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11 LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR 

15 INTERIEURVORMGEVING

21 DIGITAL DESIGN AND DEVELOPMENT (DEVINE)  

25 AUDIOVISUELE KUNSTEN
28	 —	 animatiefilm
30	 —	 film

33 DRAMA

37 MUZIEK
 — uitvoerende muziek
	 39	 klassieke	muziek
 45 jazz & popmuziek
	 —	 scheppende	muziek
	 51	 muziekproductie	
	 55	 compositie
	 61	 composition	for	screen	(InMICS)
65	 —	 muziektheorie/schriftuur
69	 —	 instrumentenbouw

73 BEELDENDE KUNSTEN
73	 —	 vrije	kunsten
	 76	 beeldhouwkunst
	 77	 installatie
	 78	 mediakunst
	 79	 schilderkunst
	 80	 tekenkunst
	 81	 performance
83	 —	 fotografie
87	 —	 autonome	vormgeving
91	 —	 grafisch	ontwerp
	 	 grafiek
	 	 illustratie
	 	 grafische	vormgeving
99	 —	 textielontwerp
103 — mode

107 EDUCATIEVE MASTER
 educatieve	master	in	audiovisuele	en	beeldende	kunsten
	 educatieve	master	in	muziek	en	podiumkunsten

117 ENGLISH MASTER

118 SCHAKEL- EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S

119 VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN
	 120	 landschapsontwikkeling
	 121	 hedendaagse	muziek	
	 122	 soloist	classical	music
		 123	 musical	performance	practice
	 124	 digital	storytelling
	 125	 curatorial	studies
	 126	 doctoraat	in	de	kunsten	(i.s.m.	UGent)
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OPENLESDAGEN 

Muziek
Tijdens onze openlesdagen muziek volg je lessen, 
repetities en concerten mee. Je musiceert samen 
in een improvisatiesessie of verzamelt kennis 
en een blik op de toekomst bij een info-sessie. 
Je luistert naar de studentenjam in Club Telex of 
Springsounds in de MIRY concertzaal. Je stelt 
zelf je programma samen, zo kies jij wat je wil te 
weten komen en beleef je een interessante muziek-
dag. Natuurlijk brengen we je ook in contact met 
jouw toekomstige docenten! Je bezoekt een live 
les en / of laat er horen wat je muzikaal in je mars 
hebt. De docenten spitsen de oren en gaan na of je 
er klaar voor bent. Zo weet je meteen wat je mag 
verwachten tijdens de toelatingsproeven. 

• klassieke muziek 
di 21.02.23 t.e.m. vr 24.02.23

• jazz- en popmuziek & muziekproductie 
di 21.02.23 t.e.m. do 23.02.23 en ma 27.02.23

Schrijf je in en stel jouw programma
samen op schoolofartsgent.be

Landschaps- en tuinarchitectuur &
Interieurvormgeving

Kandidaten voor de opleidingen interieur vorm geving 
en land schaps-en tuin archi tectuur kunnen doorheen 
het jaar deelnemen aan de openlesdagen. Niets geeft 
je een duidelijker beeld dan een dagje meelopen met 
de studenten van nu om je keuze te maken. 

• interieurvormgeving 
do 23.02.23 

• landschaps-en tuinarchitectuur 
vr 24.02.23

Registreer je en stel jouw programma 
samen via schoolofartsgent.be 

INFOMOMENTEN

In de periode februari tot september 2023 
organiseren we regelmatig een infomoment 
waarop je in gesprek kan gaan met studen-
ten, docenten en studie(traject)begeleiders 
van al onze opleidingen. Een infomoment 
bestaat gewoonlijk uit infosessies (online 
of on campus), rondleidingen en individuele 
gesprekken met student en en docenten. 
Je bent er welkom met al je vragen.

• wo 08.03.23, 14:00-17:00
• za 24.06.23, 09:30-12:30
• za 02.09.23, 09:30-12:30

In aanloop naar het infomoment verschijnt 
het volledige, gedetailleerde programma op 
de website. 

OPENDEURDAG

Op 23 april zwaaien al onze deuren en poorten open 
en kan je tussen 10:00 en 17:00 onze bruisende cam-
pussen live verkennen. Je ziet er studenten aan het 
werk in de ateliers, je woont een infosessie of een 
rondleiding bij. Je kan met studenten, docenten en 
medewerkers spreken of gewoon de sfeer opsnuiven 
op onze campussen. 

GRADUATION

Afstuderen in de kunsten is een feest. Tijdens het 
afstudeerfestival Graduation in juni presenteren 
laatstejaarsstudenten op diverse locaties in Gent 
hun werk. Het programma vind je vanaf de lente 
op schoolofartsgent.be.

BEZOEK ONSBEZOEK ONS

in
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INTRODUCTIEINTRODUCTIE
CURIEUS

Een studie waarbij kunst en vormgeving de kern vormen, scherpt 
jouw observatievermogen, versterkt jouw oordeels kracht en nodigt 
je uit tot actie in en voor de wereld.

In deze ontdekkingsreis naar nog onbekende horizonten staat 
curieus zijn centraal.

Afgeleid van het woord ‘cura’, betekent dit zowel nieuwsgierig 
naar als zorgzaam voor het uitzonderlijke, het zeldzame in de 
ander en in jezelf. 

KASK & Conservatorium biedt je de broodnodige praktische, 
technische en theoretische bagage voor de tocht, op zoek 
naar jouw creatieve zelf als kunstenaar, vorm gever, muzikant, 
film- of theatermaker, landschapsarchitect, instrumenten bouwer, 
educator, componist, tentoonstellingsmaker, muziekproducer 
of… als het nog ongekende wat jij onderweg ontdekt. 

Ruim vierhonderd gepassioneerde lesgevers en onderzoekers 
– met beide voeten in de praktijk en de theoretische omkadering 
ervan – omringen jou en meer dan tweeduizend reisgezellen, 
komend uit alle windstreken, behoedzaam op het ingeslagen pad. 
Vanuit de beschutting van de thuishaven waar je ervaringen sprokkelt, 
richt je jouw kritische blik op de uitdagingen van onze tijd. 

KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest, 
verzoent levensnoodzakelijk experiment en innovatie met welover-
wogen waardering voor traditie. Historische gebouwen en nieuwe 
architectuur op de campussen in Gent en Kortrijk, eeuwen oude 
steden met een bruisend cultureel leven, de beheersing van oude 
technieken en het aanwenden van spitstechno logieën, dit alles 
en zoveel meer symboliseren deze attitude. 

De Duitse componist Helmut Lachenmann omschrijft Schoonheid 
als de doordachte weigering van gewoonte. Het is dé manier 
waarop de mens – vanuit denken en voelen – in staat is om de 
maatschappij mee vorm te geven, vanuit onafgebroken waak-
zaamheid en niet aflatende bereidheid tot handelen. 

Filip Rathé, decaan
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EVEN VOORSTELLENEVEN VOORSTELLENSinds september 2011 vormen het Koninklijk 
Conservatorium en de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten van de HOGENT 
samen één school of arts. De administra-
tie en het bestuur van deze school of arts 
bevinden zich op de Bijlokecampus. Daar 
kunnen studenten en kandidaat-studenten 
terecht bij de trajectbegeleiders van de oplei-
dingen en de studentenadministratie. Het 
artistiek praktijkonderwijs en de theorieles-
sen vinden plaats in ateliers, muzieklokalen 
en auditoria op diverse locaties in de stad, 
geconcentreerd op de Bijlokecampus en 
op de campus Grote Sikkel vlakbij de 
Sint-Baafskathedraal.

KASK & Conservatorium brengt 
getalenteerde en gemotiveerde studenten 
in contact met excellente pedagogen, actieve 
kunstenaars en vormgevers, en met theo-
retici van kunst en vormgeving. De school 
of arts biedt daarvoor een vrijplaats, waar 

jonge makers, musici, beeldende kunstenaars en 
ontwerpers zichzelf op een ernstige, gestructu-
reerde en grondige manier (verder) kunnen bekwa-
men. Vertrouwdheid met de traditie is hierbij van 
belang. Maar vooral ook een actieve aandacht voor 
de nieuwste ontwikkelingen.

