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PROGRAMMA OPENDEURDAG 
KASK en KONINKLIJK 
CONSERVATORIUM
23 APRIL 2017 van 10:00 – 17:00

Hartelijk welkom op de opendeurdag van 
KASK en Conservatorium, de School of Arts 
van HoGent. In deze brochure geven we je een 
overzicht van wat er vandaag gepland is zodat 
je het maximum kan halen uit jouw bezoek aan 
onze school.

Waar start je vandaag? 

De opendeurdag vindt plaats op alle locaties 
van de School of Arts. We raden je aan het 
bezoek te starten aan één van onze meeting 
points die zich bevinden op de campus Bijloke 
en op de campus Grote Sikkel. Daar ontvang 
je de allerlaatste versie van het dagprogramma 
en zijn er wegbeschrijvingen te verkrijgen die 
je moeiteloos naar de andere locaties zullen 
brengen. Ook plattegronden van de verschillende 
campussen en gebouwen en de wandelroutes 
tussen de locaties zijn er beschikbaar. Een ideale 
startactiviteit is de introductiesessie “Studeren 
aan de School of Arts Gent” (zie verder).

• MEETING POINT BIJLOKECAMPUS 
CLOQUET-GEBOUW: PASTEURLAAN 2

Grafische Vormgeving / Grafiek / Illustratie / 
Nieuwe Media / Schilderkunst / Mediakunst / 
Installatie / Tekenkunst / Animatiefilm / Film / 
Fotografie / Mode / Digital Storytelling / 
European Postgraduate in Arts in Sound

• MEETING POINT BIJLOKECAMPUS 
PAULI-GEBOUW: KLUYSKENSSTRAAT 2-6

Jazz / Pop / Muziekproductie / Drama / Specifieke 
Lerarenopleiding in de kunsten / Textielontwerp / 
Curatorial Studies / Autonome Vormgeving / 
Beeldhouwkunst / Interieurvormgeving / 
Landschaps-en Tuinarchitectuur / Landschaps-
ontwikkeling / 

• MEETING POINT CAMPUS GROTE SIKKEL: 
HOOGPOORT 64

Klassieke Muziek / Compositie / Muziektheorie / 
Instrumentenbouw / master na master 
Hedendaagse Muziek / Musical Performance 
Practice / Soloist Classical Music / Specifieke 
Lerarenopleiding in de kunsten
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Concept van de opendeurdag  
 

Vandaag kan je voor algemene informatie 
de hele dag door terecht in de inforuimtes 
op de Bijlokecampus (bibliotheek) of op 
campus Grote Sikkel (inkomhal). Een team 
van studietrajectbegeleiders, docenten en 
administratief personeel is er doorlopend 
beschikbaar voor een gesprek. Daarnaast 
organiseren we vandaag een aantal specifieke 
informatiesessies over welbepaalde thema’s 
(zie verder). In het bijzonder willen we wijzen 
op de introductiesessies “Studeren aan de 
School of Arts”; een interessant startpunt voor 
je bezoek aan onze School of Arts. Ook kan je 
het cursusmateriaal inkijken (zie verder). Al onze 
ateliers, oefenlokalen, repetitieruimtes, enz. zullen 
open zijn van 10:00 tot 17:00.

Je kan ook met al je vragen terecht bij de 
aanwezige docenten en studenten, aarzel dus 
niet om hen aan te spreken. Tot slot hebben de 
verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen 
telkens een eigen programma (zie verder) en zijn 
er tentoonstellingen, presentaties, workshops en 
optredens van en door studenten, docenten en 
onderzoekers (zie ook ‘culturele agenda’). Zo krijg 
je een goed beeld van de sfeer en de werking van 
onze School of Arts.

Wie tussendoor even wil uitblazen, kan voor 
een drankje of een lichte maaltijd terecht in het 
KASKcafé of het studentenrestaurant op campus 
Bijloke, of in het Miry-café van het Conservatorium 
op campus Grote Sikkel. 

CONSLive!
 
Speciaal voor kandidaat-studenten muziek 
is er vandaag ook CONSLive!, de jaarlijkse 
voorbereidingsdag op de toelatingsproeven. 
CONSLive! is enkel toegankelijk voor kandidaten 
die zich op voorhand hebben ingeschreven.



5

Algemene info
 
Op de campus Bijloke (in de bibliotheek) en op de 
campus Grote Sikkel (inkomhal), steeds vlakbij het 
meeting point, is er een inforuimte voorzien. Een 
team van studiebegeleiders, trajectbegeleiders 
en administratief personeel zijn de hele dag 
beschikbaar indien je vragen hebt waarmee je niet 
bij docenten of studenten terecht kan. We denken 
hierbij bijvoorbeeld aan vragen over deeltijds 
studeren, studeren met een functiebeperking, 
soorten studiecontracten, vrijstellingen, financiële 
vragen, etc.

Informatie voor masterkandidaten: Kandidaten 
die rechtstreeks, of via een schakel-of voor-
bereidings programma wensen in te stromen 
in een masteropleiding en alsnog vragen 
hebben van administratieve aard (procedure, 
administratieve documenten, inschrijvingsgelden, 
verblijfsvergunning,…enz.) kunnen op de 
infopunten terecht bij Paul Lamont:
— Campus Grote Sikkel:  

infopunt inkomhal van 13:00 tot 14:30
— Campus Bijloke:  

infopunt bibliotheek van 15:00 tot 16:30

Introductiesessie  

“Studeren aan de School of Arts Gent”

Deze infosessie is voor kandidaten en geïnteres-
seerden het ideale startpunt. Gedurende een  
45-tal minuten laten we je kennis maken met  
onze school en wijze van werken. Onder meer 
volgende thema’s komen daarbij aan bod:

—  Wat is onze onderwijsvisie en hoe weerspiegelt 
zich dat in de studieprogramma’s, ons 
onderwijsaanbod en het dagelijkse leven en 
studeren op onze campus?

