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Audition and Interview Process 

األداء والمقابالت اختبار  

We are looking for students who have the potential to 
be confident, independent learners who are willing to 
embrace diversity, work with imagination and commit 
to rigorous work and long hours of practice and study.  

There is an online application for Programmes where 
you will be asked to enter personal details and 
education history.  

لدنهم القدرة على أن نطوروا ثقتهم   ب اليننطالالنحن نسعى إلكتشاف 

بأنفسهم وأن نتعلموا بإستقاللية و نكونون على استعداد لتقبل التنوع 

اعات طونلة من واطالق العنان لمخيلتهم وااللتزام بالعمل الجاد وس

 الممارسة والدراسة.

توجد استمارة طلب عبر اإلنترنت للبرامج حيث سيُطلب منك إدخال 

 التفاصيل الشخصية والسجل التعليمي.

 
Audition Process for BA Acting and Musical Theatre: وبكالوريوس المسرح  كيفية التقدم الختبار األداء لبكالوريوس التمثيل

  :الموسيقي

 Physical warm up and movement class for the 
whole group 

Break 
 

 Actors present a short monologue/one person 
play in English (maximum 3mins)* 

 Select your monologue from a play not a 
monologue book 

 Be familiar with the play and know where your 
monologue fits in the story 

 You must be able to present the monologue from 
memory 

 Stage your monologue so the panel can see your 
face 

 Avoid using too many props or elaborate staging 

 Avoid using costume 

 Musical Theatre present a song (max. 3mins)* 

 You must perform a song from memory, in 
English. The song must be from a musical showing 
your range and technique 

 You must bring the music of your songs in the key 
in which you will perform. Please ensure the 
music is either taped to fold out or is inserted in a 
folder. Please do not bring loose pages 

 Please note that backing tracks are not permitted 

 All songs must be performed with live piano 
accompaniment 

 

Lunch 
 

 .بأكملهااالحماء البدني ودرس الرقص للمجموعة 

 استراحة

 نقدم الممثلون مسرحية مونولوج قصيرة/مسرحية شخص واحد 

 (.دقائق كحد أقصى 3) باللغة االنجليزنة

 .اختر مشهدك من مسرحية وليس من كتا ب مشاهد/مونولوجات 

 كن على درانة بالمسرحية ومعرفة مكان مونولوجك في القصة 

  من الياكرة. المونولوجنجب أن تكون قادًرا على تقدنم 

 .قم بإعداد مونولوجك بحيث تستطيع اللجنة رؤنة وجهك 

  للمشهد أو اخراج مسرحي تجنب استخدام عدد كبير من المعدات

 ُمفَّصل

  .تجنب استخدام أزناء مسرحية 

 ( دقائق كحد  3نقوم المتقدمون للمسرح الموسيقي بتقدنم أغنية
 * أقصى(

  نجب أن تقوم بأداء أغنية من الياكرة باللغة اإلنجليزنة و أن تكون

  األغنية من عرض موسيقي نظهر أبعاد مهارتك وأسلوبك الفني

  النوتة الموسيقية في المفتاح اليي ستؤدى به.  أن تحضر معكنجب
نرجى التأكد من أن النوتة الموسيقية قابلة للطي أو تم وضعها في 

 ملف. الرجاء عدم جلب صفحات مفردة/غير مترابطة.

 .نرجى مالحظة أن الموسيقى الخلفية المسجلة غير مسموح بها 

 ر/حينجب أن نتم أداء جميع األغاني بمرافقة عزف بيانو مباش  

 

 اءداستراحة الغ
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Break up into small mixed groups; using the individual 
talents and experiences of your group devise and 
perform a short production (under 5 minutes) on a 
subject you will be given at the audition 
 
Q&A with each group once finished 
 
End of Day 

 

نتم التقسيم إلى مجموعات صغيرة مختلطة، و بإستخدام المواهب 

)أقل  اً قصير اً فني اً والخبرات الفردنة لمجموعتك، ابتكر و اعرض إنتاج

 دقائق( حول موضوع سيعطى لك في اختبار االداء. 5من 

 سؤال وجوا ب مع كل مجموعة بعد االنتهاء.

