
Zwarte	  Zaal	  

Omkadering	  
Twintig	  jaar	  lang	  (1969-‐1988)	  werd	  het	  Gentse	  en	  Vlaamse	  artistieke	  leven	  geïnspireerd	  en	  
gedynamiseerd	  vanuit	  De	  Zwarte	  Zaal	  in	  de	  Academiestraat.	  Bezieler	  was	  Pierre	  Vlerick,	  die	  als	  
toenmalige	  directeur	  van	  KASK	  op	  12	  november	  1969	  proka	  vzw	  stichtte.	  Proka	  bracht	  in	  De	  Zwarte	  Zaal	  
alternatieve	  vormen	  van	  theater,	  performance,	  muziek,	  film,	  animatiefilm,	  grafisch	  werk,	  schilderkunst	  en	  
illustratie…	  	  Vlerick	  creëerde	  een	  toonaangevend	  internationaal	  platform	  voor	  experiment	  en	  ontmoeting.	  
In	  1988	  werd	  proka	  vzw	  opgedoekt,	  en	  in	  2011	  verliet	  KASK	  definitief	  het	  gebouw	  in	  de	  Academiestraat.	  	  
De	  verhuis	  naar	  de	  Bijlokecampus	  in	  2011	  en	  de	  nieuwe	  infrastructurele	  mogelijkheden	  die	  deze	  met	  zich	  
meebracht,	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  academie	  vandaag	  opnieuw	  beschikt	  over	  een	  polyvalente	  
tentoonstellingsruimte.	  Deze	  werd	  bij	  de	  opening	  van	  de	  nieuwbouw	  op	  de	  Bijlokesite	  in	  maart	  2011	  in	  
gebruik	  genomen	  en	  draagt,	  als	  eerbetoon	  aan	  de	  ‘oude’	  zaal,	  opnieuw	  de	  naam	  Zwarte	  Zaal.	  	  
	  
Gebruik	  van	  de	  zaal	  
De	  oppervlakte	  van	  de	  Zwarte	  Zaal	  bedraagt	  in	  totaal	  ongeveer	  640	  vierkante	  meter	  (39m	  L	  x	  16m60	  B	  x	  
5m	  H)	  en	  heeft	  een	  maximumcapaciteit	  van	  600	  personen.	  	  
De	  Zwarte	  Zaal	  wordt	  in	  principe	  verhuurd	  als	  een	  ‘lege	  doos’	  en	  bevat	  enkel	  6	  mobiele	  
tentoonstellingswanden	  (ieders	  4,5m	  L	  x	  40cm	  B	  x	  3m	  H).	  Er	  kan	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  de	  
technische	  ruimte,	  maar	  deze	  is	  niet	  ingericht.	  Mogelijkheid	  tot	  volledige	  verduistering.	  	  
	  
Adres:	  Bijlokesite-‐Louis-‐Pasteurlaan	  2,	  9000	  Gent	  
Voor	  leveringen:	  achterkant	  Zwarte	  Zaal	  te	  bereiken	  via	  Bijlokekaai	  
	  
Bij	  externe	  verhuur	  kan	  het	  volgende	  aangevraagd	  worden	  bij	  het	  huren	  van	  deze	  locatie:	  
	  
1.	  materiaal:	  

• 300	  stoelen	  met	  stoffen	  zitting	  
• 15	  klaptafels	  180cm	  x	  80cm	  
• 8	  kapstokrekken	  met	  300	  kapstokken	  
• mobiele	  tentoonstellingswanden	  –	  het	  eventueel	  verven	  van	  de	  wanden	  +	  het	  boren	  van	  gaten	  

dient	  vermeld	  te	  worden	  bij	  de	  aanvraag	  
	  

2.	  technische	  ondersteuning:	  	  
• eventueel	  via	  hoofdmedewerker	  campusbeheer	  

	  
3.	  catering:	  

• koffie/thee/water/wijn:	  eventueel	  via	  hoofdmedewerker	  campusbeheer	  
• rest:	  via	  concessiehouder	  (niet	  verplicht)	  

	  

Bij	  interne	  verhuur	  &	  samenwerkingsverbanden	  kan	  het	  volgende	  aangevraagd	  worden	  bij	  het	  
gebruik	  van	  deze	  locatie:	  

1.	  materiaal:	  
• 300	  stoelen	  met	  stoffen	  zitting	  
• 15	  klaptafels	  180cm	  x	  80cm	  
• 8	  kapstokrekken	  met	  300	  kapstokken	  
• projector	  en	  scherm	  Zwarte	  Zaal	  
• materiaal	  uit	  de	  uitleendienst	  toonmomenten	  
• rest:	  zoals	  bv.	  spec.	  audiovisueel	  materiaal	  valt,	  indien	  beschikbaar,	  te	  voorzien	  op	  aanvraag	  
• mobiele	  tentoonstellingswanden	  –	  het	  verven	  van	  de	  wanden	  +	  het	  boren	  van	  gaten	  dient	  

vermeld	  te	  worden	  bij	  de	  aanvraag	  
	  
2.	  technische	  ondersteuning:	  	  

• standaardmateriaal	  en	  materiaal	  uitleendienst	  door	  logistieke	  medewerkers	  School	  of	  Arts	  
• rest:	  wordt	  per	  situatie	  bekeken,	  ev.	  met	  jobstudenten	  

	  
3.	  catering:	  	  



• koffie/thee/water	  tijdens	  openingsuren:	  via	  aanvraagformulier	  receptie	  
• wijn	  en	  wijnglazen:	  via	  logistieke	  medewerkers	  School	  of	  Arts	  
• rest:	  via	  concessiehouder	  (niet	  verplicht)	  

	  

Contact:	  	  
E:	  events@schoolofarts.be	  
T:	  +32	  9	  267.01.88	  

	  

	  

voor	  gedetailleerd	  grondplan	  met	  afmetingen,	  zie	  pdf	  

	  