—  Hoe is de School of Arts georganiseerd en van 
welke diensten, faciliteiten en infrastructuur 
kan je als student gebruik maken?

—  Hoe kan je de financiële kosten van een 
opleiding in de kunsten of vormgeving 
inschatten en welke ondersteunende financiële 
mogelijkheden bieden we aan jou vanuit 
onze school?

—  Welke opleidingen hebben een artistieke 
toelatingsproef en wat moet je hier al dan niet 
van verwachten?— Wat gebeurt er naast de 
onderwijsactiviteiten nog op onze campus en 
hoe is onze culturele werking georganiseerd?

— …

Na de uitéénzetting is er voldoende tijd voorzien 
om individuele vragen te stellen.

Om 10:30 en om 13:30:  
introductiesessie ‘Studeren aan de School 
of Arts van HoGent’. Locatie: Auditorium 
Cirque – Bijlokecampus, gebouw Cloquet.

Om 12:30 en om 16:00: 
introductiesessie ‘Studeren aan  
de School of Arts van HoGent’. Locatie: 
Auditorium Mengal – Grote Sikkel.
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Cursusmateriaal

Op de opendeurdag kan je het cursusmateriaal 
van de diverse opleidingen raadplegen. Docenten 
zijn eveneens aanwezig om deskundige uitleg 
te geven. Ga zeker langs indien je vragen hebt 
over het volgen van theoretische vakken in jouw 
opleiding naar keuze.

• CAMPUS BIJLOKE

Beeldende kunsten / Audiovisuele kunsten / 
Drama / Muziek / Specifieke Lerarenopleiding
Het cursusmateriaal kan ingekeken worden  
in de bibliotheek, Bijlokecampus.

Interieurvormgeving / Landschaps- en 
Tuinarchitectuur / Landschapsontwikkeling
Het cursusmateriaal kan ingekeken worden  
in de ateliers van de opleiding.

• CAMPUS GROTE SIKKEL

Klassieke muziek / compositie / muziektheorie / 
instrumentenbouw / Specifieke Lerarenopleiding
Het cursusmateriaal kan ingekeken worden  
bij de algemene info in de inkomhal.

Bibliotheken School of Arts
 

Op de opendeurdag kan je zowel een bezoek 
brengen aan de KASK-bibliotheek op de campus 
Bijloke (gebouw Pauli) als aan de Conservatorium-
bibliotheek op de campus Grote Sikkel – 
gebouw Wijnaert.

Naast inzage in de cursussen en algemene 
informatie kan je in de KASK-bibliotheek ook 
terecht voor een gesprek met één van de studie-
trajectbegeleiders. Ook kan je er de boeken 
inkijken die door onderzoekers werden uitgegeven.

De bibliotheek van KASK zal volgend 
academiejaar verhuizen naar een nieuwe 
gerenoveerde locatie op de campus Bijloke.

De bibliotheek van het Conservatorium 
heeft begin 2015 reeds een volledig nieuw 
onderkomen gekregen. We organiseren doorheen 
de opendeurdag twee maal een rondwandeling 
vanuit de Campus Grote Sikkel die naast de 
bibliotheek van het Conservatorium in de 
Wijnaert (wandelafstand campus Grote Sikkel) 
ook de ateliers van instrumentenbouw aandoet. 
(zie verder)
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Programma per locatie en opleiding 

• LOCATIE BIJLOKE

> Interieurvormgeving 
 gebouw Pauli

Infosessies over de opleiding interieurvormgeving om 
10:30, 12:30 en 14:30: Atelier Interieurvormgeving 1

Presentatie van werk bachelor 1 en bachelor 
2 en mogelijkheid tot gesprekken met docenten 
en studenten: Atelier Interieurvormgeving 2

Presentatie van werk focussen 
bachelor 2 en bachelor 3 en mogelijkheid 
tot gesprekken met docenten en studenten: 
Atelier Interieurvormgeving 3

In de gang: presentatie van de opleiding en 
het leerproces door studenten interieurvormgeving 
en landschaps-en tuinarchitectuur.

> Landschaps- en tuinarchitectuur  
 gebouw Pauli

Infosessies over de opleiding landschaps-en 
tuinarchitectuur om 11:30, 13:30 en 15:30:  
Atelier Interieurvormgeving 1

Doorlopend Presentatie van werk en 
mogelijkheid tot gesprekken met docenten en 
studenten: Atelier Landschaps-en Tuinarchitectuur

In de gang: presentatie van de opleiding en 
het leerproces door studenten interieurvormgeving 
en landschaps-en tuinarchitectuur.

> Landschapsontwikkeling  
 (bachelor-na-bachelor)  
 gebouw Pauli

Presentatie van werk en mogelijkheid 
tot gesprekken met docenten en studenten:  
Atelier Landschaps-en tuinarchitectuur

> Drama 
 gebouw Pauli

— Dramasalon 10:00-17:00 
In Dramasalon In het Dramasalon kunnen 
kandidaat-studenten doorlopend bij onze 
docenten en studenten terecht met al hun 
vragen over de drama opleiding. Iedereen is er 
ook welkom om te genieten van een drankje 
en een stukje taart. De opbrengst hiervan 
wordt gebruikt om de jaarlijkse studiereis naar 
Londen en andere studentenactiviteiten te 
helpen financieren.

