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Programme Information 

 معلومات البرامج الدراسية 

BA ACTING 

Welcome to the Acting Department at SPAA. The BA 
Acting is a four-year, full-time actor training programme 
designed to prepare you for a successful career in 
professional Acting and Performance. The programme 
aims to nurture and increase your ability in acting while 
also developing your skills in singing, dance, and 
movement to the highest level. The SPAA Acting 
Programme is dedicated to creating the all-round 
performer and therefore you will be exposed to a wide 
range of techniques, genres and training styles. In 
essence, the average day on the course is split into two 
sections: morning and afternoon. The morning sessions 
are skills-based lessons, which include: acting, voice, 
singing and dance classes. Here you will work on 
techniques and technical skills. In the afternoons, you 
will be involved in project work that allow you to put the 
skills and techniques you learn in the mornings into 
practice. Students will take part in public theatre 
productions and TV and film recordings 

 بكالوريوس التمثيل

مرحبًا بكم في قسم التمثيل بأكاديمية الشارقة للفنون األدائية. مدة هذا 

أربع سنوات بدوام كامل لتدريب الممثل. و قد تم تصميم  البرنامج هي

التمثيل واألداء هذا البرنامج لتأهيلك لحياة مهنية ناجحة في 

. ويهدف البرنامج إلى تعزيز وزيادة قدرتك في التمثيل مع االحترافيين

 تطوير مهاراتك في الغناء والرقص والحركة إلى أعلى المستويات. 

األكاديمية على إعداد المؤدي الشامل المواهب، يعمل برنامج التمثيل ب

وبالتالي سوف يتم تدريبك على مجموعة من التقنيات و االنواع االدبية 

وأساليب التدريب المختلفة. و سيتم تقسيم المحاضرات اليومية إلى 

فترتين: صباحية ومسائية. الجلسات الصباحية عبارة عن دروس تعتمد 

التمثيل و الصوت و الغناء و الرقص.  على المهارات، وتشمل: دروس

 تنمية وتعزيز المهارات التقنية المختلفة.  ىحيث نعمل من خاللها عل

أما في فترة ما بعد الظهيرة، فسوف تشارك في مشاريع تتيح لك فرصة 

و تطبيق المهارات والتقنيات التي تعلمتها في المحاضرات الصباحية. 

سيشارك الطالب في اإلنتاج المسرحي العام والتسجيالت سوف 

 التلفزيونية واألفالم.

BA MUSICAL THEATRE  

The BA Musical Theatre programme offers a high level 
professional education for those students who are 
dedicated to becoming skilled and innovative 
professional artists. The BAMT programme at SPAA 
offers an extraordinary combination of world-class 
training and facilities, with professional connections, and 
opportunities for international collaboration. Students 
will train with us as multi-disciplinary artists, who 
demonstrate outstanding integration skills within acting, 
singing, and dance, as well as option to gain a qualified 
dance teacher status (DDE) from the International 
Society of Teachers of Dance (ISTD) and with Estill 
International (a specialist singing technique) in 
developing skills as a vocal tutor.  

The Musical Theatre programme looks for students who 
are passionate about musical theatre and have strong 
skill sets in either dance, acting or singing. The 

 الموسيقى المسرح بكالوريوس 

ً احترافيا  يقدم هذا البرنامج عالي المستوى ألولئك الطالب الذين تعليما

 كرسوا أنفسهم ليصبحوا فنانين محترفين ومبدعين. سيوفر البرنامج

تدريبات و مرافق إستثنائية مع عالقات عمل وفرص للتعاون الدولي. 

ومن خالل هذا البرنامج سوف يتدرب الطلبة كفنانين متعددي 

مثيل والغناء الذين يظهرون مهارات تكامل متميزة في الت التخصصات

والرقص باإلضافة إلى خيار الحصول على لقب معلم رقص مؤهل 

(DDE) ( من الجمعية الدولية لمدرسي الرقصISTD ومع )Estill 

International  تقنية غنائية متخصصة( لتطوير المهارات كمعلم(

 صوتي. 

يبحث البرنامج عن الطلبة المتحمسين للمسرح الموسيقي ولديهم 

في الرقص أو التمثيل أو الغناء. باإلضافة، فإن البرنامج  مهارات قوية
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programme also seeks those who are curious and 
ambitious about their own development, and passionate 
about performing.  
Students will spend time working with tutors and 
creative teams on new work, contemporary material, 
and traditional repertoire from the established global 
Musical Theatre network.  

The teaching week will consist of a minimum 30 contact 
hours per week over 34 weeks split into 3 terms.  

Daily classes include, Dance: (Ballet, Jazz, Contemporary, 
Tap, Double work)  

Body conditioning: (Yoga, Pilates, Gym, Nutrition, 
Mindfulness).  

Acting: (Physical, Theory, Context, Ensemble, 
improvisation) 

 Voice: (Script, Speech, Physical)  

Singing: (Ensemble singing, Theory, repertoire, one-to-
one lessons) workshops and productions.  

