, que per accedir als Bachelor of Dance han de superar un seguit de proves, han de complir els següents 
requisits: 
- Haver acabat els estudis de secundària. 
- Tenir com a màxim 21 anys (noies) o 23 anys (nois). 
- Demostrar un bon nivell de dansa i d’anglès. 
El MA s’adreça als artistes que puguin demostrar tres anys d’experiència 
professional en el sector coreogràfic i que tinguin una llicenciatura (BA). 
L’admissió és a partir d’una prova i del currículum. 

http://www.codarts.nl/EN/dance/content/info/Dance-110302apply_studielink_dance.php
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Informació 
ArtEZ School of Dance 
Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem 
o codi postal 49, 6800 AA Arnhem 
The Netherlands 
Tel. +31 263 53 56 60 / Fax +31 263 53 57 35 
Correu electrònic: dansacademie@artez.nl 
www.artez.nl/Dance 
 

PORTUGAL 
 

FORUM DANÇA - LISBOA 

 
Presentació 
El programa de formació avançada en dansa contemporània PEPCC (Choreographic Creation, Dance Research and 
Training Programme) s’adreça a ballarins d’arreu del món. Els estudis barregen pràctica, experimentació i reflexió, i 
promouen un acostament a les altres arts. Els diferents itineraris d’interpretació, coreografia, actuació i recerca estan 
estretament lligats entre sí. El programa formatiu inclou quatre mòduls, cadascun dels quals té un enfocament artístic 
o pedagògic específic.   
Cada mòdul dura 14 setmanes i compta amb la col·laboració d’un artista. Els estudis duren de setembre a desembre de 
l’any següent (14 mesos i mig). 
 
Condicions d’admissió 
El PEPCC s’adreça a ballarins de 19 a 28 anys, tant portuguesos com estrangers. La selecció es fa a partir del CV, una 
carta de recomanació, proves (classes tècniques, improvisació i solo) i una entrevista. Les classes es fan en anglès i en 
portuguès (cal tenir un nivell mig de portuguès).  
 
Informació 
Forum Dança - LXFactory/EDIFÍCIO 
Rua Rodrigues Faria 103 
1300-501 Lisboa, Portugal 
Tel. + 351 213 429 885 
Correu electrònic: forumdanca@forumdanca.pt 
www.forumdanca.pt 

 

RÚSSIA 

 

BOLSHOI BALLET ACADEMY - MOSCÚ 

 
Presentació 
L’escola del ballet de Bolshoi ofereix estudis de dansa clàssica: 
- Stages intensius  (traineeship), d’almenys un mes de durada.  
- Uns estudis (full-time vocational training), que permeten obtenir una 
titulació (tres anys mínim). 

http://www.artez.nl/Dance
http://www.forumdanca.pt/
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L’ensenyament en dansa comprèn les següents matèries: classe tècnica, puntes, repertori, pas a dos, jazz, dansa de 
caràcter i danses tradicionals. 
 
 
Condicions d’admissió 
La llengua de les classes és el rus (se n’ofereixen cursos). Les classes duren de setembre a juny. 
La selecció es fa a partir de proves cada any. També es poden enviar les candidatures en DVD, que hauran de durar deu 
minuts com a màxim i hauran de mostrar una classe de tècnica, i una carta de motivació. Els professors decidiran si el 
candidat podrà estudiar com a alumne de «traineeship» o alumne de «full-time programme». 
 
Informació 
Bolshoi Ballet Academy 
2nd Frunzenskaya str., nº 5 
Moscow 119146, Russian Federation 
Contacte: Department for International Programs 
Tel./ Fax +7 499 242-86-36 
Correu electrònic: mgah-bia@yandex.ru 
www.balletacademy.com 
 

VAGANOVA BALLET ACADEMY OF RUSSIAN BALLET – ST. PETERSBURG 

 
Presentació 
L’acadèmia Vaganova de dansa clàssica és l’escola associada al Ballet Mariinsky. Els estudiants estrangers només poden 
formar part del departament de perfeccionament (cicle de deu mesos).  
Els estudis inclouen formació en tècnica de dansa clàssica, dansa de caràcter, pas a dos, danses tradicionals, dansa 
moderna, actuació de l’actor, repertori i curs de rus. Els alumnes tenen la possibilitat d’actuar, entre altres, al teatre 
Mariinsky i al teatre de l’Hermitage. 
 
Condicions d’admissió 
El cicle de perfeccionament està obert a ballarins/es d’entre 17 i 20 anys. 
Per a presentar la candidatura, cal enviar l’expedient amb un DVD de 20 minuts que inclogui una classe tècnica i 
variacions, CV complet amb indicacions d’alçada i pes. 
Enviar un correu  electrònic a: intercontact@vaganova.ru (o per fax), abans del mes de maig per començar el setembre 
del mateix any. 
 