— Voorstelling ‘TimeLine’ 
12:00-18:00 Oude Beestenmarkt Gent 
(reservatie via arc.playfield.be )  
Dramaproject van Marthe Schneider (Ba3)

— Open les ‘Dans en lichaamstaal’ 
11:30-13:00 in Drama Studio 1 studenten Ba2 
o.l.v. Paola Bartoletti

— Open les ‘Dramatische improvisatie’  
(met teksten van Gerard Jan Rijnders) 
13:30-14:30 in Drama Studio 1 studenten Ba1 
o.l.v. Herwig Deweerdt

— Open repetitie (doorloop) ‘Zus van’ 
14:30-15:30 in Drama Studio 3  
Dramaproject van Imke Mol (Ba3) 

— Open les ‘Dramatische improvisatie’ 
15:30-16:30 in Drama Studio 1 studenten Ba1 
(en Ba2, 3 en masters) o.l.v. Geert Belpaeme

— Voorstelling ‘(pas) accepté’  
17:00-18:00 in Drama Studio 4 (reservatie bij 
de bar in het Dramasalon) Dramaproject van 
Khalid Koujili (Ba3)

— Voorstelling ‘Een episch project gedoemd  
om te mislukken’  
17:00-18:00 in Drama Studio 2 
(reservatie bij de bar in het Dramasalon) 
Dramaproject van Louise Bergez (Ba3)

Audiovisuele kunsten  
> film  
gebouw Cloquet

Het atelier film organiseert voor kandidaat-
studenten drie infosessies in Billy Wilder-klas 
(atelier film): om 10:30, 13:00 en 14:30.

Doorlopend bezoek aan de ateliers film met info 
door docenten en studenten. Doorlopende vertoning 
van werk van studenten film, zowel in de KASK-
cinema (van 10:00 tot 17:00) alsook op andere loca-
ties (studio, montagecellen, etc.) in het atelier film.

Audiovisuele kunsten  
> animatiefilm
gebouw Cloquet

Doorlopend bezoek aan de ateliers animatiefilm 
met info door docenten en studenten.

Doorlopende vertoning van werk van 
bachelor- en masterstudenten animatiefilm 
in de opnamestudio C0.024.
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Beeldende kunsten  
> fotografie  
gebouw Cloquet

Doorlopend bezoek aan de ateliers fotografie 
met info door docenten en studenten.

Infopunt voor kandidaat-studenten: 
grote studio lokaal nr. M1.001.

Infopunt specifiek voor de master studenten: 
masterlokaal nr. CLO1.008

Tentoonstelling van werken van de studenten  
in de lokalen en de gangen.

Tentoonstelling van een selectie van de foto 
werken uit de collectie van “HOGENT” en “KASK”. 
De werken zijn van alumni van de opleiding 
fotografie. Dit in de “Galerie” in de gang eerste 
verdiep gebouw Marissal.

Open atelier: studenten fotografie zijn aan het 
werk in de printklas, digitaal atelier 1e bachelor,  
de scanklas, studio en analoog labo.

Beeldende kunsten  
> grafisch ontwerp  
> grafische vormgeving
> nieuwe media  
gebouw Cloquet

Algemene infosessies door docenten  
om 11:00, 13:30, 15:00 en 16:00.

Doorlopend bezoek aan het atelier grafische 
vormgeving en nieuwe media met info door 
docenten en presentatie van het werk van 
studenten (zie ook locatie Kunsttoren voor  
traject grafiek).

Beeldende kunsten  
> grafisch ontwerp  
> illustratie 
gebouw Cloquet

Doorlopend bezoek aan het ateliers illustratie 
met info door docenten en presentaties 
door studenten (zie ook locatie Kunsttoren 
voor traject grafiek).

Beeldende kunsten 
vrije kunsten  
> tekenkunst 
gebouw Cloquet
 

Doorlopend bezoek aan het atelier tekenkunst 
met info door docenten en open atelier door 

studenten. Presentatie van werk van 
studenten uit het atelier tekenkunst.

Beeldende kunsten
vrije kunsten  
> beeldhouwkunst 
gebouw Pauli

Doorlopend bezoek aan het atelier beeldhouw-
kunst met info door docenten en open atelier 
door studenten.

Presentatie van werk van studenten uit het 
atelier beeldhouwkunst.

In de Zwarte Zaal is er een tentoonstelling 
met werk van studenten uit bachelor 3.

Beeldende kunsten  
> autonome vormgeving 
gebouw Pauli

Doorlopend bezoek aan de ateliers autonome 
vormgeving met info door docenten en 
presentaties door studenten.

Doorlopend performances gebracht door 
studenten en presentatie van werk studenten 
uit bachelor 1 en 2.

Beeldende kunsten  
> textielontwerp

Doorlopend bezoek aan het atelier textielontwerp 
met info door docenten en studenten.

Presentatie van werk van studenten uit het 
atelier textielontwerp.

Studenten uit de 1e bachelor tonen tekeningen 
in lokaal C0032 (Cloquet-gebouw)

Bezoekers en kandidaten kunnen tijdens de 
opendeurdag ook terecht in de tentoonstelling 
“Rechts / Averechts: textiel tussen kunst en 
design” in het Designmuseum van Gent (zie 
rubriek culturele werking). Deze tentoonstelling, 
met onder andere werk van studenten en 
docenten, wordt georganiseerd naar aanleiding 
van het tienjarig bestaan van de opleiding 
textielontwerp en loopt nog tot eind september.

> Tekenen
gebouw Cloquet

 
Lokaal C0032, C0033 en gang Cloquet-gebouw

Presentaties van werk van studenten in het 
kader van het opleidingsonderdeel tekenen 
(model, anatomisch tekenen, …).
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Muziek – uitvoerende muziek 
> jazz/pop 
 
scheppende muziek 
> muziekproductie  
gebouw Pauli

Info over de opleiding en Infosessies

Ingeschreven kandidaten voor CONSLive!, andere 
kandidaat-studenten en bezoekers melden zich 
aan bij de balie Jazz/Pop/Muziekproductie even 
voorbij het studentenrestaurant (bewegwijzerd 
vanaf meeting point gebouw Pauli (linkergang)).

