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CAMPUS BIJLOKE
Pasteurlaan 2 &
Kluyskensstraat 2
9000 Gent

JAZZ & POPMUZIEK
GEBOUW PADDENHOEK
Paddenhoek 12
9000 Gent

VU WIM DE TEMMERMAN
JOZEF KLUYSKENSSTRAAT 2
9000 GENT

Welkom op het infomoment van KASK & Conservatorium. Ongetwijfeld heb
je als kandidaat-student heel wat vragen waarop je vandaag een antwoord
hoopt te vinden. Doorheen de namiddag kan je kennismaken met, of je
verder informeren over de verschillende opleidingen en voorzieningen binnen
onze School of Arts. Vandaag zijn onze docenten en medewerkers speciaal
aanwezig om je hierin zo goed mogelijk bij te staan.
Om 15:00 kan je in het auditorium Cirque
een algemene infosessie over studeren
aan KASK & Conservatorium bijwonen.
In deze sessie staan we stil bij diverse
aspecten zoals de faciliteiten op de campus,
het financiële luik, de visie van onze
kunstenhogeschool,… enz.

inkijken. Voor de academische opleidingen
is dit ook in de Zwarte Zaal. Er is een
docent aanwezig indien je specifieke vragen
zou hebben over het theoretische luik van
onze opleidingen. Voor interieurvormgeving
en landschaps-en tuinarchitectuur vind je
het cursusmateriaal in de ateliers van de
opleidingen.

De studie-en trajectbegeleiders zijn door
lopend beschikbaar voor een individueel
gesprek in de Zwarte Zaal. Uiteraard kan
je op de infodag ook het cursusmateriaal

Op onderstaande infopunten kan je door
lopend terecht met je vragen bij één of
meerdere docenten uit de opleiding.

ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN

INFOPUNT

Scheppende muziek: Muziekproductie

Bijlokestudio

Uitvoerende muziek: Jazz/Pop

Gebouw Paddenhoek

Uitvoerende muziek: Klassiek

Zwarte Zaal

Instrumentenbouw

Zwarte Zaal

Scheppende muziek: compositie

Zwarte Zaal

Muziektheorie

Zwarte Zaal

Drama

Zwarte Zaal

Vrije kunsten
Tekenkunst
Schilderkunst
Beeldhouwkunst
Mediakunst
Installatie
Performance
Mode

Zwarte Zaal

Textielontwerp

Atelier Textielontwerp

Autonome vormgeving
rondleiding in het atelier om 14:00 & 15:30.
Grafisch ontwerp:
Grafische vormgeving
Ilustratie
Grafiek
Fotografie

Zwarte Zaal

Animatiefilm

Atelier Animatiefilm (C 1.014)

Film

Leefruimte Film

PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN

INFOPUNT

Interieurvormgeving
doorlopend info en inzage cursussen.
infosessies om 14:20-15:20 & 15:40-16:40
Interieurvormgeving (afstandsonderwijs

Ateliers interieurvormgeving

Landschaps- en tuinarchitectuur
doorlopend info en inzage cursussen.
Landschapsontwikkeling

Atelier landschaps- en tuinarchitectuur

VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN
INFOPUNT
European Postgraduate in Arts and Sound (EPAS) Zwarte Zaal
Digital Storytelling
Zwarte Zaal
Curatorial Studies
Zwarte Zaal
Educatieve Master
Groene Zone
Hedendaagse muziek
Zwarte Zaal
Soloist Classical music
Zwarte Zaal
Musical Performance Practice
Zwarte Zaal

KASK LIVE!

ARTISTIEKE WERKING

Geïnteresseerden voor de opleidingen
interieurvormgeving en landschapsen tuinarchitectuur konden voor deze
infodag op voorhand inschrijven voor
KASK Live!

KASK & Conservatorium is niet enkel
een plek voor onderwijs maar eveneens een
inspirerende, spannende broeihaard van
artistieke activiteiten. Ook op de infodag
zelf vinden diverse activiteiten plaats,
jullie zijn er absoluut welkom!

De deelnemers voor de opleiding interieur
vormgeving kunnen zich vanaf 13:45
aanmelden aan het infopunt in de inkomhal
Pauli. Na een algemene introductie gaan
de kandidaat-studenten met een docent
naar een atelier interieurvormgeving voor
de praktijkles. Wie is ingeschreven voor
Landschaps- en tuinarchitectuur krijgt
om 14:00 in het atelier Landschaps- en
tuinarchitectuur een algemene introductie.
Rond 14:45 gaan ze met een docent naar
hun lokaal voor een workshop.

Zwarte Zaal

Ateliers interieurvormgeving

Atelier landschaps- en tuinarchitectuur

KASKcinema programmeert om 20:30
Leave no trace, een vader en dochter
levenparadijselijk verborgen in Forest
Park en moeten door een misstap op
zoeknaar een nieuwe thuis.
In Club Telex kan je om 20:30 naar
de wekelijkse Jammin’ wednesdays!
Elke woensdag zetten de studenten
pop van KASK & Conservatorium er
hun beste beentje voor.

Zwarte Zaal

Ateliers Grafisch ontwerp
Marissal, Tweede verdieping

In MIRYconcertzaal is er om 20:00 een
concert van de slagwerkklas van KASK
& Conservatorium in de Conservatorium
op scène-reeks. Zij verbinden Nederland
en de Verenigde Staten van Amerika
met een boeiend concertprogramma,
Smack the Dutchie. Met oa. werk
van Louis Andriessen, Ron Ford en
Nebojša Jovan Živkovič.

Wil je aan KASK & Conservatorium
komen studeren? Schrijf je in voor
een toelatings- of oriënteringsproef
of preregistreer alvast voor een
professionele bacheloropleiding
via webreg.hogent.be.
Op www.schoolofartsgent.be vind je
alle informatie om je in te schrijven
in een van onze opleidingen.

We wensen je alvast een leerrijke
namiddag. Aarzel niet om onze
medewerkers aan te spreken!