Upon graduation SPAA Musical Theatre student will 

leave having undertaken rigorous multidisciplinary 

training which provides the necessary skills for a 

sustainable career within the professional international 

Musical Theatre market and the confidence to be 

versatile creative citizens with the aptitude to shape the 

future of the industry.   

يبحث عن أولئك الذين لديهم فضول وطموح لتنمية مهاراتهم، والتفاعل 

 .بحماس مع كل ما يتعلق باألداء المسرحي

سيقضي الطلبة وقتًا في العمل مع معلمين وفرق إبداعية البتكار أعمال 

قليدية من المسرح الموسيقي جديدة ودراسة مواد معاصرة و مؤلفات ت

 العالمي. 

ساعة، على االقل، مع المدرس  30يتكون األسبوع الدراسي من 

   .فصول دراسية 3أسبوع مقسمة الى  34 لمدة باألسبوع 

: )الباليه، و الجاز، والرقص الرقصالمحاضرات اليومية تشمل، 

 ( Double work، و  (Tapص النقري)الرقوالمعاصر، 

: )اليوغا، نظام اللياقة البدنية )بيالتيس(، الجمنازيوم، لياقة بدنية

 التغذية، مهارات ذهنية(. 

 : )مادي، نظري، داخل السياق، ضمن مجموعة، ارتجالي( التمثيل

 : )سيناريو/نص، خطاب، مادي( الصوت

: )فرقة الغناء، نظري، المؤلفات المحفوظة، الدروس الفردية( الغناء

 ورش العمل واإلنتاج.

التخرج، سيكون طالب المسرح الموسيقي  قد تدرب باألكاديمية  بعد

تدريبًا صارًما متعدد التخصصات، و حصل على المهارات الالزمة 

لمزاولة حياة مهنية مستمرة في سوق المسرح الموسيقي الدولي 

االحترافي و ستكون لديه الثقة الالزمة ليكون مبدًعا متكيفًا وقادًرا على 

 اعة المسرح الموسيقي.تشكيل مستقبل صن

BA Production  

Welcome to the SPAA Production Department. To study 
and work in the Production Arts is a privilege and a joy 
and one that all of the staff and students within the 
department thrive on. To work backstage or as part of a 
creative team in the theatre requires imagination, 
enthusiasm and invention. We’re looking for students 
who love theatre, live performance and events. The 
theatre is always at the cutting edge of new technology 
and at SPAA we aim to be at the forefront of this 
technology. So if you have a passionate interest in all 

 بكالوريوس اإلنتاج

مرحبا بكم في قسم اإلنتاج بأكاديمية الشارقة للفنون األدائية. إن 

الدراسة والعمل في فنون اإلنتاج هو مكسب حقيقي و ممتع لكل الطلبة 

 و العاملين بهذا المجال. 

يتطلب العمل خلف الكواليس أو كجزء من فريق مبدع في المسرح 

 مهارات عديدة مثل القدرة على التخيل والحماس واالبتكار. 

نحن نبحث عن الطلبة الذين يعشقون المسرح واألداء المباشر و 

الفعاليات. إن المسرح يكون في طليعة التكنولوجيا الحديثة دائًما،  

ى أن نكون مواكبين لهذه التكنولوجيا أبدا. ونحن باألكاديمية نهدف إل
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things Production then this could be the course for you. 
 
Students will be taught by international practitioners, 
who are the best in their field.  
 
The BA in Production at SPAA consists of three strands 
and underpinning these are the key skills that make the 
best Stage Managers, Technicians and Designers of 
today’s industry.  
They consist of Technical; Lighting, Sound and Video, 
Stage Management; Stage, Event & Production 
Management and Design Realisation; Scenic 
Construction, Paint, Props and Costume Making and 
Maintenance. By the final year students will be working 
entirely on Academy Productions and an external 
placement within the professional industry, providing 
the opportunity for practical, hands on experience 
ensuring a smooth transition into the industry upon 
Graduation. 

لذلك إذا كان لديك اهتمام وشغف باإلنتاج، فقد يكون هذا هو البرنامج 

 المناسب لك.

سيتم تعليم الطلبة وتدريبهم على أيدي معلمين وممارسين دوليين 

 .األفضل في مجاالتهم

األدائية  تتألف شهادة البكالوريوس في اإلنتاج بأكاديمية الشارقة للفنون

من ثالثة فروع وتدعمها المهارات األساسية التي تصقل أفضل مدراء 

 المسرح والفنيين والمصممين في الصناعة هذه االيام. 

: إدارة المسرح: اإلضاءة، الصوت والفيديو. التقنيهي: الثالثة فروع ال

: بناء المناظر تطبيق التصميمالمسرح، ادارة الفعاليات و اإلنتاج.  

ة ، والطالء، و صناعة االدوات و المالبس المسرحية الطبيعي

وصيانتها. بحلول السنة األخيرة، سيعمل الطلبة بشكل تام على إدارة 

كل عمليات اإلنتاج الخاصة باألكاديمية و على مشروع خارجي مما 

سيعطيهم فرصة التعلم التطبيقي و اكتساب الخبرة العملية مما سيضمن 

 م إلى االحتراف بعد التخرج.االنتقال السلس من التعل

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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