 نهانة اليوم

A panel including the senior team; Heads of 
Programme and the Academy Director will watch 
auditions. The panel will make final decisions at the 
end of the audition day.  
*If you do not have a monologue or a song the panel 
will provide an alternative exercise to test your 
ability on the day.  

ستشهد اختبارات األداء لجنة تضم الفرنق االداري المكون من رؤساء 

البرامج ومدنر األكادنمية التنفييي. ستتخي اللجنة القرارات النهائية في 

 نهانة نوم اختبارات األداء.

* إذا لم يكن لديك مشهد تمثيلي )مونولوج( أو أغنية، فستوفر اللجنة 

 تمرينًا بديًًل الختبار قدرتك.

Things to consider 
In preparing for the auditions, you are advised to have 
read the plays or listen to the musicals from which the 
songs are taken beforehand, and to select songs that 
are appropriate for your age and experience.  

 نقاط جديرة باالهتمام

بقرا ة المسرحيات أو  نُنصحدا    عند التحضير الختبارات األ

االستماع إلى العروض الموسيقية التي اخذت منها األغاني مسبقا  

 واختيار األغاني المناسبة لعمرك وخبرتك.

What are we looking for? 

The assessment of your audition will be based on your 
aptitude for development into a viable contender for 
professional work in the worldwide performing arts 
industry. 
For the Acting programme we are looking for 
candidates who can use their imagination to transform 
and use their voice and body effectively to convey 
character and story. 
For the Musical Theatre programme, we are looking 
for candidates who have a natural singing voice, can 
sing in tune and convey character and story through 
song, action and dance. 
We are not looking for individuals who are already 
highly accomplished. The panel have many years of 
experience in picking students who will benefit from 
conservatoire training and education. 

 بحث عنه؟نما الذي 

 منافس الى التطور قدرتك على الى اختبار أداؤك تقييم يستند سوف

 .في العمل االحترافي في قطاع الفنون األدائية في العالم

نبحث عن مرشحين يستطيعون استخدام  فإننا  تمثيلالبالنسبة لبرنامج 

 للتعبير عنهم بفعالية دلتحويل واستخدام صوتهم وجس مخيلتهم

 الشخصية والقصة.

بالنسبة لبرنامج المسرح الموسيقي  نحن نبحث عن مرشحين لديهم 

تعبير عن الشخصية للناغم بتصوت غنا  طبيعي  ويمكنهم الغنا  

 رقص.الحركة  والوغنية  األوالقصة من خالل 

نحن ال نبحث عن األفراد الذين على درجة عالية من االنجاز. تتمتع 

اللجنة بسنوات عديدة من الخبرة في اختيار الطالب الذين سيستفيدون 

 من التدريب والتعليم بأسلوب الكونسرفاتوار.
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Audition Process for BA Production  لبكالوريوس اإلنتاجكيفية التقدم الختبار األداء 

Candidates will spend a day at the Academy. 

You will complete a technical exercise in groups. The 
exercise will be given to you on the day 

Tour of all facilities 

Presentation to panel, you may choose to present a 
portfolio of visual work, a reflection on a production 
you worked, a design, a product you have invented or 
helped to invent, or anything you may think would 
demonstrate your interest and ability in technical 
theatre and production. 

Lunch 

Interview with panel 

End of Day 

 .المرشحون نوًما في األكادنميةسيقضي 

التمرنن في  كسيتم إعطاء و في مجموعات تقنياسوف تكمل تمرننًا 

 ذلك اليوم

 جولة في جميع المرافق

تقديم العروض للجنة: يمكنك اختيار تقديم مجموعة من األعمال 

المرئية  أو دراسة عميقة إلنتاج قمت به  أو تصميم  أو منتج 

  أو أي شي  تعتقد أنه سيظهر اختراعهاخترعته أو ساعدت على 

 ي واإلنتاج.تقناهتمامك و قدرتك بالمسرح ال

 اءداستراحة الغ

 مقابلة مع اللجنة

 نهانة اليوم

Things to consider 
 
Production Professionals deal with all the many and 
varied backstage roles and careers that make live 
performances possible. The people managing the 
technical aspects – Lights, Sound and Audio- Visual 
technology – alongside those making the sets, props 
and costume all collaborate with performers, 
directors, designers, and composers, all in the same 
event – together with those who are managing people, 
managing time, and managing finances. Such skills are 
transferable and can be used in many careers.  