Historiek

De huidige school of arts verenigt twee gerenom-
meerde instellingen. De Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten (KASK) bestaat intussen 
272 jaar en is één van de oudste instellingen voor 
hoger onderwijs in Gent.

Zij werd opgericht in 1751 door de kunst-
schilder Philippe-Carel Marissal. Deze was tij-
dens zijn studie in Parijs onder de indruk gekomen 
van de academie aldaar. Al in 1771 werd, onder 
Oostenrijks bestuur, aan de Gentse academie 
het kwaliteitsmerk ‘koninklijk’ verleend door 
keizerin Maria Theresia. De ateliers tekenkunst, 
schilderkunst, beeldhouwkunst en grafiek hebben 
tot vandaag een centrale plaats in het opleidings-
aanbod. Ze werden doorheen de tijd aangevuld 
met nieuwe opleidingstrajecten zoals installatie- 
of mediakunst, fotografie, animatiefilm en film, 
maar evengoed op vlak van design en vormgeving, 
drama of landschapsarchitectuur…

Het Koninklijk Conservatorium, opgericht 
in 1835 door Joseph-Martin Mengal, is meer dan 
anderhalve eeuw jong. Net als Marissal studeerde 
Mengal in Parijs. Hij ging vervolgens met het 
leger van Napoleon door Europa dwalen. Mengal 
schreef, in de sfeer van zijn tijd, nationalistische 
liederen, maar ook romances en opera’s... en ont-
popte zich als hoornspecialist. In 1835 werden 
aan Mengals school meteen 300 leerlingen inge-
schreven, een paar jaar later waren het er al 800. 

Iedereen kon er vanaf zijn tiende jaar terecht. In de 
20e eeuw evolueerden de conservatoriumoplei-
dingen tot hogere kunstopleidingen van acade-
misch niveau voor kandidaten met een diploma 
middelbaar onderwijs. Jazz, popmuziek, muziek-
productie en instrumentenbouw vervolledigden 
het studieaanbod. 

Sinds 1995 zijn KASK en Koninklijk Con ser -
vatorium een onderdeel van HOGENT, met meer 
dan 17.000 studenten de grootste hogeschool van 
Vlaanderen. Dat biedt schaalvoordelen bij o.m. de 
uitbouw van een efficiënte administratie, het beheer 
van infrastructuur en van sociale voorzieningen. 
Door het onderbrengen van de kunstopleidingen 
binnen een structuur sui generis, nl. een school of 
arts, kan de specifieke kwaliteit van het onderwijs 
in de kunstpraktijk actief worden gewaarborgd. De 
school of arts doet dit binnen de HOGENT en in 
nauwe samenwerking met de Uni versi teit Gent. 
In 2018 kwam de opleiding Digi tal Design and 
Develop ment het opleidingsaanbod vervolledigen. 
Sindsdien is KASK & Conser vatorium de school 
of arts van HOGENT en Howest.

Een waaier aan mogelijkheden

In KASK & Conservatorium kan je een opleiding 
volgen in de meest diverse artistieke prakijken, 
de lijst is lang. Vrije kunsten, fotografie, film, 
animatiefilm, drama, klassieke muziek, jazz en 
popmuziek, muziektheorie, compositie, muziek-
productie, grafisch ontwerp, mode, textielontwerp, 
instrumentenbouw, autonome vormgeving, 
interieur vormgeving, landschaps- en tuinarchi-
tectuur, landschapsontwikkeling, educatieve 
master, curatorial studies, digital storytelling… 
Deze veelheid werd gegroepeerd in vier opleidin-
gen (beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, 
muziek, drama) waarin je een bachelor-, 
master- en doctoraatsdiploma kan behalen. 
Voor interieur vormgeving, landschaps-en tuin-
architectuur en Devine behaal je het diploma 
van bachelor. Het aanbod wordt vervolledigd 
door een waaier van vervolgopleidingen in 
de vorm van vijf postgraduaten, een bachelor 
na bachelor en een master na master. Het 
doctoraatstraject wordt opgezet in nauwe 
samenwerking met de Universiteit Gent.

Authentiek

KASK & Conservatorium zijn authentieke 
leeromgevingen. Dat wil zeggen dat je er 
leert door zelf werk te creëren en te maken, 
hetzij in het kader van gestuurde oefeningen 
en opdrachten, hetzij op vrije basis in een 
begeleide context. De praktijk vormt de kern 
van de opleiding. Je maakt films en theater-
producties, je musiceert alleen en samen, 
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innovatie bevordert. Hoezeer de opleidingen 
ook linken leggen met diverse werkvelden, 
toch word je niet opgeleid om naadloos te 
voldoen aan geijkte formules uit dat werk-
veld. De school of arts wil zowel voor de 
bachelor- als voor de masteropleidingen een 
vrijplaats zijn, waar er geen druk is van de 
markt, waar je risico’s kan nemen en waar 
de periferie en het ongewone bron mogen 
zijn van vernieuwing.

Interdisciplinair

KASK & Conservatorium focust enerzijds op 
het specialistisch opleiden van de studenten 
in de technische en artistieke mogelijkhe-
den van een gekozen werkveld. Ander zijds 
koppelt KASK & Conser vatorium de grondige 
introductie in één artistieke of ontwerpende 
praktijk aan een sterke openheid tussen 
verschillende praktijken, instrumenten 

en artistieke disciplines. Naar analogie met het 
werkveld, waar interacties tussen vertegenwoor-
digers van diverse specialismen evident zijn en 
courant, wordt er in de opleidingen bewust ruimte 
gemaakt voor vormen van interdisciplinariteit. De 
aanwezigheid binnen één school of arts van peda-
gogische expertises over een zeer grote veelheid 
aan artistieke benaderingen en praktijken, maakt 
dit mogelijk. Kruis bestuiving is niet verplicht, maar 
wordt gestimuleerd door een cultuur van open-
heid tussen studietrajecten, afstudeerrichtingen 
en opleidingen. Con creet krijg je als student de 
mogelijkheid om initiaties, praktijklessen, ateliers, 
theoretische opleidingsonderdelen, workshops en 
masterclasses te volgen buiten jouw hoofddisci-
pline, om het eigen creatieproces te verbreden en 
te verdiepen. Tegelijk bestaat de mogelijkheid om 
opleidingsonderdelen te volgen in andere oplei-
dingen binnen de Associatie Uni versiteit Gent, 
bijv. in de opleiding kunstwetenschappen van de 
UGent. Daarnaast kan je in de masteropleidingen 
ook kennismaken met enkele van de vele artistieke 
onderzoeksprojecten waarvoor onze docenten zich 
engageren. De masterscriptie geeft een verdere 
aanzet om bewust thema’s die voor jouw werk rele-
vant zijn te onderzoeken en te verwoorden. 

Internationaal

KASK & Conservatorium biedt haar studenten een 
open venster op een geglobaliseerde wereld. Door 
actieve samenwerkingen met buitenlandse partners, 
internationale benchmarking, de uitbouw van een 
Engelstalig opleidingsaanbod en aandacht voor 
internationalisering in de curricula, mikken we op 
een leeromgeving die een mondiaal burgerschap 
als uitgangspunt neemt. Zo lopen er bijvoorbeeld 
samenwerkingen met de opleiding fotografie van 

Fachhochschule Bielefeld, de academie van Münster, 
de werkplaats typografie van Artez in Arnhem, enz. 
Met tientallen toonaangevende onderwijsinstel-
lingen in Europa zijn er Erasmusuitwisselingen 
voor studenten en docenten. Studenten lopen stage 
bij buitenlandse bedrijven, en er is een jarenlange 
actieve samenwerking met Japanse onderwijsin-
stellingen. KASK & Conservatorium organiseren 
samen met de Conservatoria van Bologna, Lyon 
en Montreal als partner de master in ‘Composition 
for Screen’ (InMICS). Onderzoekers van KASK & 
Conservatorium zijn op heel veel plaatsen actief. 
Studenten kunnen regelmatig participeren in deze 
projecten of komen ermee in contact tijdens master-
seminaries. Sinds 2009 biedt de school of arts ook 
een Engelstalige variant aan van haar masteroplei-
ding in beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en 
muziek. Sinds 2017 kan je ook inschrijven voor een 
Engelstalige master drama. De interactie met bui-
tenlandse masterstudenten geeft een extra dimensie 
aan je opleiding. 

