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SPECIFIEKE VRAGEN
STUDENTENADMINISTRATIE
TRAJECTBEGELEIDING
Indien je specifieke vragen hebt op  

vlak van administratie of traject
begeleiding kan je terecht in de  
Zwarte Zaal bij de medewerkers van  
de Dienst Studentenaangelegenheden.  
We denken hierbij aan vragen over 
toelatingsvoorwaarden, deeltijds  
studeren, studeren met een functie
beperking, vrijstellingen, … enz.

CURSUSMATERIAAL
Je kan vandaag het cursusmateriaal  

van al onze opleidingen inkijken.  
Dit kan op volgende locaties:

• ZWARTE ZAAL
– Beeldende Kunsten
– Muziek
– Audiovisuele Kunsten
– Drama

• ATELIER LANDSCHAPS 
EN TUINARCHITECTUUR

– Landschaps en Tuinarchitectuur
– Landschapsontwikkeling

• ATELIER INTERIEURVORMGEVING 
– Interieurvormgeving

ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN
Zoals je wellicht weet, hebben al onze 

academische opleidingen een artis
tieke toelatingsproef. Een uitgebreide 
informatiebundel over de toelatings
proeven 20152016 vind je op onze 
website (www.schoolofartsgent.be).  
Ook het inschrijven voor de toelatings
proef gebeurt online via de website. 
Met vragen over de toelatingsproef  
kan je terecht bij onze docenten. 

! Voor de professionele bacheloropleidingen 
interieurvormgeving & landschaps- 
en tuinarchitectuur is er geen 
toelatingsproef.

ARTISTIEKE WERKING
Op de infonamiddag kan je een 

bezoek brengen aan twee lopende 
tentoonstellingen:

• KIOSK: VIBRANT MATTER
Een tentoonstelling ter ere van 5 jaar 

KIOSK met: Katinka Bock,  
Edith Dekyndt, Thea Djordjadze,  
Matias Faldbakken, Karsten Födinger, 
Camilla Løw, Valérie Mannaerts,  
Benoit Platéus, Eva Rothschild, Analia 
Saban & Kato Six. “Vibrant Matter”  
is een poging om verschillende ‘materiële’ 
benaderingen samen te brengen, een 
groepstentoonstelling waarin zowel 
kunstenaars die eerder tentoonstelden in 
KIOSK als nieuwe namen aan bod komen.

• Glazen Gang (richting Zwarte Zaal): MAP
MAP is een projectruimte waar afstuderende 

masterstudenten beeldende kunst, 
autonome vormgeving, fotografie en 
grafisch ontwerp hun werk presenteren 
aan het publiek.

Onder de titel “Something that always 
works” toont Masterprojecten #29  
werk van masterstudente vrije kunsten 
Abigail Liparoto. 

KASKCAFÉ
Op de verschillende campussen zijn er 

restauratiemogelijkheden voor studenten. 
Op campus Bijloke is er naast een 
studentenrestaurant ook het KASKcafé. 
Studenten kunnen er elke middag  
terecht voor een gezonde maaltijd of een 
moment van verpozing. ’s Avonds zijn  
er regelmatig jamsessies en optredens  
van studenten en oudstudenten muziek. 
We nodigen je deze namiddag graag  
uit om er met een drankje even de sfeer  
te proeven.

KASKcafé: doorlopend open. Vlakbij  
de inkom van Gebouw Cloquet.

Alle informatie omtrent opleidingen, 
inschrijvingen, info & opendeurdagen  
en nog veel meer kan je terugvinden op 
onze website: www.schoolofartsgent.be

INFODAG

WO 25.02.15 
14:00—17:00

CAMPUS BIJLOKE 
INKOM

PASTEURLAAN 2  
9000 GENT



ALGEMENE INFOSESSIES
In de Cirque, het voormalig anatomisch 

auditorium van het Bijlokeziekenhuis, 
kan je terecht voor een algemene 
infosessie over studeren aan de School 
of Arts Gent. We gaan er dieper in 
op onze visie op onderwijs en op de 
studiemogelijkheden binnen de School 
of Arts. Ook het uitgebreid gamma aan 
voorzieningen voor studenten wordt 
toegelicht

Deze infosessies starten om 14:30 en  
15:30 in de Cirque (duur: circa  
40 minuten). Volg de bewegwijzering.