Informació 
The Vaganova Ballet Academy 
Rossi street, 2 
St Petersbourg 191023, Russian Federation 
Tel. + 7 812 710 47 68 / Fax + 7 812 310 55 87 
Contacte: Daria Nevelskaya, coordinadora de relacions públiques i internacionals 
Correu electrònic: academy@vaganova.ru 
www.vaganovaacademy.com 

 

 
 

http://www.balletacademy.com/
http://www.vaganovaacademy.com/
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SUÈCIA 
 

DOCH UNIVERSITY OF DANCE AND CIRCUS - ESTOCOLM 

 
Presentació 
La DOCH ofereix diferents programes formatius en dansa: 
- Bachelor Program in Dance Performance (180 ECTS): tres anys d’estudis basats en la dansa i l’actuació 
contemporània. La formació barreja teoria i pràctica per tal d’aportar als estudiants diferents enfocaments en anàlisi 
del moviment, creació coreogràfica i interpretació. 
- Master Program in Choreography (120 ECTS): la formació s’orienta a una comprensió i una anàlisi crítica dels 
processos de creació coreogràfica contemporània. El programa inclou enfocaments teòrics i pràctics, activitats de 
recerca, i activitats lligades a les altres arts. La DOCH també ofereix un Master programme New Performative 
Practices, programes de curta durada per a professionals, residències i un programa de doctorat. 
 
Condicions d’admissió 
Admissió de l’expedient i proves cada dos anys. 
Possibilitat d’acreditar experiència anterior i escurçar la durada dels estudis (acordar-ho amb el departament 
d’admissions). 
Ensenyament en anglès. 
 
Informació 
Brinellvägen 58 (visites) 
o codi postal 27043 (postal) 102 51 Stockholm Sweden 
Tel. +46 08 562 274 50 / Tel. + 46 08562 274 10 
Correu electrònic: studieinfoinfo@doch.se / info@doch.se 
Departament dansa: Fredéric Gies / Correu electrònic: frederic.gies@doch.se 
Rasmus Ölme Tel. + 46 08 562 274 89 / Rasmus.olme@doch.se www.doch.se/choreography 
www.doch.se 
 

SUÏSSA 
 

ÉCOLE DE DANSE DE GINEBRA 

 
Presentació 
El programa formatiu de l’escola de dansa de Ginebra està orientat cap a la dansa neoclàssica i contemporània. Els 
estudis (tres anys) faciliten el contacte amb artistes en actiu. Les classes inclouen tres parts: l’aprenentatge tècnic 
(dansa clàssica i contemporània); els tallers (improvisació, composició, contacte, repertori); el treball amb coreògrafs 
en obres noves o reestrenes, principalment a la companyia de l’escola, el Ballet Junior de Genève. Els estudiants de 
tercer any poden fer un stage en una companyia professional. 
 
Condicions d’admissió 
Joves ballarins de 17 a 23 anys amb un excel·lent nivell de dansa clàssica i contemporània. 
Admissió a partir de proves: classe de dansa clàssica, taller de repertori clàssic i contemporani, classe de dansa 
contemporània, presentació d’un solo i entrevista (formulari a la pàgina web 
de l’escola). 
En funció del recorregut previ de l’estudiant, hi ha la possibilitat d’accedir 
directament a segon o tercer any. 
 

http://www.doch.se/
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Informació 
L'imprimerie un lieu pour la danse 
6 rue du Pré-Jérôme 
1205 Genève (quartier de Plainpalais), Suisse 
Tel. + 41 22 329 12 10 
Contacte per a la inscripció: Christine Masson / Correu electrònic: c.masson@limprimerie.ch 
www.limprimerie.ch 
 

RUDRA BÉJART - LAUSANNE 

 
Presentació 
L’escola Rudra Béjart Lausanne ofereix estudis de dos anys destinats a formar ballarins clàssics professionals. Els 
alumnes fan classes de dansa clàssica, pas a dos, repertori Maurice Béjart, dansa moderna tècnica Martha Graham, 
educació musical. També s’ensenyen d’altres matèries (danses tradicionals, teatre, circ) en forma de masterclass. 
 
Condicions d’admissió 
Cal tenir sòlides bases clàssiques i modernes. 
Els candidats han de tenir entre 15 i 18 anys (les noies) i 20 anys (els nois). 
Selecció a base de tres proves que, en general, es fan a la primavera. 
 