Open naar het werkveld

De opleidingen streven naar een actieve interactie 
met de wereld buiten de campus. Het werkveld 
waar de opleidingen van de school of arts op voor-
bereiden, resoneert op heel wat manieren in de 
school. Actieve kunstenaars, musici, film- en the-
atermakers, ontwerpers en vormgevers worden 
aangetrokken als lesgever en geven hun exper-
tise en ervaring door. Dienstverleningsopdrachten 
waarin studenten actief worden betrokken, brengen 
de onderwijscontext dicht bij de reële werksitu-
atie. In het kader van opleidingsonderdelen als 
Stage (bachelor) of Kunst in het Werkveld (master) 
gaan de studenten zelf in het werkveld aan de slag 
in orkesten, musea, kunstenaarspraktijken, ont-
werpbureaus, uitgeverijen, sociaal-culturele 
instellingen, enz. De sterk uitgebouwde artis-
tieke werking van KASK & Conservatorium 
genereert samenwerkingsverbanden met 
culturele organisaties waarvan sommige 
op de campus in residentie zijn. In samen-
werkingsverbanden versterkt KASK & 
Conservatorium initiatieven uit de cultu-
rele sector. Met projecten op vlak van social 
design en van dienstverlening transformeert 
zij haar omgeving in co-creatie met anderen. 
De school of arts maakt volop gebruik van 
de culturele dynamiek die aanwezig is in 
de stad Gent en in België. Zij zet in op een 
sterke lokale en regionale verankering. 
KASK & Conservatorium werken samen 
met o.m. S.M.A.K., HISK, Film Fest Gent, 
Gent Jazz, Foto musea van Charleroi en 
Antwerpen, M HKA Antwerpen, Festival 
van Vlaanderen, Muziek  kapel Koningin 
Elisabeth in Brussel, ensembles voor 

je concerteert, je bouwt meubels en muziekinstru-
menten, je maakt beeldend werk of ontwerpen…

Zo’n praktijk kent diverse fasen en benade-
ringen, die kunnen worden uitgetest onder bege-
leiding van ervaren experten, de docenten. Onze 
docenten zijn excellente pedagogen maar tegelijk 
ook toonaangevende makers, musici, kunstenaars 
of ontwerpers die goed vernetwerkt zijn in het werk-
veld. Via opdrachten buiten de school, onder de 
vorm van projecten en stages ben je zelf al tijdens 
je studie actief in dat werkveld. Aangezien het 
tonen en presenteren van het werk een essentieel 
onderdeel uitmaakt van deze praktijk, zijn toonmo-
menten en presentaties waar de studenten met de 
aanwezigheid van een publiek kennismaken, een 
belangrijk onderdeel van de opleiding, en dit zowel 
binnen als buiten de campussen. Studenten stellen 
tentoon, presenteren ontwerpen, geven concerten en 
nemen deel aan wedstrijden en festivals. Aldus ben 
je als afgestudeerde van KASK & Conservatorium 
goed voorbereid om actief je plaats te verwerven 
in het werkveld.

Persoonlijk

De school of arts stimuleert een pluraliteit aan 
artistieke praktijken en benaderingen, ook binnen 
éénzelfde opleiding of vakgebied. Zij ondersteunt je 
als student in de ontwikkeling van een persoonlijke 
benadering, waarin je een eigen vormen-, klank- of 
beeldtaal hanteert. Het persoonlijk project van de 
studenten staat centraal. Om dit mogelijk te maken 
in een onderwijsproces is een bijzondere pedagogiek 
nodig, waarin ondersteuning, sturing en individu-
ele begeleiding samengaan met het toekennen van 
vrijheid en autonomie. Je moet als student heel 
wat leren en aanleren, zélf zoeken, ondernemend 
jezelf uitvinden als maker, ontwerper, vormgever, 

kunstenaar, uitvoerder of speler. De moge-
lijkheid om de regie op te nemen over jouw 
eigen ontwikkeling en over het pedagogische 
proces, is essentieel. Dit groeit in de loop van 
de bacheloropleidingen, en fungeert als uit-
gangspunt in de master en in het doctoraat, 
waar de lesgever of promotor veeleer stimu-
leert dan stuurt.

Informeel leren

KASK & Conservatorium functioneert als 
een gemeenschap. Zij biedt een omkade-
ring voor de ontmoeting tussen lerende 
individuen. Studenten leren evenzeer van 
elkaar als van hun docenten. Als dage-
lijkse werkplek zijn de campussen zowel 
een leef- als een leeromgeving. Ze zijn een 
werkplek waar studenten hun praktijk 
ontwikkelen tijdens en buiten de lessen. 
Leefruimtes zoals bibliotheek, keuken, café 

of tuin vormen een essentieel onderdeel van 
de onderwijsinfrastructuur. Het informeel 
leren gebeurt vaak via projecten die spontaan 
ontstaan binnen en buiten de school en die 
indien mogelijk ook worden ondersteund. 
Via de studieprogramma’s worden co-cre-
atie en samenwerking tussen studenten 
actief georganiseerd. In theoretische oplei-
dingsonderdelen en seminaries reflecteren 
studenten samen over thema’s die voor hun 
praktijk relevant kunnen zijn. Intervisies en 
groepsbesprekingen betrekken studenten 
bij elkaars werk. Zij enthousiasmeren en 
stimuleren elkaar.

Reflectie

KASK & Conservatorium legt de nadruk 
op theoretische vorming en kritische reflec-
tie. In de opleiding verwerf je een heel pak 
technische theoretische kennis die nuttig 
is om je in een bepaald medium uit te drukken, 
en om daar ook vernieuwend in te zijn. Specifieke 
theorie zoals kleurenleer, akoestiek, muziekana-
lyse, harmonie, anatomie, ear training, perspectief, 
patroon- en plantekenen, plantenkennis, bouw-
constructie, materialenkennis zijn (afhankelijk 
van je specifieke opleiding) noodzakelijk om in 
jouw praktijk succesvol te creëren. Het aandeel 
theorie binnen de opleidingen is echter ruimer. 
Theoretische opleidingsonderdelen introduce-
ren jou in de referentie- en denkkaders om over 
je werk te spreken, om het te situeren, te pre-
senteren en om het zelf beter te begrijpen. Een 
grondige kennismaking met kunstgeschiedenis, 
literatuur, filosofie, psychologie of antropologie 
inspireert en voedt in heel wat van onze oplei-
dingen de praktijk van de studenten. Je krijgt 
algemene referentiekaders aangereikt om goed 
geïnformeerd te kunnen reflecteren, zowel over 
je werk zelf, als over de plaats die het inneemt in 
de samenleving. Door te spreken en te schrijven 
vanuit je eigen praktijk en door deze te kunnen 
presenteren aan anderen, verwerf je mondigheid. 
De school of arts wil een kritische, creatieve en 
open samenleving bevorderen.

Onderzoek

In haar onderwijs stimuleert KASK & Conserva-
torium het onderzoek in de praktijk van de 
studenten. Studenten worden opgeleid tot zelf-
standige en onderzoekende makers. Dat onderzoek 
is zowel technisch, artistiek, vormgeeflijk, sociaal, 
emotioneel als theoretisch. Als student experi-
menteer je met de manier waarop werk tot stand 
komt, je verkent mogelijkheden en beslissingspro-
cessen. De school wil een sfeer van vertrouwen 
creëren die jou stimuleert en die experiment en 
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hedendaagse muziek ICTUS en Spectra, Orfeus -
instituut Gent, CAMPO, VIERNULVIER , NTGent, 
Net werk Aalst, Crox hapox, Time lab,… , Sabzian, 
Courtisane en Jazzlab Series zijn in residentie in 
de school of arts en hebben er hun kantoren. Op 
de Bijloke site zijn er vanzelfsprekend ook de con-
tacten met andere campusgebruikers zoals LOD, 
LaGeste en de Opera studio. In 2017 werden de 
bibliotheken van Design museum Gent, S.M.A.K., 
HISK en KASK samengebracht in één vernieuwde 
Kunsten bibliotheek op de Bijlokecampus. 