 يرة باالهتمام نقاط جد

مع جميع األدوار الوظيفية المتخصصون في مجال اإلنتاج يتعاملون 

. ةممكنً  ةالحي العروضالتي تجعل  خلف الكواليس المتعددة والمتنوعة

اإلضا ة والصوت و )يتعاون األشخاص الذين يديرون الجوانب التقنية 

مع األشخاص الذين يصنعون  ( التكنولوجيا السمعية والبصرية

مع جميع الممثلين و   ديكورات و معدات المشاهد واألزيا 

مع األشخاص الذين يديرون و  والمخرجين والمصممين والملحنين 

االخرين والوقت والشؤون المالية في نفس العمل. هذه المهارات قابلة 

 المهن.ويمكن استخدامها في العديد من  للنقل

What are we looking for? 
 
To work backstage or as part of a creative team in the 
theatre requires imagination, enthusiasm and 
invention. We need students who love theatre and live 
performance but don’t want to be performers. The 
theatre is always at the cutting edge of new 
technology and there are many innovations and 
inventions that are the direct result of theatre 
designers and technicians seeking solutions to 
problems. So if you have a passionate interest in all 
things then this could be the Programme for you.  

 بحث عنه؟نما الذي 

يتطلب العمل خلف الكواليس  أو كعضو في فريق مبدع في المسرح  

الطلبة الينن نحبون المسرح  نرندنحن  .الخيال والحماس و االبتكار

. ان المسرح دائما في . ؤدننواألداء الحي ولكن ال نرندون أن نكونوا م

طليعة التكنولوجيا الجديدة وهناك العديد من االبتكارات واالختراعات 

مصممي و فنيي المسرح عن حلول بحث هي نتيجة مباشرة لالتي 

للمشاكل. لذا إذا كان لديك شغف عميق بهذه األمور  فقد يكون هذا 

 مناسب لك.الالبرنامج 
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Application/Audition Fees 

This process is currently free of charge  
 
Application Deadline 2019  

Monday 24th June 2019 

Candidates will be notified of the result of their 
audition/interview by 7th July 2019 

Deadline for confirming acceptance of offer of place  
18th August 2019 
 
Fees and Scholarships 

Tuition fee for 2019/20 is AED60,000.00 
Details of scholarship and process for applying will be 
sent with offer letters 

Transfer of Credit / Transfer of Admissions  

The Academy does not accept transfer of credits from 
academic programmes at other universities. In 
exceptional circumstances, prior learning may be 
taken into account if candidates demonstrate 
outstanding ability at audition or interview. 

 اختبارات االداء/ تقديم الطلبرسوم 

 مجاني  االجراء احاليا هي

 

 2019استمارات الطلب لسنة لقبول المواعيد النهائية 

 2019 نونيو 24االثنين 

 يوليو 7/ المقابلة بحلول  اختبار االدا سيتم إخطار المرشحين بنتيجة 
2019 

 2019أغسطس  18االكاديمية هو الموعد النهائي لتأكيد قبول عرض 
 

 الرسوم والمنح الدراسية

 درهم 60،000هي  2019/2020الرسوم الدراسية لعام 

 إرسال تفاصيل المنحة وعملية التقديم مع خطابات العرضسيتم 

 تحويل االعتمادات األكاديمية / تحويل القبول

ال تقبل األكادنمية تحونل االعتمادات من البرامج األكادنمية في 

المسبق  التعلمؤخي نالجامعات األخرى. في ظروف استثنائية، نمكن أن 

أو  األداء اختبارأثناء تميزة االعتبار إذا أظهر المرشحون قدرة م بعين

 المقابلة.

You can fill in the online form here: 

www.spaa.ae/apply 
: االستمارة على موقعنا االلكتروني ءملتستطيع 

www.spaa.ae/apply 
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