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EN İYİ OLMAK 
İÇİN EN İYİDEN 
EĞİTİM ALIN
AMERIKAN MÜZIK VE DRAMA AKADEMISI 
(AMDA), sahne, film ve televizyon dünyası 
için aktör, şarkıcı ve dansçı yetiştirmeyi 
amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir yüksek 
eğitim kurumudur. ABD’de performans 
sanatları kuruluşları için tek akreditasyon 
kuruluşu olan Ulusal Tiyatro Okulları Birliği’ne 
tam akreditedir.

AMDA’nın, dünyanın eğlence 
başkentlerinden ikisinde de birer kampüsü 
vardır: Los Angeles ve New York City. 
Hollywood, California’nın merkezinde 
bulunan AMDA Performans Sanatları 
Fakülte ve Konservatuvarı, dört yıllık güzel 
sanatlar lisans programı ve iki yıllık sertifika 
programları sunuyor. Manhattan’ın prestijli 
Üst Batı Yakasındaki Amerikan Müzik ve 
Drama Akademisi New York City Kampüsü, 
dört yıllık güzel sanatlar lisans programını 
tamamlamak için AMDA Los Angeles 
kampüsüne geçiş yapabilme imkanı da 
tanıyan iki yıllık sertifika programları sunuyor.

AMDA, her iki kampüsünde de oyunculuk, 
müzikal ve dans tiyatrosu alanlarına yönelik yedi 
farklı lisans ve sertifika programı sunuyor.

ZENGİN BİR GEÇMİŞ
1964 yılında kurulan AMDA, oyuncular, şarkıcılar ve dansçılar 
için disiplinler arası yenilikçi bir eğitim konseptine öncülük etti: 
oyuncular şarkı söylemeyi ve dans etmeyi, şarkıcılar rol yapmayı 
ve dans etmeyi, dansçılar ise rol yapmayı ve şarkı söylemeyi 
öğrendiler. Bundan yarım yüzyıldan uzun bir süre sonra da 
AMDA eğlence sektörlerinin sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt 
olarak yenilikçi ve benzersiz performans sanatları programları 
oluşturmayı sürdürüyor.

AMDA eğitimleri, öğrencileri başarıya hazırlıyor. Son üç 
yıl boyunca 60’dan fazla mezun Broadway’de performans 
sergiledi, sayısı mezun dünya genelindeki filmlerde ve 
televizyon programlarında rol aldı ve dünyanın önde 
gelen sahnelerinde dans etti. AMDA fakültesi, performans 
sanatlarında düzenli olarak çalışan profesyonellerden oluşuyor. 
AMDA öğrencileri, fakülte mentorlarıyla kurulan bağlantılar 
sayesinde, sınıfa girdikleri andan itibaren kendi profesyonel 
ağlarını kurmaya başlıyorlar.
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ELİT BİR 
GRUBA KATILIN
AMDA eğitimleri öğrencileri sahne ve 
ekran dünyasına hazırlar. Her yıl, tüm 
dünyadan 1.400’den fazla öğrenci 
AMDA’nın titiz müfredatıyla eğitim 
görüyor. Haftada 30 ila 35 saat kurs 
çalışması ve ayrıca prova ve hazırlıklar için 
harcanan ek süreler sayesinde öğrenciler 
yoğun, yaratıcı ve rekabetçi bir deneyim 
yaşayabiliyorlar.

AMDA’nın sunduğu sahnede ve kamera 
önünde rol alma imkanları öğrencilerin 
eğitim boyunca kendi performans 
özgeçmişlerini oluşturabilmelerine imkan 
tanıyor. Öğrenciler ayrıca sektördeki panel 
gecelerine katılarak Broadway, televizyon 
ve film dünyasının rol dağıtımı yöneticileri, 
yetenek menajerleri, yönetmenler, 
prodüktörler ve kayıt prodüktörleri gibi 
sektörün profesyonelleriyle tanışma 
imkanı bulabiliyorlar.

İMKANSIZ 
OLMAYAN GÖREV
AMDA, geniş ve çok çeşitli bir yaratıcı sanatçı 
topluluğuna benzersiz bir performans sanatları eğitimi 
sunuyor ve öğrencilerin sanatçı, girişimci, vizyoner, 
ömür boyu öğrenici ve bilinçli dünya vatandaşı olarak 
topluma katkıda bulunabilecekleri beceri, özgüven ve 
hayal gücünü kazanabilecekleri bir ortam yaratıyor. En 
önemlisi ise, AMDA tüm öğrencilerine başarılı ve tatmin 
edici bir kariyerin temel taşlarının tutku ve kararlılık 
olduğunu öğretiyor.