Broeinest

KASK & Conservatorium is ook zelf een cultu-
rele speler als organisator van tentoonstellingen, 
concerten, filmvertoningen, theatervoorstellingen, 
lezingen, publicaties en congressen. De artistieke 
programmatie, die zich richt tot een ruim extern 
publiek, vervult een scharnierfunctie in de interac-
tie tussen de school en de samenleving. Tijdens de 
lesweken zijn er quasi dagelijks toonmomenten en 
presentaties, waardoor je als student kan proeven 
van het werk van je medestudenten, van muziek tot 
design, van schilderkunst tot film, theater en perfor-
mance. In juni wordt het academiejaar afgesloten 
met Graduation, het afstudeerfestival met werk van 
master- en bachelorstudenten. Het festival bestaat 
uit een grote tentoonstelling, concerten, modepre-
sentaties, het dramafestival en de première van de 
films en animatiefilms. Alle activiteiten staan open 
voor publiek, en dus zeker ook voor geïnteresseerde 
kandidaat-studenten. 

KASKcinema heeft een actieve program-
matie op weekavonden tijdens het academie-
jaar, in samenwerking met het Filmfest Gent, 
Filmplateau (de filmclub van Universiteit Gent) en 
Courtisanefestival. Binnen het bijzondere architec-

turale kader van het voormalig anatomisch 
theater op campus Bijloke, toont KIOSK 
beeldende kunst van zowel opkomende 
als gevestigde namen. In de Zwarte Zaal 
vinden talloze artistieke producties onder-
dak, waaronder heel wat tentoonstellingen. 
Onder de toren van de kathedraal ligt MIRY 
Concertzaal, geroemd vanwege haar uitzon-
derlijke akoestiek voor klassieke concerten. 
Je ziet er zowel leeftijdsgenoten als grote 
buitenlandse solisten en ensembles aan 
het werk. Elk jaar is een rist internationale 
sprekers te gast bij KASKlezingen, Design 
Dialogues, Keynotes en Studium Generale. 
Je blijft op de hoogte via onze nieuws-
brieven, en je kan je daarop inschrijven via  
www.schoolofartsgent.be. 

Alumni

‘Alumnus’ betekent letterlijk ‘iemand die ver-
licht is’. Of onze afgestudeerden inderdaad 
verlichte geesten zijn, laten we in het midden. 
Zeker is dat zij hoge toppen scheren in de 
muziek-, theater- en filmwereld, in beeldende 
kunst, design en vormgeving. Uiteraard zijn 
er alumni die intussen tot de canon van de 
internationale kunstgeschiedenis behoren 
zoals Frans Masereel, Victor Horta, Constant 
Permeke, George Minne of Karel Miry. Deze 
laatste, in de 19e eeuw docent en onderdi-
recteur aan het Gentse Conservatorium, 
componeerde ‘De Vlaamsche Leeuw’, 
sinds 1973 het volkslied van de Vlaamse 
Gemeenschap. De autografe partituur 
wordt in de muziekbibliotheek bewaard. 
Het oude en het nieuwe justitiepaleis in 
Gent, de Vooruit, de Minardschouwburg, 
het Gentse Museum voor Schone Kunsten, 
het Guislaininstituut, het Pauligebouw op de 
Bijlokecampus, maar evengoed de Brusselse basi-
liek in Koekelberg enz. werden ontworpen door 
oud-studenten van KASK. De verwevenheid tussen 
KASK & Conservatorium enerzijds en het Vlaamse 
en Belgische culturele leven anderzijds was altijd 
zeer intens. Ook vandaag maken heel wat alumni 
van KASK & Conservatorium het mooie weer in het 
kunstenveld, de lijst is lang. Wim Delvoye, Thierry 
Decordier, Johan Grimonprez, Jan Decock, Michiel 
Heyndrickx, Carl de Keyzer, Dirk Braeckman, Lieve 
Blanckaert, Felix Van Groeningen, Christophe Van 
Rompaey, Nathalie Teirlinck, Nicolas Provost, Jan 
Lauwers, Raoul Servais, Jonas Geirnaert en Jelle 
de Beule, Murielle Scherre, Bieke Depoorter... In 
de klassieke muziek zijn Philippe Herreweghe 
en René Jacobs internationaal zeer toonaange-
vende alumni van het Gentse Conservatorium. 
Talloze afgestudeerden van de muziekopleiding 
spelen in ensembles voor hedendaagse muziek en 
in belangrijke orkesten in binnen- en buitenland. 
Jong aanstormend talent te over ook bij de studen-
ten en afgestudeerden in muziekproductie, jazz, 
pop en allerhande mix- en experimentele genres. 
Absynthe Minded, Shht!, Amatorski, Balthazar, 
Zimmerman, De Beren Gieren, Nordmann, Nathan, 
Daems (Black Flower), Lady Linn, Isolde Lasoen, 
Lander Gyselinck en jong geweld als Dishwasher, 
Rhea, Ramkot en Oproer. Hun incubatietijd als 
jonge kunstenaar brachten ze door aan het Gentse 
Conservatorium. Meer en meer zien we dat onze 
studenten reeds tijdens hun studie succesvol uit-
pakken in hun vak. De lijst met studenten van de 
Gentse school of arts die al tijdens hun studie toon-
aangevend naar voor komen is verrassend lang. 
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OPLEIDINGENOPLEIDINGEN STUDIEWIJZER

11 LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR 

15 INTERIEURVORMGEVING

21 DIGITAL DESIGN AND DEVELOPMENT (DEVINE)  

25 AUDIOVISUELE KUNSTEN
28	 —	 animatiefilm
30	 —	 film

33 DRAMA

37 MUZIEK
 — uitvoerende muziek
 39 klassieke muziek
 45 jazz & popmuziek
 — scheppende muziek
 51 muziekproductie 
 55 compositie
 61 composition for screen (InMICS)
65 — muziektheorie/schriftuur
69 — instrumentenbouw

73 BEELDENDE KUNSTEN
73 — vrije kunsten
 76 beeldhouwkunst
 77 installatie
 78 mediakunst
 79 schilderkunst
 80 tekenkunst
 81 performance
83	 —	 fotografie
87 — autonome vormgeving
91	 —	 grafisch	ontwerp
	 	 grafiek
  illustratie
	 	 grafische	vormgeving
99 — textielontwerp
103 — mode

107 EDUCATIEVE MASTER
 educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten
 educatieve master in muziek en podiumkunsten

117 ENGLISH MASTER

118 SCHAKEL- EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S

119 VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN
 120 landschapsontwikkeling
 121 hedendaagse muziek 
 122 soloist classical music
  123 musical performance practice
 124 digital storytelling
 125 curatorial studies
 126 doctoraat in de kunsten (i.s.m. UGent)
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LANDSCHAPS- EN LANDSCHAPS- EN 
TUINARCHITECTUURTUINARCHITECTUUR
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Jerome Serreyn

Graduation 2022, foto: Benina Hu
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Groene ruimten zijn cruciaal voor onze 
samen leving. Ze dragen bij tot ecologische 
samenhang, biodiversiteit, sociale duurzaam-
heid en klimaatneutraliteit. Als levend erfgoed 
geven ze uiting aan onze gedeelde geschiede-
nis en een specifieke geografische identiteit. 
En bovenal zijn het ontmoetingsruimten waar 
mensen zich goed voelen: om te wandelen, om 
te sporten of om zomaar te genieten.