Jazz en Pop:
Doorlopende info door docenten Jazz en Pop in 
Oefenlokaal 1 (Gert Keunen en Peter Lesage)

Muziekproductie:
Doorlopende info door docenten Muziekproductie 
in Studio 2 (Senne Guns, Wigbert Van Lierde, Jan 
Chantrain, Gert Jacobs, Dirk Blanchart).

Verder worden volgende algemene infosessies 
doorheen de dag gegeven:

Algemene info, info 
harmonie en info 
toelatingsproef
Jazz en Pop

Algemene 
info en info 
toelatingsproef
Muziekproductie

Info 
Muziektheorie en 
Eartraining
Jazz, Pop en 
Muziekproductie

Proefles 
Harmonie
Jazz, Pop en 
Muziekproductie 

Bijlokestudio, 
opnameruimte

Bijlokestudio, 
controlekamer

Bijlokestudio, 
opnameruimte

Bijlokestudio,
opnameruimte 

11:30-12:30 11:30-12:15

14:30-15:30 14:30-15:15 13:00-14:00 15:30-16:30 

CONSLive! Muziekproductie

Studio 4 van de Bijlokestudio

10:00-17:00: mogelijkheid om je portfolio voor te 
stellen aan de docenten Muziekproductie en een 
korte feedback te krijgen – inschrijven via  
wendy.cocquyt@hogent.be

CONSLive! Jazz en Pop
 
Mogelijkheid om een indivduele oefensessie te 
beleven met een docent (enkel voor studenten 
met een afspraak)

— Oefenlokaal 1 / ALGEMENE INFO JAZZ POP 
Pop piano Peter Lesage / 10:30-11:00

— Oefenlokaal 2 
jazz gitaar – Hans van Oost / 14:00-17:00

— Oefenlokaal 3 
Jazz piano – Christian Mendoza / 10:00-12:00

— Oefenlokaal 4 
Jazz sax – Bart Defoort / 10:00-12:00

— Oefenlokaal 6 
Pop gitaar Bert Verschueren / 12:00-17:00

— Oefenlokaal 8 
Pop drums – Karel De Backer / 10:00-14:00 
Jazz drums – Toon Van Dionant / 14:00-16:00

— Studio 3 
Jazz zang – Anu Junnonen &  
Chrystel Wautier / 11:30-13:00 
Pop zang – Stef Caers / 14:00-17:00

Concertprogramma Jazz,  
Pop en Muziekproductie

THE MUSIC OF STEELY DAN
Concert Bigband Conservatorium o.l.v. 
Marc Godfroid – 10:30-11:30
Opnameruimte Bijlokestudio
—
Composities van Walter Becker en Donald Fagen / 
Arrangementen van Fred Sturm
Black Friday / Do It Again / FM / Negative Girl / 
Two Against Nature / Bodhisattva /  
I Got The News  / The Goodbye Look

met Elias Storme, Fedrico Milone,  
Warre Van De Putte, Flor-Jan Pauwels  
& Jasper De Greve (saxofoons)
Jany Van Lul & Cedric De Lat (trompetten)
Tobias Storme, Lode Mertens &  
Jonathan Ackaert (trombones)
Melissa Van der Veeken (piano)
Thibaut Talpe (bas)
Jasper Coulier (drums)
Freek Foulon (zang)

FEEL THE BERNZZ
Popcombo — 12:30-13:00
Studio 3
—
o.l.v. Vincent Pierins

met Lani Pellegrini & Amber Meert (zang)
Neil Akenzua (toetsen)
Eno Meulenbergs & Milo Meskens (gitaar)
Gerben Brys (bas)
Michaël Degreef & Bastiaan Jonniaux (drums)

QUASIMODO
Jazzcombo — 14:00-14:30
Studio 3
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—
o.l.v. Bart Defoort

met Frank James (piano)
Daevid Baert (gitaar)
Thibaut Talpe (bas)
Tom Peeters (drums)
Warre Van de Putte (sax)

Bandpracticum Muziekproductie  
— 15:30-16:00
Studio 1
n.n.b.

> Curatorial Studies 
gebouw Pauli 

• VICTOR HORTAZAAL 

11:30-12:30 / Curatorial Studies programme 
presentation 1 + Q&A

14:00-15:00 / Curatorial Studies programme 
presentation 2 + Q&A

15:00-16:00 / film screening “Museum Futures” 
(Marysia Lewandowska & Neil Cummings),  
2008, duration 32 minutes  
(introduction by Antony Hudek)

16:00-17:00 / Teachers are present to answer  
all further questions

More information or individual appointment: 
antony.hudek@hogent.be

> Digital Storytelling  
gebouw Cloquet 

Locatie: Cirque-Kabinet
Doorlopend info en presentatie  

van werk van studenten.

> European Postgraduate  
in Arts in Sound 
gebouw Cloquet 

Locatie: Hercules-Lab van 13:00-17:00
Er worden twee infosessies voorzien.  

Eén om 14:00 en één om 16:00. Voor en na de 
infosessies is er de mogelijkheid tot individuele 
info door de coördinator en studenten.

> Specifieke lerarenopleiding  
in de kunsten 
gebouw Pauli

Lokalen lerarenopleiding campus Bijloke (via 
meeting point Bijloke – gebouw Pauli, 1e verdiep.)

Doorlopende informatie over de visie van 
de opleiding en het curriculum, met mogelijkheid 
tot het inkijken van werkdocumenten van 
de studenten.
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• LOCATIE DE ZAAL 

Beeldende kunsten  
> mode 

Doorlopend bezoek aan het atelier mode 
met informatie door docenten en studenten. 
Er vinden open lessen plaats van ontwerp, 
tekenen, patroontekenen en schoenontwerp.