Informació 
École-atelier Rudra-Béjart Lausanne 
Chemin du Presbytère n° 12 
1000 Lausanne 22, Suisse 
Tel. + 41 21 641 64 78 / Correu electrònic: rudrabejart@gmail.com 
www.bejart-rudra.ch 
 

ZÜRCHR HOCHSCHULE DES KÜNSTE - ZURICH 

 
Presentació 
Des del 2014, la ZHdK ofereix un BA en Contemporary Dance (tres anys) en col·laboració amb la Haute École Spécialisée 
de Suisse Occidentale (HES-SO). Una part de les classes teòriques s’imparteixen en comú als estudiants d’aquestes dues 
escoles a la universitat de Berna. 
 
Els estudis també s’ofereixen en col·laboració amb la Codarts a Rotterdam, amb intercanvis i una xarxa de contactes. 
 
El programa formatiu se centra en les diferents tècniques i corrents de la dansa, per tal de desenvolupar el potencial 
expressiu dels joves ballarins i facilitar la seva inserció laboral. L’escola manté estrets lligams amb l’entorn professional  
(coreògrafs invitats, col·laboradors estrangers). Les classes s’imparteixen en anglès i alemany. 
 
Condicions d’admissió 
Admissió a partir de l’expedient, proves i entrevista. Data límit: febrer o març. 
 
Informació 
Zurich University of the Arts 
Department of Performing Arts 
Gessnerallee 11, CH-8001 Zurich 
Tel. + 41 43 446 53 18 / Correu electrònic: nadine.jaeggi(at)zhdk.ch 
www.zhdk.ch 
 

http://www.zhdk.ch/
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HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE (HES-SO), 

LA MANUFACTURE - LAUSANA 

 
Presentació 
A partir del 2014, la Manufacture, escola de formació de dansa i teatre que forma part de la HES-SO, ofereix un 
Bachelor of Arts en dansa contemporània en col·laboració amb la ZHdK. 
 
Una part de les classes teòriques s’imparteix de manera conjunta als alumnes de les dues escoles. La Manufacture 
ofereix l’opció «Création», programa que està associat amb els estudis de teatre. L’escola també col·labora també amb 
la PARTS a Brussel·les. 
 
Els estudis tenen una durada de tres anys a temps complet. 
Les classes són en francès i anglès. 
 
 
Condicions d’admissió 
Cada any es fan proves d’admissió. Les modalitats detallades i formularis d’inscripció estan disponibles a la pàgina web 
de l’escola. 
 
Informació 
HES-SO Services centraux 
Rue de la jeunesse 1 
Codi postal 452 
CH-2800 Delémont 1 
Tel. + 41 32 424 49 00 
info@hes-so.ch 
www.hes-so.ch 
http://www.hetsr.ch 
 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTS APPLIQUÉS – GINEBRA 

 
Presentació 
Aquests estudis tenen una durada de tres anys i preparen els estudiants per ser ballarins intèrprets contemporanis. El 
programa del CFC (Certificat Fédéral de Capacité) es divideix en tres parts: 
- Pràctiques artístiques: dansa contemporània, dansa clàssica, pilates, barra a terra, hip-hop, dansa jazz, contact 
improvisació, taller de repertori, música, teatre. 
- Classes teòriques: cultura coreogràfica, història i teoria de la dansa, anatomia, anàlisi del moviment, nutrició i salut, 
tècnica de les arts de l’espectacle. 
- Treball de creació coreogràfica i representació escènica: experiència de treball en una companyia. 
Paral·lelament a l’estudi específic de la dansa, els alumnes rebran una formació de cultura general comuna a tots els 
itineraris. 
 
Condicions d’admissió 
Haver acabat els estudis de secundària. Tenir 15 anys com a mínim. 
Preinscripció a partir de l’expedient (carta de motivació, referències, 
coneixements sobre dansa) i una selecció a base de proves (classes de dansa 
contemporània, taller d’improvisació i coreografia, presentació d’un treball 
personal i entrevista). 
 

http://www.hetsr.ch/
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Informació 
Rue Necker 2 
1201 Ginebra 
Tel. + 41 22 388 50 00 / Fax + 41 22 388 50 59 
Correu electrònic : info.cfpaa@etat.ge.ch 
http://edu.ge.ch/cfpaa/formations/danseur-interprete 
 

 
 
 
************************************************************************************************************************ 

 
Assessoraments a l’APdC: 
 
Assessorament puntual bàsic, te l'oferim des de l'APdC -de forma gratuïta per als socis, i a 30€ l'hora per als 
no socis-. S'ha de sol·licitar a través de la web: www.dansacat.org/serveis/2 o enviant un e-mail a 
projectes@dansacat.org. 
 
Assessorament especialitzat extern il·limitat per als socis professionals de l’APdC, per qüestions juridiques i 
laborals. Sol·licita’l a projectes@dansacat.org.  
 
 
 

APdC, abril 2016 
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