De opleiding bachelor in de land-
schaps- en tuinarchitectuur vormt je tot 
ontwerper van groene ruimten: van tuinen, 
parken of pleinen, van recreatiedomeinen, 
speelbossen of landelijke beekvalleien, maar 
ook van groene verbindingen op industrie-
terreinen, van stedelijke groenklimaatassen 
enzovoort. Ontwerpen is een creatief, onder-
zoekend en oplossingsgericht proces waarbij 
je zoekt naar een goede combinatie tussen 
esthetiek en functionaliteit, met duurzaam-
heid als uitgangspunt. Als ontwerper geef 

je inhoud – identiteit, bezieling, betekenis – aan de 
omgeving, die uitstijgt boven het strikt materiële.

Kern van de opleiding zijn de ontwerp ateliers 
waarin je actief en concreet aan de slag gaat. Reële 
ontwerpvraagstukken brengen je in contact met het 
werkveld van de landschaps- en tuinarchitectuur. 
In samenwerking en overleg met de opdrachtgevers 
– eigenaars, overheden of diverse belangengroepen – 
leer je in kleine groepen met individuele begeleiding 
ruimtelijk te denken. Gaandeweg leer je ontwerp-
opgaven te analyseren en te synthetiseren om zo 
te komen tot een eigen kritische en onderbouwde 
visie op een specifieke niet-bebouwde ruimte. Het 
aanbod aan projecten is divers en groeit in complexi-
teit doorheen de opleiding. Met deelaspecten zoals 
verhardingen, constructies en beplantingen ga je 
praktisch aan de slag in de ontwerplabo’s. 

De praktijkleerlijn wordt geflankeerd door 
opleidingsonderdelen die een theoretisch kader 
aanreiken om kritisch over de opdrachten te 
reflecteren en kennis aanreiken om ze te kunnen 
uitvoeren. De theorie wordt praktijkgericht en con-
creet aangebracht aan de hand van hoorcolleges, 
werkcolleges, gastlezingen, praktische opdrachten 
en excursies. Schetsmatig onderzoek en digitale 
visualisatie helpen jou om je zoekproces en het 
resultaat ervan op papier te zetten en beelden te 
maken die inspirerend werken. Landschaps- en 
tuinarchitectuur wordt ook in een actueel en his-
torisch cultureel perspectief geplaatst. Daarnaast 
zijn er ook diverse andere opleidingsonderdelen 
die jouw ecologische, technische en plantenkennis 
zullen vergroten. Tenslotte zijn er in de loop van de 
opleiding diverse studiebezoeken aan inspirerende 
projecten in binnen- en buitenland, aan planten- en 
boomkwekerijen, arboreta enz. 

In functie van de ontwikkeling van je per-
soonlijke praktijk kun je voor een deel je eigen 

studieprogramma bepalen aan de hand van keuze-
vakken en workshops. Je opleiding wordt afgerond 
met een stage in een ontwerpbureau, een openbare 
dienst in binnen- of buitenland of een andere toon-
aangevende organisatie. Daarnaast leg je een 
bachelorproef af: een complexe ontwerpopdracht 
waarbij je – met de lesgever als begeleider – de 
regie opneemt over je eigen ontwerpproces. Bij 
zowel de keuze van jouw stageplaats als de ont-
werpopgave van jouw bachelorproef kan je vanuit 
jouw uit eigen interesse kiezen.

Je hoeft geen specifieke vooropleiding 
gevolgd te hebben of te beschikken over specifieke 
voorkennis om de opleiding landschaps- en tuin-
architectuur aan te vatten. Liefde voor groen en 
een flinke dosis creativiteit volstaan. De opleiding 
landschaps- en tuinarchitectuur vormt je tot een 
professional die klaar is voor de arbeidsmarkt in 
binnen- en buitenland. Je kunt in de private sector 
met dit diploma aan de slag als medewerker van 
een ontwerp- of studiebureau of je kan zelfstandig 
een eigen zaak opstarten. Ook in de openbare sec-
tor – de groen- of planningsdienst van een gemeente 
of stad, een provincie, het Vlaamse Gewest – kan 
je een carrière uitbouwen. 

Als landschaps- en tuinarchitect word je 
ingeschakeld om te ontwerpen, om plannen uitvoe-
ringsklaar te maken of om als projectleider de uit-
voering ervan in goede banen te leiden. Maar je kan 
ook ingezet worden in het vergunningenbeleid, om 
groenplannen of beheerplannen op te maken of om 
beleidsplannen te adviseren. In veel gevallen maak 
je daarbij deel uit van een multidisciplinair team 
van landschaps- en tuinarchitecten, architecten en 
stedenbouwkundigen, biologen, bio-ingenieurs enz. 

Wil je na deze opleiding nog verder stude-
ren, dan kan je binnen KASK & Conservatorium de 
unieke opleiding bachelor na bachelor in de land-
schapsontwikkeling volgen. Deze opleiding 
focust zich op het landschap en op de manier 
waarop het door ruimtelijk ontwerp kan wor-
den ontwikkeld. Deze eenjarige opleiding 
vormt competente profes sionals die beschik-
ken over de analytische en synthetische ver-
mogens om het landschap zelfstandig en 
kritisch te lezen en op basis hiervan crea-
tieve én gemotiveerde inrichtingsvoorstellen 
te doen. 

Je kan ook kiezen om – al dan niet na 
het volgen van een schakelprogramma – je 
verder te bekwamen in verwante masterop-
leidingen zoals stedenbouw en ruimtelijke 
planning, erfgoedstudies of landschaps-
architectuur in binnen- of buitenland. 

foto: Jordi Coppers

foto: Jordi Coppers
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INTERIEURVORMGEVINGINTERIEURVORMGEVINGLANDSCHAPS- EN LANDSCHAPS- EN 
TUINARCHITECTUURTUINARCHITECTUUR

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Ontwerpen I 12 J

Ontwerp- en vormleer 5 J

Ontwerplabo Technieken I 5 J

Ontwerplabo Beplanting I 5 J

Beplantingsmethodiek 1 4 J

Plantenkennis 1 4 J

Technieken 1 4 1

Technieken 2 3 2

Schetsmatig onderzoek 1 3 J

Digitale visualisatie 1 3 1

Digitale visualisatie 2 3 2

Plantenecologie  3 J

Sociologie 3 2

Geschiedenis van de landschaps-  
en tuinarchitectuur 3 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Ontwerpen II 15 J

Ontwerpmethodieken 3 J

Ontwerplabo Technieken II 5 J

Ontwerplabo Beplanting II 5 J

Beplantingsmethodiek 2 4 J

Plantenkennis 2 4 J

Technieken 3 3 1

Technieken 4 3 2

Schetsmatig onderzoek 2 3 J

Digitale visualisatie 3 3 1

Van ontwerp tot uitvoering 3 J

Landschapsecologie 3 1

Actualiteit van de landschaps-  
en tuinarchitectuur 3 1

Eén opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Bosontwerp  2

 Keynotes  J/2

 GIS  2

 Beleidsinstrumenten voor landschapsplanning  2

  60 

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Bachelorproef Landschaps-  
en Tuinarchitectuur 22 J

Stage 22 J

Bedrijfsbeheer en ondernemen  4 2

Twee workshops te kiezen  6 2

Eén opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Bosontwerp  2

 Keynotes  J/2

 Gis  2

 Beleidsinstrumenten voor landschapsplanning  2

Eén opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Designactualiteit 3 2

 Architectuuractualiteit 3 2

 Kunstactualiteit 3 2

 Studium Generale  3 J/2

 Kasklezingen  3 J/2

 Eén opleidingsonderdeel uit het aanbod  
 van de Associatie Universiteit Gent 3 1/2

 Architectuurgeschiedenis en actualiteit 3 1

 Actualiteit en geschiedenis van design 3 2

 Stedelijke en landschappelijke context 3 1

 Historisch-culturele context van het wonen 3 1

 Eén opleidingsonderdeel uit het aanbod 
 van School of Arts 3 1/2

  60 

Graduation 2021, Hatice Yilmaz, foto: Benina Hu

Graduation 2022, foto: Benina Hu

Graduation 2022, Pieter Bleijs, foto: Benina Hu

Graduation 2021, foto: Benina Hu
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INTERIEURVORMGEVINGINTERIEURVORMGEVINGAls interieurvormgever is de hele wereld je 
speelterrein. De gebouwde omgeving in al 
haar aspecten, meubels en designobjecten, 
zijn maar een deel van de dingen waarmee 
een interieurvormgever zijn stempel op 
de leefwereld van mensen kan drukken. 
De impact van interieurvormgeving op de 
samenleving is dan ook groot. Veilige, functi-
onele en comfortabele ruimtes om te wonen, 
te leven of te werken zijn zeer belangrijk 
– maar liever nog zijn deze plekken ook aan-
genaam en sfeervol.