• LOCATIE OFFERLAAN – KUNSTTOREN

Beeldende kunsten  
vrije kunsten  
> installatie

 
Doorlopend bezoek aan de ateliers beeld en 
installatie met informatie door docenten en 
presentaties door studenten.

Beeldende kunsten 
vrije kunsten  
> mediakunst 

Doorlopend bezoek aan de ateliers mediakunst 
met informatie door docenten en presentaties 
door studenten.

Beeldende kunsten 
grafisch ontwerp  
> grafiek
(grafisch ontwerp: zie ook campus Bijloke)

Doorlopend bezoek aan het atelier grafiek met 
informatie door docenten en presentaties door 
studenten.

Beeldende kunsten 
vrije kunsten  
> schilderkunst

Doorlopend bezoek aan de ateliers schilderkunst 
met informatie door docenten en presentaties 
door studenten.

In de gang van het Cloquet-gebouw (Bijloke) is 
er een presentatie met tekeningen van studenten 
uit 3BA.

• LOCATIE CAMPUS GROTE SIKKEL

Muziek
uitvoerende muziek
> klassieke muziek 

scheppende muziek
> compositie

> muziektheorie

> master-na-master  
hedendaagse muziek

> postgraduaten Musical Performance 
Practice/Soloist Classical Music

> Specifieke lerarenopleiding  
in de kunsten

 
Kandidaat-studenten voor CONSLive! worden 
gevraagd zich aan te melden aan het meeting 
point bij de ingang van campus Grote Sikkel. Je 
krijgt er verdere informatie over het exacte verloop. 
Alle activiteiten (behalve rubriek CONSlive) staat 
open voor alle kandidaten, dus ook kandidaten die 
niet ingeschreven hebben voor CONS-live. 

• ALGEMENE INFORMATIE & INFOSESSIES 

Doorlopend in de inkomhal:

— Informatie over de studierichting 
klassieke muziek

— Informatie over de studierichting compositie
— Informatie over de studierichting muziektheorie
— Informatie over de master-na-master 

solist hedendaagse muziek
— Informatie over het postgraduaat Musical 

Performance Practice (nieuw postgraduaat!)
— Informatie over her postgraduaat Soloist 

Classical Music (nieuw postgraduaat!)
— Informatie over de specifieke lerarenopleiding
— Algemene informatie

Naast individuele informatie bieden we ook 
volgende infosessies aan. Deze gaan door in 
Mengal.

Algemene Infosessie 
School of Arts

Toelichting 
toelatingsproef

Infosessie solfège

12:30 11:30 10:30

16:00 15:00 14:00

Het cursusmateriaal is aanwezig en ter inzage in 
de inkomhal. 

Rondleiding: De bibliotheek is gehuisvest in 
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het gebouw Wijnaert op wandelafstand van de 
campus Grote Sikkel. Er zullen twee rondleidingen 
zijn naar de bibliotheek (meer info volgt nog). 
Deze starten aan het Miry-café en zullen 
naast de bibliotheek eveneens het atelier van 
instrumentenbouw aandoen.

In de bibliotheek zal er doorheen de dag 
kamermuziek gespeeld worden (programma 
volgt nog).

• OPEN LESSEN

— Café Miry van 11:00-12:00 
Open les Improvisatie o.l.v. Bart Maris  

— BK 2.8 van 13:00-16:00 
Open les kamermuziek o.l.v. Florian Heyerick

— BK 2.9 van 14:00-15:00  
Open les Alexandertechnieken o.l.v. Katrien 
Vanderbeke 

— BK 1.5 van 15:00-16:00  
Open les begeleidingspraktijk o.l.v. Daeninck 
Scheerlinck

• CONSLIVE!

Kandidaat-studenten die ingeschreven zijn voor 
CONSLive! zullen in onderstaande klassen terecht 
kunnen voor een individueel begeleidingsmoment 
en individuele feedback door onze docenten. Deze 
contactmomenten zullen hoofdzakelijk doorgaan 
tussen 10u en 14u, tenzij anders vermeld.

Programma onder voorbehoud!
— BK 0.1 Tuba/eufonium  

Bruno De Busschere (10:00-11:00)
— BK 0.1 Fluit  

Myriam Graulus (11:00-13:00)
— BK 0.2 Harp  

Arielle Valibouse (11:00-13:00)
— BK 0.2 Luit  

Wim Maseele (14:00-15:00) 
— BK 0.3 Cello 
 Judith Ermert (11:00-13:00)
— BK 0.4 Gitaar  

Yves Storms (10:00-13:00) 
Johan Fostier (10:00-16:30)

— BK 1.1 Hoorn  
Rik Vercruysse (10:00-11:30)

— BK 1.2 Viool  
Olga Zolotareva (10:00-11:30) 
Alessandro Moccia (11:30-13:00)
— BK 1.3 Zang 

Marcos Pujol en Hendrickje Van Kerckhove 
(10:00-13:00)

— BK 1.7 Slagwerk  
Wim Konink (10:00-13:00)

— BK 1.8 Slagwerk 
Gert D’Haese (10:00-13:00)

— BK 1.9 Trompet  
Steven Devolder (10:00-14:00)

— BK 2.1 Piano  
Johan Duijck (10:00-12:00)

— BK 2.1 Piano  
Vitaly Samoshko (12:00-14:00)

— BK 2.3 Klarinet/Basklarinet  
Eddy Vanoosthuyse en Marc Kerckhof  
(11:00-12:30)

— BK 2.4 Piano  
Daan Vandewalle (10:00-15:00)

— BK 2.5 Compositie 
Daan Janssens (10:00-13:00)

— BK 2.6 viola da gamba 
Sergei Istomin (11:30-13:00)

— BK 2.7 Orgel  
Ignace Michiels (12:30-15:00)

— BK 2.7 Trombone  
Luc De Vleeshouwer (10:00-12:30)

— BK 2.9 Sax  
Koen Maas (10:00-13:00)

— BK 2.9 Sax  
Raf Minten (13:00-15:00)

— Instrumentenbouw: ingeschreven studenten 
melden zich aan om 13:45 aan het onthaal 
in campus Grote Sikkel en gaan dan samen  
met de docent naar de Nederpolder

Kandidaat-studenten voor een instrument 
dat niet is opgenomen in bovenstaande lijst 
kunnen op de opendeurdag steeds terecht 
op het infopunt in de inkomhal.