ÜNİVERSİTE VE KONSERVATUVAR 
EĞİTİMİ BİR ARADA
İster profesyonel bir konservatuvar programı ister klasik 
bir güzel sanatlar lisans programı seçin, sektörün en iyi 
ve en başarılı profesyonellerinden yoğun bir uygulamalı 
eğitim alacaksınız. Mesleki mükemmelliğe odaklanan tüm 
AMDA programları, performans sanatlarına atılmış güçlü 
bir temel aracılığıyla sanatçı potansiyelinizi tamamen 
açığa çıkarabilmenize yardımcı olur.

AMDA müfredatı, başlıca oyunculuk, müzikal ve dans 
tiyatrosu disiplinlerinin tamamını içerir. Her takvim 
yılında, sertifika programlarını on altı ay içinde aralıksız 
dört sömestr boyunca ve güzel sanatlar lisans programını 
üç seneden az bir sürede bitirme seçeneği sunan üç 
sömestr dönemi vardır. Uluslararası öğrenciler için 
burslar sunulmaktadır.

Pek çok mezunumuz, aldıkları AMDA eğitimi sayesinde 
birçok alanda başarıya ulaştı. Performans sanatçılarımızı 
Broadway’de, ulusal ve uluslararası tiyatro turnelerinde ve 
televizyon programları ile filmlerde görebilirsiniz. Onları 
ayrıca stand-up komedilerinde, doğaçlama oyunlarında, 
tek kişilik gösterilerde, müzik kliplerinde, pop/rock 
turlarında ve ticari konserlerde de seyredebilirsiniz. 
Ayrıca, mezunlarımızın pek çoğu, yönetmenlik, koreografi, 
bestecilik, sahne, film ve televizyon programı yazarlığı, 
sahne yönetimi, teknik tiyatro, yetenek menajeri ve rol 
dağıtımı yöneticisi olarak parlak bir kariyer de yaptılar. 
Sunulan fırsatlar sonsuz.

GÜZEL SANATLAR LİSANS PROGRAMLARI
Yetenekli bireyleri tam donanımlı sanatçılara 
dönüştürmek için tasarlanmış güzel sanatlar lisans 
programlarımız, kapsamlı bir üniversite eğitimini 
konservatuvar seviyesinde bir sanat eğitimiyle birleştirir. 
Güzel sanatlar lisans programları AMDA’nın Los Angeles 
kampüsünde sunuluyor ve eğitiminizin bir kısmını AMDA 
New York’ta alabiliyorsunuz. Her iki AMDA kampüsünde 
de eğitim görmek öğrencilerin hem New York City ve 
Hollywood hem de dünyanın her yerindeki televizyon, 
film, sinema, dans ve popüler müzik sektörlerini daha iyi 
anlamalarını sağlıyor.

PROFESYONEL KONSERVATUVAR 
PROGRAMLARI
AMDA’nın profesyonel konservatuvar programları, 
performans sanatlarında başarılı bir kariyer için gereken 
temeli sağlayacak bir eğitim vermeye odaklanıyor. Tüm 
konservatuvar programları AMDA’nın New York City ve 
Los Angeles kampüslerini sunuluyor.

LİSELER İÇİN YAZ KONSERVATUVARI
AMDA her yaz her iki kampüsünde de lise öğrencileri için 
iki haftalık benzersiz bir yoğunlaştırılmış program sunuyor. 
Liseler için Yaz Konservatuvarı, birinci sınıf bir performans 
sanatları eğitimi sunuyor. Detaylı bilgi için amda.edu web 
adresine gidebilirsiniz.

BAŞLARKEN
Hemen amda.edu adresindeki web sitemize gidin ve 
çevrimiçi başvuru formunu doldurup seçmeler için 
randevu alarak performans sanatları yolculuğunuza 
başlayın. AMDA, ABD’de ve dünya genelinde kişisel 
seçmeler yapar. Alternatif olarak, seçme sınavını 
elektronik ortamda kayda alıp gönderebilirsiniz.

Uluslararası seçme ve kabul gerekliliklerimiz 
hakkında detaylı bilgi almak için lütfen 
www.amda.edu/international adresini ziyaret edin.
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