Onze opleiding Interieurvormgeving 
vormt je tot een echte professional die een 
opdracht kan aanvatten met de nodige zin 
voor realiteit en functionaliteit, maar daarbij 
ook de nodige verbeelding, persoonlijkheid 
en gevoel voor esthetiek aan de dag kan leg-
gen om net dat verschil te maken. Een open 
geest, een flinke dosis creativiteit, enthou-
siasme en empathie zijn daarbij essentieel, 

maar ook zelfstandigheid, zin voor nauwkeurig-
heid, technisch inzicht en communicatieve vaar-
digheden zijn onontbeerlijk.

Als interieurvormgever werk je rond ruim-
telijke problemen. Daarbij ben jij de creatieve spil 
die het hele ontwerpproces aanstuurt. Vaak zal je 
ook de uitvoering van de werken moeten opvolgen. 
In heel dit proces is communicatie in al haar vor-
men cruciaal – met alle betrokken partijen, zowel 
met professionals als leken. Bovendien moet je, als 
onmisbare schakel tussen klant en uitvoerder, te 
allen tijde je klant kunnen bijstaan en adviseren.

Onze opleiding Interieurvormgeving stelt 
hiertoe een bijzonder traject voor. Centraal in de 
opleiding staan de ateliers. Hier word je uitge-
daagd om in concrete en realistische ontwerpop-
gaven je creativiteit, je persoonlijkheid, je eigen 
visie op ruimtelijke vormgeving te ontwikkelen 
en te ontplooien. Uiteraard word je daarin grondig 
ondersteund en intensief begeleid. Een persoonlijke 
benadering staat voorop. De omkaderende oplei-
dingsonderdelen geven je de nodige theoretische 
onderbouw om de realiteitszin en haalbaarheid van 
je eigen ontwerpvoorstellen af te toetsen.

In het begin van de opleiding maken we 
je vertrouwd met alle aspecten van een ontwerp-
proces. We scherpen je creativiteit aan en leren 
je om vanuit een grondige analyse onderbouwde 
keuzes te maken en concepten te formuleren. 
Speciale aandacht gaat daarbij naar manieren om 
je ideeën op een grafische manier te communice-
ren. Stapsgewijs stijgt de graad van uitwerking 
en detaillering, om uiteindelijk tot definitieve ont-
werpdossiers en presentatietekeningen te komen. 

Gaandeweg komen jouw persoonlijkheid en 
visie meer in de spotlight te staan. Halver wege 
het curriculum bieden we je, vier keuzetrajecten 
aan. Via deze focussen kan je je verder bekwamen 

in die aspecten van de praktijk van de interieur-
vormgeving die jou het meest aanspreken.

• In Concept & Ruimtelijkheid ligt de nadruk 
op de conceptvorming, waarbij jouw per-
soonlijke visie en beleving van de ruimte 
de basis vormen voor het ontwerp. 

• In	Meubel	&	Design	leer	je	via	specifieke	
onderzoeks- en ontwerpmethodes meubel- 
en design objecten te ontwerpen. Het gebruik, 
de functie en de vorm van objecten zijn 
daarbij het uitgangspunt.

• Bij de afstudeerfocus Tijdelijke Installaties 
staan	flexibiliteit	en	aanpasbaarheid	centraal,	 
waarbij het woord ‘tijdelijk’ slaat op de duur-
(zaam heid) van gebruik. Qua opdrachten 
wordt	gefocust	op	scenografie,	standen-
bouw, vormgeven van tentoonstellingen 
en evenementen. 

• In Interieurafwerking & Advies is het aan-
kleden en ontwerpen binnen een bestaande 
ruimtelijke context is hier de opdracht. 
De technische uitwerking en detaillering 
krijgen nadrukkelijk aandacht, evenals 
de opmaak van adviesdossiers en aspecten 
van verkoop. 

De bachelorproef, in je afstudeerjaar, is een verdere 
en doorgedreven specialisatie in één van deze focus-
sen. In dat afstudeerjaar wordt de realiteitszin van 
de opleiding nog versterkt door een stage. Daar 
krijg je de kans om je kennis en vaardigheden af 
te toetsen aan de dagdagelijkse praktijk van de 
interieurvormgever. Ook in de keuze van je sta-
geplaats kan je trouwens je eigen interesses en 
specialiteiten beklemtonen.

Na onze opleiding kan je terecht in een 
breed werkveld binnen de architectuur en vorm-
geving. Je kan aan de slag in dienstver-
band of als zelfstandige, en dit in een brede 
waaier van sectoren: (ver)nieuwbouw, 
standen- en decorbouw, tentoonstellings-
ontwerp, productvormgeving, meubel- en 
designontwerp, … 

Wie wil kan ook verder studeren, en 
dan biedt KASK & Conservatorium je al 
meteen heel wat mogelijkheden. Zo is er de 
professionele bachelor in de landschaps- en 
tuinarchitectuur. Mits een toelatingsproef 
kan je ook de stap zetten naar de academi-
sche kunstenopleidingen (masterdiploma), 
zoals autonome vormgeving, grafisch ont-
werp, mode of textielontwerp. Binnen de 
HOGENT kan je, nog steeds binnen de 
bouwsector, je verder bekwamen in de pro-
fessionele bachelor Vast goed / Makelaardij. 
Wil je toch verder in het studieveld van de 
(interieur)architectuur, dan kan dat na een 
schakelprogramma.

 Lieze Vanlerberghe, Graduation 2022, foto: Benina Hu

M
ar

lie
s 

B
ra

ck
e,

 S
TO

O
M

Graduation 2021, Suzanne Teerlynck, foto: Benina Hu
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INTERIEURVORMGEVING ININTERIEURVORMGEVING IN
AFSTANDSONDERWIJSAFSTANDSONDERWIJS

INTERIEURVORMGEVINGINTERIEURVORMGEVING INTERIEURVORMGEVING VIA INTERIEURVORMGEVING VIA 
CONTACTONDERWIJSCONTACTONDERWIJS

De professionele bachelor interieurvorm-
geving in contactonderwijs is een driejarige 
opleiding. Het modeltraject omvat 60 stu-
diepunten per trajectjaar. Een overzicht 
van de opleidingsonderdelen, kan je in het 
curriculum terugvinden. Een specifieke voor-
opleiding is niet nodig. 

Studenten die omwille van een ver-
keerde studiekeuze in de loop van het 
academiejaar naar de opleiding Interieur-
vormgeving willen overschakelen, kunnen 
een heroriënteringstraject volgen dat start 
in semester 2. Contacteer trajectbegeleider 
Annelies Carbonnelle (annelies.carbonnelle 
@hogent.be) voor meer informatie over 
dit traject. 

Naast de opleiding interieurvormgeving in contact-
onderwijs, bestaat de mogelijkheid het bachelor 
programma in afstandsonderwijs te volgen. Dit 
flexibel studietraject richt zich op volwassenen die 
een studie willen combineren met een job en / of een 
gezin of die zich willen bijscholen of zich willen 
heroriënteren op de arbeidsmarkt. Een specifieke 
vooropleiding is niet nodig.