• ARTISTIEKE OMKADERING

Doorheen de dag organiseren studenten en 
docenten een muziekprogramma op verschillende 
locaties in Campus Grote Sikkel. De ideale 
gelegenheid om even muzikaal te verpozen maar 
ook om onze studenten aan het werk te zien. 

• MIRY CONCERTZAAL

UUR UITVOERDER / PROGRAMMA

12:00-13:00 Slagwerkklas Conservatorium Gent 
Docent: Wim Konink
—
Aya Suzuki  speelt werk van Morales.
Ward Van Hertum speelt werk  
van Cangelosi.
Koenraad Botteldoorn speelt  
werk van Sejourné.
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14:00–14:45 Kamermuziekensemble  
Conservatorium Gent
Muzikale coaching: Filip Rathé

Mar Sala Romagosa, fluit
Sarah Jelassi, klarinet
Freya Bovijn, basklarinet
Hannelore De Vuyst, viool
Esther Coorevits, altviool
Camelia Ciobanu, cello
Ward De Jonghe, piano
Hanne Nollet, sprechstimme
Esther-Elisabeth Rispens, sprechstimme
—
A. Schönberg (1874-1951), 
Pierrot Lunaire Op. 21

15:00-16:10 Strijkersorkest Conservatorium Gent 
o.l.v. aanvoerder Alessandro Moccia
—
A. Mozart (1756-1791)
– Divertimento in F, KV 138
– Divertimento in Bes, KV 137

F. Schubert (1797-1828)
– Quartet in a, ‘Rosamunde’, opus 29, D804

16:30-17:30 Koor Conservatorium Gent  
o.l.v. Johan Duijck
—
Radetzkymars

J. Brahms (1833-1897)Zigeunerlieder, opus 
103 (1888) (selectie) voor koor en piano

Martijn van Sas, piano 
Leander Van Gijsegem, tenor 
Emma Posman, sopraan

J. Brahms (1833-1897) 
Variaties op een Hongaars lied,  
opus 21 nr 2 (1861) voor piano solo

Danyon Verhaege, piano

M. Seiber (1905-1960) 
Yugoslav folk-songs (1947)  
voor koor a cappella

Franches Dhont, sopraan 
Jesse Polfliet, tenor

Z. Kodály (1882-1967) 
Székely keserves, opus 11 nr 2 (1918)  
voor piano solo

Matthias De Smet, piano

Z. Kodály (1882-1967) 
Székely keserves (1934)  
voor koor a cappella

B. Bartók (1881-1945) 
Sonatine (1919) voor piano solo

Alexander Nazimov, piano

B. Bartók (1881-1945) 
Vier Slovaakse koorliederen (1917) 
voor koor en piano

Kirsten Van Der Elst, piano

• CAFÉ MIRY

UUR UITVOERDER

12:00-14:00

12:00
13:00

13:30

Saxofoonklas Conservatorium Gent
Docenten: Koen Maas, Raf Minten &  
Rik Vaneygen
—
Solowerken van studenten saxofoonklas
Saxofoonkwartet I: 

Annelies cornette, sorpaan saxofoon (B2)
Emma de Clercq, altsaxofoon (B2)
Toon Van Geyseghem, tenorsaxofoon (B3)
Victor Herman, baritonsaxofoon (B2)

E. Bozza (1905-1991), Andante et scherzo
A. Markeas (1952), Engrenages

Saxofoonkwartet II:
Wouter Versavel, sopraansaxofoon (M1)
Arno Roesems, altsaxofoon (M2) 
Toon Van Geyseghem, tenorsaxofoon (B3)

14:00-15:00 Celloklas Conservatorium Gent
Docenten: Judith Ermert
Begeleiding vleugelpiano door Tae 
Yoshioka en Guy Penson
—
Cello – Romantisch!

R. Strauss (1864-1949), Romanze
Sara Verheyen, cello (M2) &  
Tae Yoshioka, piano

A. Dvorak (1841-1904), Adagio, ma non 
troppo uit het Celloconcerto op. 104  

Cesar De Meja, cello (B3) &  
Tae Yoshioka, piano

D. Kabalewski (1904-1987),  
Largo & Allegretto uit cello concerto Nr. 1      

Athita Kuankachorn, cello (M2) &  
Tae Yoshioka, piano

A. Dvorak (1841-1904),  
Waldesruhe op. 68    

Paula Sturza, cello (B2) &  
Guy Penson, piano  

M. de Falla (1876-1946),  
Siete canciones

Ana Espadas, cello (B3)  
& Guy Penson, piano
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•BIBLIOTHEEK DE WIJNAERT

UUR UITVOERDER

12:30-13:00 Rondleiding Muziekbibliotheek
Bibliothecaris Wim T’Hooft
—
Praktische informatie:
Verzamelpunt om 12:30 in de inkomhal 
Conservatorium Gent, Hoogpoort 64, 
Campus Grote Sikkel

13:00
sessie1

Historische uitvoeringspraktijk
Docent: Ann Cnop
—
Ann Cnop geeft een introductie in de 
historische uitvoeringspraktijk en toont aan 
de hand van muziek en uitleg de evolutie 
van de viool van vroege barok tot nu.