INFO PER OPLEIDING
AFSTUDEERRICHTING
Per opleiding / afstudeerrichting zijn 

er docenten aanwezig om je te woord 
te staan. Je kan bij hen terecht met 
specifieke vragen over de opleiding  
van jouw keuze. Je vindt deze info punten 
op volgende locaties:

• ZWARTE ZAAL
– Beeldende Kunsten:

– Vrije Kunsten 
(Schilderkunst, Tekenkunst, 
Beeldhouwkunst, Mediakunst  
& Installatiekunst)

– Autonome Vormgeving
– Textielontwerp
– Mode

– Muziek: 
– Uitvoerende Muziek 

(Klassiek & Jazz/Pop)
– Scheppende Muziek 

(Compositie & Muziekproductie)
– Muziektheorie / schriftuur
– Instrumentenbouw
– Hedendaagse Muziek

– Drama

• ATELIER FOTOGRAFIE:
– Beeldende kunsten: Fotografie

De docenten fotografie organiseren 
infosessies + rondleiding  
om 14:30, 15:30 en 16:30  
Lokaal M1001 / Atelier fotografie

In atelierlokaal M1027 kunnen  
de kandidaten terecht voor  
een gesprek met studenten  
1e bachelor.

• ATELIER ILLUSTRATIE
– Grafisch Ontwerp 

(Grafiek, Grafische Vormgeving,  
Nieuwe Media & Illustratie)
Doorlopend individuele info 

Infosessies om 15:00 en 16:00

• KASKCINEMA EN ATELIER FILM
– Film

De docenten film organiseren infosessies 
in de KASKcinema om 14:30 en 15:30 
met aansluitend rondleiding en de 
mogelijkheid tot individuele vragen

• ATELIER ANIMATIEFILM
– Animatiefilm

De docenten animatiefilm organiseren 
infosessies in het atelier animatiefilm 
om 15:00 en 16:00. Aansluitend volgt 
een rondleiding en de mogelijkheid tot 
individuele info.

• ATELIER LANDSCHAPS 
EN TUINARCHITECTUUR

– Landschaps en Tuinarchitectuur
– Landschapsontwikkeling

• ATELIER INTERIEUR 
VORMGEVING 3:

– Interieurvormgeving
Voor de opleiding interieurvormgeving 

wordt in Atelier Interieurvormgeving 3 
om 14:15, 15:15 en 16:15 telkens  
een uitgebreide infosessie voorzien  
voor kandidaatstudenten. 

Kandidaten die meer info 
wensen over het volgen van de 
opleiding interieurvormgeving in 
afstandsonderwijs kunnen in atelier 
interieurvormgeving 2 terecht bij  
de coördinator afstandsonderwijs  
Mieke Van De Woestyne.

• GROENE RUIMTE & ZWARTE ZAAL 
Specifieke Lerarenopleiding in de Kunsten

• LOKAAL TEBEAC 
Tentoonstelling en Beheer  
van Actuele Kunsten (TEBEAC)

Welkom op de eerste info
namiddag van KASK en 
Conservatorium / School of  
Arts Gent. Ongetwijfeld zit  
je als kandidaatstudent met  
heel wat vragen waarop je 
vandaag een antwoord hoopt  
te vinden. We wensen je  
vandaag dan ook maximaal  
te informeren.

Doorheen de namiddag kan je 
kennismaken met de verschillende 
opleidingen en voorzieningen 
binnen onze School of Arts en  
je er verder over informeren. 
Onze docenten en medewerkers 
zijn vandaag speciaal aanwezig 
om je hierin zo goed mogelijk  
bij te staan.

Tegelijk krijg je de kans om 
de sfeer op te snuiven van wat 
binnenkort misschien jouw 
school wordt. Sinds 2011 
situeren zich binnen onze School 
of Arts de twee voormalige 
kunstendepartementen van 
de Hogeschool Gent: KASK 
(Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten) en het 
Koninklijk Conservatorium.  
Deze intense samenwerking 
onder de noemer van School of 
Arts Gent heeft verschillende 
doelstellingen. Ten eerste 
willen we de bestaande kruis
bestuivingen tussen de verschil
lende kunstendisciplines verder 
faciliteren en stimuleren. Ten 
tweede willen we de culturele 
werking van onze school en 
het artistiek onderzoek dat 

hier gebeurt, continueren en 
versterken. We zijn ervan 
overtuigd dat dit bijkomende 
kansen creëert in het studie 
traject van al onze studenten.

De School of Arts Gent biedt  
een brede waaier van opleidingen 
aan: professionele bachelors, 
academische bachelors en 
masters. vervolgopleidingen 
als de bachelornabachelor 
landschapsontwikkeling, de 
masternamaster hedendaagse 
muziek, het postgraduaat 
tentoonstelling en beheer van 
actuele kunsten en de GIS
navorming.

We wensen je alvast een leerrijke 
namiddag. Aarzel niet om onze 
medewerkers aan te spreken 
en neem zeker even de verdere 
praktische info door.

Noteer ook alvast de datum 
van onze opendeurdag op 26 
april. Dan zetten we alle ateliers 
en leslokalen open en zijn ook 
docenten en studenten in grote 
getale aanwezig.