Het modeltraject in afstandsonderwijs 
omvat vier jaren van 45 studiepunten. Het biedt de 
opleidingsonderdelen van de bachelor in interieur-
vormgeving aan in alternatieve onderwijs- en exa-
menvormen. Studeren in afstandsonderwijs houdt 
bij ons in dat je zelfstandig studeert met persoon-
lijke begeleiding en vaste wekelijkse contactmo-
menten. Dit laat je toe om op eigen tempo en op 
een flexibele manier je studietraject te doorlopen. 
Voor de stage kan je kiezen uit verschillende for-
mules die een combinatie met werk en/of gezin 
mogelijk maken. 

In de online leeromgeving tref je alle informa-
tie aan die je nodig hebt om je de stof zelfstandig 
eigen te maken. Er zijn leerpaden ontwikkeld die 
je doorheen de leerstof en oefeningen gidsen. Voor 
elk opleidingsonderdeel zijn verplichte contactmo-
menten met de docenten en medestudenten gepland. 
Deze momenten vinden plaats op vrijdagnamiddag 
van 14:00 tot 18:30. Tijdens die momenten reiken de 
docenten je theoretische kapstokken aan en bege-
leiden ze je doorheen jouw ontwerpproces. 

De inschrijvingsprocedure voor deze oplei-
ding start met een algemene infosessie en een 
persoonlijk intakegesprek.

Contact

Heb je nog specifieke vragen
over afstandsonderwijs?
afstandsonderwijs@hogent.be

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Interieurvormgeving:analyse & conceptvorming 10 1

Interieurvormgeving:  
voorontwerp & presentatie 9 2

Schetsmatig onderzoek 1 3 J

Presentatietechnieken 1.1 4 1

Presentatietechnieken 1.2 4 2

Materialen 1 3 1

Materialen 2 3 2

Constructie  3 1

Constructietechnieken 1 4 2

Kleur en licht 3 2

Ontwerp- en vormleer 5 J

Werkveldverkenning 3 1

Architectuurgeschiedenis en actualiteit 3 1

Actualiteit en geschiedenis van design 3 2

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Interieurvormgeving: ontwerp & detaillering 10 1

Te kiezen 14 2

 Concept & ruimtelijkheid 14 2

 Meubel & design 14 2

 Interieurafwerking & advies 14 2

 Tijdelijke installaties 14 2

Schetsmatig onderzoek 2 4 J

Presentatietechnieken 2.1 3 1

Presentatietechnieken 2.2 3 2

Constructietechnieken 2 3 1

Project technologie 5 J

Verlichting en elektriciteit 3 1

Project internationalisering 3 J

Projectmanagement 3 2

Stedelijke en landschappelijke context 3 1

Historisch-culturele context van het wonen 3 1

Te kiezen 3 

 Keynotes 3 J/2

 Kunstactualiteit 3 2

 Designactualiteit 3 2

 Architectuuractualiteit 3 2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Te kiezen 30 J

 Bachelorproef Concept & ruimtelijkheid 30 J

 Bachelorproef Meubel & design 30 J

 Bachelorproef Tijdelijke installaties 30 J

 Bachelorproef Interieurafwerking & advies 30 J

Communicatie en projectpresentatie 3 2

Oriëntering beroepenveld 3 J

Eén opleidingsonderdeel te kiezen 12 J/1

 Stage 12 

 Internationale stage 12 

Bedrijfsmanagement 3 2

Te kiezen 9 

 Kunstactualiteit 3 2

 Designactualiteit 3 2

 Architectuuractualiteit 3 2

 Geschiedenis van de landschaps- 
 en tuinarchitectuur 3 1

 Sociologie 3 2

 Studium Generale 3 J/2

 KASKlezingen 3 J/2

 Keynotes 3 J/2

 Ondernemen 3  1/2

 Eén oOpleidingsonderdeel binnen  
 Hogeschool Gent of partners  
 binnen AUGent  3/6/9 1/2

 Eén opleidingsonderdeel uit  
 het aanbod van School of Arts 3 1/2

  60 

Deze opleiding kan ook aangevat 
worden in semester 2. 
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> 1E TRAJECTJAAR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Interieurvormgeving I 13 J

Schetsmatig onderzoek 1 3 J

Presentatietechnieken 1 5 J

Materialen 1 3 1

Materialen 2 3 2

Constructie  3 1

Constructietechnieken 1 4 2

Ontwerp- en vormleer 5 J

Werkveldverkenning 3 1

Architectuurgeschiedenis en actualiteit 3 2

  45

> 2E TRAJECTJAAR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Interieurvormgeving II 16 J

Schetsmatig onderzoek 2 4 J

Presentatietechnieken 2 3 J

Kleur en licht 3 1

Verlichting en elektriciteit 3 2

Constructietechnieken 2 3 1

Project internationalisering 3 J

Stedelijke en landschappelijke context 3 1

Historisch-culturele context van het wonen 3 1

Actualiteit en geschiedenis van design 3 2

  44

> 3E TRAJECTJAAR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Te kiezen 14 J

 Concept & ruimtelijkheid 14 J

 Meubel & design 14 J

 Interieurafwerking & advies 14 J

 Tijdelijke installaties 14 J

Presentatietechnieken 3 3 J

Project technologie 5 J

Projectmanagement 3 2

Bedrijfsmanagement 3 1

Communicatie en projectpresentatie 3 2

Te kiezen  12 

 Kunstactualiteit 3 2

 Designactualiteit 3 2

 Architectuuractualiteit 3 2

 Geschiedenis van de landschaps- 
 en tuinarchitectuur 3 1

 Sociologie 3 2

 Keynotes 3 J/2

 Studium Generale 3 J/2

 KASKlezingen 3 J/2 

 Eén opleidingsonderdeel binnen  
 Hogeschool Gent of partners  
 binnen AUGent  3/6/9 1/2

 Eén opleidingsonderdeel uit  
 het aanbod van School of Arts 3 1/2

  43  

> 4E TRAJECTJAAR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Te kiezen voor 30 studiepunten: 30 J

 Bachelorproef Concept & ruimtelijkheid 30 J

 Bachelorproef Meubel en design 30 J

 Bachelorproef Tijdelijke installaties 30 J

 Bachelorproef Interieurafwerking & advies 30 J

Presentatietechnieken 4 3 J

Oriëntering beroepenveld 3 J

Eén opleidingsonderdeel te kiezen 12 

 Stage 12 

 Internationale stage 12 J

  48 

Graduation 2022, foto: Jordi Coppers

Sander Devacht 

Graduation 2021, foto: Benina Hu
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DEVINEDEVINE DIGITAL DESIGN AND DIGITAL DESIGN AND 

DEVELOPMENT (DEVINE)DEVELOPMENT (DEVINE)
In een wereld die razendsnel verandert, laat 
de toekomst zich niet voorspellen. We anti-
ciperen op zaken die volop in ontwikkeling 
zijn. In de professionele bachelor Digital 
Design & Development, of kortweg Devine, 
leiden we studenten op die hun weg vinden 
in de digitale wereld van morgen.

Als Deviner gebruik je design-, 
develop  ments- en UX researchkills om online 
ervaringen vandaag én in de toekomst vorm te 
geven. Je wordt lid van de creatieve sector: een 
mondiale, digitale, innoverende en richting-
gevende subcultuur.

De Deviner is gepassioneerd door die 
steeds veranderende geconnecteerde wereld. 
Als digitale maker ga je op zoek naar hoe 
diensten of producten verbeterd kunnen 
worden. Een Deviner brengt vernieuwing 
met innovaties die het leven aangenamer, 
rustiger, eenvoudiger of misschien juist 
spannender maken. De ervaring van de 

gebruiker staat telkens centraal en vormt de basis 
voor beslissingen tijdens het design en develop-
ment proces. Een explorerende en creatieve inge-
steldheid bij de studenten is hiervoor noodzakelijk. 
Probleemoplossend vermogen staat centraal, en de 
digitale technologie is hierin een middel tot ant-
woord. In deze context is design niet enkel een gra-
fische aangelegenheid, het is eveneens een ‘way of 
thinking’ waarbij oplossingen bedacht, onderzocht, 
ontwikkeld en gecommuniceerd worden.