13:30 
sessie2

Historische uitvoeringspraktijk  Docent: 
Ann Cnop
—
Ann Cnop geeft een introductie in de 
historische uitvoeringspraktijk en toont aan 
de hand van muziek en uitleg de evolutie 
van de viool van vroege barok tot nu.

14:30-16:00 Kamermuziek open les
Docent: Patrick Beuckels
—
Patrick Beuckels geeft kamermuzieklessen 
aan de studenten van het Conservatorium 
Gent. Deze lessen zijn open voor publiek. 
Welkom om te komen luisteren hoe de 
studenten voorbereid worden op hun 
examen kamermuziek.

16:00-17:00 Rondleiding Muziekbibliotheek & 
Nederpolder Instrumentenbouw
Bibliothecaris Wim T’Hooft
—
Praktische informatie:
Verzamelpunt om 16:00 in de inkomhal 
Conservatorium Gent, Hoogpoort 64, 
Campus Grote Sikkel

•DIVERSE LOCATIES

UUR UITVOERDER

13:00-14:30
BK 0.2

Klasauditie Harp
Docent: Arielle Valibouse

14:00-15:00
BK 0.2

Toonmoment luitklas
Docent: Wim Maeseele

13:00-13:45
BK 0.3

Klasauditie Cello
Docent: Judith Ermert

14:00-15:00
BK 0.3

Toonmoment fluitklas
Docent: Myriam Graulus
Begeleider piano & klavecimbel:  
Guy Penson

12:00-14:00
BK 1.9

Kamermuziek open les
Docent: Patrick Beuckels

14:30-15:30 Klasauditie Accordeon
Docent: Philippe Thuriot

14:00-15:30
BK 2.1

Klasauditie Piano
Docent: Johan Duijck

11:00-12:30
BK 2.7

Klasauditie Trombone
Docent: Luc De Vleeshouwer

• LOCATIE NEDERPOLDER

Muziek
> instrumentenbouw 

Doorlopend bezoek aan het atelier 
instrumentenbouw met info door docenten en 
open atelier door studenten.
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Culturele agenda

Optredens / Presentaties studenten 
CONSERVATORIUM & KASK

• CAMPUS BIJLOKE &  
CAMPUS GROTE SIKKEL

Doorheen de dag zijn er diverse muzikale 
optredens van studenten muziek. Het programma 
hiervan vind je terug in dit programmaboekje bij 
de studierichtingen klassieke muziek, jazz/pop 
en muziekproductie. Ook de studenten drama, 
audiovisuele en beeldende kunsten stellen 
op diverse plaatsten tentoon. Het programma 
daarvan kan je terugvinden bij de bijhorende 
studierichtingen.

• PRESENTATIE BEELDHOUWKUNST 
‘EDUCATIONAL PRODUCT’ 
CAMPUS BIJLOKE – ZWARTE ZAAL

 
Naar jaarlijkse traditie nemen de 3de 
bachelorstudenten beeldhouwkunst de ruimte 
in én rond de Zwarte Zaal in voor de presentatie 
van hun werk. Met werk van Dries Boutsen, Alma 
Greiner, Chris Houben, Valgerdur Sigurdardóttir, 
Loes Tyrions, Dries Van Laethem en Julie Van 
Mechelen. Onder begeleiding van Philip Metten 
en Kris Kimpe. 

• MAP#60: PAGE SPACE FOLD PAGE 
CAMPUS BIJLOKE – GLAZEN GANG

De glazen gang wordt gebruikt als projectruimte 
waar masterstudenten beeldende kunst doorheen 
het academiejaar hun werk presenteren aan 
het publiek. Tijdens de opendeurdag loopt de 
tentoonstelling PAGE SPACE FOLD PAGE. Deze 
tentoonstelling volgt op een workshop binnen 
de Masteropleiding Vrije Kunsten waarin 10 
studenten een ‘artist book’ produceren gedurende 
de projectweek in maart. De tentoonstelling 
zal de resultaten uitvouwen en uitbreiden in 
een ruimtelijke opstelling. Het gedrukte boek 
is een medium onder druk, vooral omdat in de 
laatste decennia de functionaliteit er van dikwijls 
is vervangen door digitale media. Paradoxaal 
genoeg wint het gedrukte boek in betekenis 
en specificiteit als een autonoom medium. Het 
blijkt een uitstekende plek voor kunstenaars 
om te werken en ideeën te verhandelen in een 
enge kunstmarkt. Meer en meer kunstwerken 
verschijnen als een boek of iets dat zich laat 
behandelen als een boek. Met: Rebecca 

van Bockel / Maud Gourdon / Giammarco 
Cugusi / Tom Van den Wijngaert / Jan-Willem 
Vandenberghe / Ines Claus / Florien Allemeersch / 
Rebecca Jane Arthur / Luis Ramos

• EXPO AUTONOME VORMGEVING 
CAMPUS BIJLOKE – STOCK

Performatieve presentatie van master studente 
autonome vormgeving, Barbara Prada, 
in het paviljoen.

• EXPO & BOEKPRESENTATIE 
ODE DE KORT: ‘O FROOOOM O TOOOO O’ 
ALUMNA FOTOGRAFIE OM 17:00 
CAMPUS BIJLOKE – KIOSK

‘O froooom O toooo O’ van Ode de Kort, alumna 
KASK Fotografie, tast af hoe een installatie 
weerklank kan vinden in de ruimte van het boek. 
De installatie 0O (2016) verwijst naar een vorm, 
een letter, een cijfer, een beweging, een klank. 
Het speelt met het twee- en driedimensionale en 
is voor het oog met momenten bijna onzichtbaar 
door haar nauwgezette integratie in de 
architectuur. In deze kunstenaarseditie vormen de 
sculpturen van 0O de leidraad. Naast het boek zal 
de Kort ook recent werk presenteren in de ruimtes 
van KIOSK.

• PRESENTATIE HISTORIEK EN ZORG 
KUNSTENARCHIEF KASK 
CAMPUS BIJLOKE – BIBLIOTHEEK

De archivaris van de KASKbibliotheek geeft een 
uiteenzetting in het archief over de historiek van 
de Academie. De tekeningen van de Japanse 
kunstenaar T. Kojima , geconserveerd in Japan 
aan de Kibi universiteit worden belicht. Daarnaast 
zal docent Veerle Hallaert toelichting geven bij de 
schade en restauratie van het werk van C. Montald 
in de docentenkamer

De uiteenzettingen gaan door om 10:30  
en 14:00 en duren ongeveer 1 uur Het aantal 
plaatsen is beperkt, inschrijven kan via  
Katia.Ballegeer@hogent.be

Verzamelen aan de bibliotheek van het KASK

• 1M3 QUADRRILATERAL VARIATIONS 
CAMPUS BIJLOKE – BIBLIOTHEEK

1M3 is een kubieke meter gewijd aan de 
kunstenaarsboekencollectie van KASK
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Vier gelijke zijden en hoeken: een vierkant. Slechts 
twee gelijke zijden: een rechthoek. Kantel naar 
rechts: een parallellogram. Keer terug naar het 
vierkant, trek aan de onderste hoeken om een 
rok te vormen: een trapezium. Keer terug naar 
het vierkant, draai het met een hoek naar boven, 
druk het verticaal samen: een ruit. Trek de top een 
beetje omhoog: een Vlieger. Geef nu elke kant een 
willekeurige duw: een onregelmatige!

Deze selectie van boeken werd gemaakt door 
Gudlaug Mia Eythorsdottir in het kader van Sara 
De Bondt’s masterseminarie ‘Graphic Design for 
Contemporary Art’, van oktober tot december 
2016.

• KASK BOOKS – VERKOOPPLATFORM 
CAMPUS BIJLOKE – CLOQUET-GEBOUW

Deze tijdelijke bookshop bevindt zich in het 
gebouw Cloquet op de campus Bijloke. U kan 
er terecht om publicaties uitgegeven door de 
School of Arts, alsook publicaties van studenten, 
docenten, onderzoekers en alumni van de 
opleidingen van de School of Arts in te zien of aan 
te schaffen.

• RECHTS / AVERECHTS:  
TEXTIEL TUSSEN KUNST EN DESIGN

Breydelstraat 5, 9000 Gent. Designmuseum Gent

‘Rechts / Averechts’ markeert het tienjarig bestaan 
van de afstudeerrichting textielontwerp aan KASK / 
School of Arts. De open visie, eigen aan de 
opleiding, is de rode draad en confronteert werk 
van internationale kunstenaars met dat van alumni 
in een immersieve belevingstentoonstelling. Van 
31 maart tot eind september 2017 wandel je niet 
alleen tussen, in en door de werken, maar kan je 
er ook aan voelen en op zitten. Rechts / Averechts 
is een coproductie van Design museum Gent en 
KASK / School of Arts van de HoGent en wordt 
ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap. 
In samenwerking met S.M.A.K. en Manoeuvre. 
(inkom 2€/5€/8€)

• ERFGOEDDAG VLAANDEREN 
CAMPUS BIJLOKE – BIJLOKE-SITE

Op 23 april is het overal in Vlaanderen Erfgoed-
dag. Het thema dit jaar is ‘zorg’. Daar de Bijloke 
eeuwenlang de hospiltaalsite van de stad Gent 
was, vinden diverse activiteiten in het kader van 
de Erfgoeddag op en rond de campus Bijloke 
plaats. Gandante en de Gentse Gidsen geven 
rondleidingen over de geschiedenis van de site 
(volzet). Voor ex-werknemers of –patiënten van 
het Bijlokehospitaal vind een reünie plaats in het 
STAM – Stadsmuseum Gent, die de herinneringen 
aan de site wil bewaren voor de toekomst.
 
Volgende activiteit kan de hele dag bezocht 
worden:
 
OCMW archief
Tentoonstelling: Toekomst met een verleden
Vele eeuwen konden hulpbehoevenden in Gent 
terecht in diverse godshuizen, de voorlopers 
van de huidige woonzorgcentra.  In de loop 
der tijden is er veel veranderd en dat zien we 
aan de vernieuwde aanpak van zorg in de 
woonzorgcentra. Op de oorspronkelijke locatie 
van het Bijlokeziekenhuis worden toekomst en 
verleden in beeld aan de hand van foto’s, filmpjes 
en objecten.

Doorlopend van 10:00 tot 18:00. In de 
bibliotheek van Muziekcentrum De Bijloke

 
STAM – Stadsmuseum Gent is de hele dag gratis 
open. Daar is de permanente tentoonstelling 
Het verhaal van Gent en de twee tijdelijke 
tentoonstellingen ‘A glimpse of where we’re going 
– Elly Van Eeghem’ en ‘Draken’ te bezoeken.
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Route Campus Bijloke — Campus Grote Sikkel, Gebouw Hoogpoort 64 & Gebouw Nederpolder 26

Campus Grote Sikkel, Gebouw Hoogpoort
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BIJLOKE - PAULI
Jozef  Kluyskensstraat 2

BIJLOKE - CLOQUET
Louis Pasteurlaan 2
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KUNSTTOREN
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Route Campus Bijloke — Gebouw Kunsttoren

Campus Bijloke, Gebouw Kunsttoren
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Victor Hortazaal

Autonome Vormgeving

Beeldhouwkunst

Lerarenopleiding
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Campus Bijloke, Gebouw Pauli
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