De opleiding biedt zowel klassieke hoor-
colleges, praktijklessen en intensieve integratie-
projecten aan. De 3 pijlers van de opleiding, UX 
research, Design en Development, komen samen 
tijdens deze integratieprojecten. Doorheen de 3 
studiejaren worden deze projecten steeds reëler, 
uitdagender en complexer. Zo ga je in het tweede 
jaar op internationale uitwisseling naar Nederland 
waar je samen met studenten van Hogeschool 
Rotterdam een uitdagend project uitwerkt. Als 
laatstejaars werk je in multidisciplinaire projecten 
rond maatschappelijke thema’s zoals mobiliteit, 
werkloosheid, immigratie,… Je kiest een specia-
lisatie en wordt expert in UX research, design of 
development. Je verfijnt je Devine skills en werkt 
tijdens de Bachelorproef samen met studenten uit 
de verschillende specialisaties. Jouw studie sluit je 
af met een stage. Je werkt 3 maand in één van de 
topbedrijven uit de creatieve digitale sector, zowel 
nationaal als internationaal.

In deze sector is Devine dé referentie voor 
toptalent. Eens afgestudeerd ga je meteen aan de 
slag als Experience Designer, Front-end Developer, 
Interaction Designer, Motion Designer, Full Stack 
Developer, Mobile Developer of kortweg Deviner. 
Door het unieke profiel is de vraag naar Deviners 
groot waardoor werkzekerheid een feit is. Elke 
dag geven deze alumni vorm aan ons digitale leven 

door te werken voor zowel de publieke, de non-profit 
als de commerciële sector. Deviners onderzoeken  
wicked problems (health, mobiliteit, energie, wel-
vaart, klimaat, onderwijs… ) en werken aan slimme 
digitale oplossingen die een toegevoegde waarde 
opleveren voor de betrokken organisaties en men-
sen. De ontwikkelde oplossingen dragen bij aan een 
duurzame maatschappij zowel voor huidige als voor 
toekomstige generaties.

Deze opleiding volg je op Campus Buda 
in Kortrijk.

Digital Design and Development bestond als 
een keuzetraject van de opleiding Multi media & 
Communicatie technologie aan Howest, maar gaat 
sinds 2019 verder als een volwaardige bachelor aan 
KASK & Conservatorium, de school of arts van 
HOGENT en Howest.

Alle info- en opendeurdagen vinden plaats 
bij Howest in Kortrijk. Je vindt alle info over 
in schrijven op schoolofartsgent.be > onderwijs.

Op devine.be vind je heel wat studentenwerk 
terug en maak je nog dieper kennis met de opleiding.

Kortrijk Creative Week

© Devine
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AUDIOVISUELE KUNSTENAUDIOVISUELE KUNSTEN
UX RESEARCH

Design thinking

Persona’s

User research

Data analysis

Problem space 
definition

Prototyping

User testing

DESIGN

Design 
principles

Tools

Motion 
graphics

Cross media

User 
experience

Branding

Illustration

Service design

3D illustration

DEVELOPMENT

Front-end

Native apps

Future web

Installations

Accessibility

Creative coding 

WebGL

INTEGRATION

From start to finish

International teams

Project-based

Bachelor thesis

Real world clients

Study trips

Internship

SKILL BUILDING
design through research

foundations of digital product making

CREATE AND SHOW ON CAMPUS
room for experiment
trial and error making

CURRICULUM PER SEMESTER

> 1E JAAR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Ux Research 1 3 1

Design 1 9 1

Web 1 6 1

Creative Code 1 6 1

Integration 1 6 1

Ux Research 2 3 2

Design 2 9 2

Web 2 5 2

Creative Code 2 5 2

Integration 2 8 2

> 2E JAAR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Ux Research 3 4 3

Design 3 6 3

Motion 1 3 3

Web 3 5 3

Creative Code 3 4 3

Integration 3 8 3

Ux Research 4 4 4

Design 4 4 4

Motion 2 4 4

Creative Code 4 3 4

Integration 4 10 4

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Expert 12 5

Minor 6 5

Bachelorproef 12 5

Stage 30 6

Ons opleidingsprogramma evolueert mee met 
de actuele trends. Het programma is altijd 
onder voorbehoud van wijzigingen.

www.devine.be/curriculum

Paola Cubillos, Goodbye Soal, 2022

Sebastian Schaevers, La chute, 2022

Jules Mathôt, Night by Night, foto: Lars Duchateau
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AUDIOVISUELE KUNSTENAUDIOVISUELE KUNSTENDe afstudeerrichtingen animatiefilm en film 
vormen samen de opleiding audiovisuele 
kunsten. Beide richtingen zijn ontstaan 
binnen de lange traditie van de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (KASK). 
Film groeide vanuit de ateliers fotografie, 
terwijl animatiefilm zijn wortels heeft in 
de toenmalige ateliers sierkunst en teken-
kunst. Dat onze audiovisuele opleiding op 
een organische manier tot stand is gekomen 
binnen de opleiding beeldende kunsten,  
zorgt voor een bijzondere benadering.

Wij leiden filmmakers op, kunste-
naars die zich op een eigenzinnige manier 
inschrijven in het audiovisueel landschap. 
Daarom vormt persoonlijkheidsontwikke-
ling een essentieel onderdeel van de oplei-
ding. De trajecten animatiefilm en film 
hechten grote waarde aan het atelierprin-
cipe. Al doende leren. Hierbij doorlopen 
studenten allerlei deelaspecten van het 

filmmaken, zodat ze voeling krijgen met het hele 
proces én een eigen positie innemen in het audio-
visuele veld. 

Wij richten ons niet tot specifieke beroeps-
takken, het audiovisuele veld verandert daarvoor 
veel te snel. Het digitale tijdperk zorgt voor een 
enorme verruiming van de mogelijkheden, maar 
tegelijk voor zeer veel specialisaties. De basisvra-
gen blijven evenwel dezelfde: wat wil ik overbren-
gen naar een publiek en hoe doe ik dat? Hoe creëer 
ik beeld en klank om dat te bereiken? Hoe ga ik 
om met het tijdsaspect van het medium film en 
animatiefilm? Waar ligt mijn persoonlijk verhaal? 
Het zijn deze vragen waarop studenten in dialoog 
met de docenten hun individueel antwoord trachten 
te formuleren. En dat in een wisselwerking van 
denk- en maakprocessen die elkaar bevruchten, 
en die op zoek gaan naar de meest fundamentele 
artistieke drijfveren van elke student.

> ANIMATIEFILM> ANIMATIEFILM
> FILM> FILM

Clara Van Severen, Where I Am, 2022

Jeroen Zeegers, Vlinderman, 2022

Lauren Rolly, Icarus Project, 2022
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ANIMATIEFILMANIMATIEFILMANIMATIEFILMANIMATIEFILM

In 1966 stichtte de internationaal gereputeerde 
animatiefilmmaker Raoul Servais het traject 
animatiefilm. Het werd het eerste in zijn soort in 
Europa. Servais’ pedagogische visie was er één 
van een technisch goed onderbouwde opleiding 
waarin doorgedreven artistieke eigenzinnigheid 
moest kunnen floreren. Vandaag blijft deze peda-
gogische visie levendig. Ondertussen is animatie 
geëxpandeerd tot een breed werkveld dat reikt van 
klassieke animatie tot installaties of performance 
waarin animatie centraal staat. 

Eigen aan de opleiding blijft het artistieke 
en onderzoekende uitgangspunt. De attitude van 
kunstenaar staat hierin centraal. Animatie wordt 
er niet zozeer als een technische vaardigheid aan-
geleerd, maar eerder als een persoonlijke manier 
om zich uit te drukken in het medium animatiefilm.
De student krijgt tijdens de opleiding de kans om 
te ontdekken wat animatie is voor een eigen artis-
tieke praktijk. Tekenen en 2-D animatie vormen 
nog steeds de basis voor het leren animeren. De 
student wordt gestimuleerd om via het medium 
animatiefilm op zoek te gaan naar een eigen uni-
versum, een eigen werkelijkheid.

Niet alleen animatiefilm komt aan bod in 
de opleiding. Interacties met andere disciplines 
zoals theater, performance of beeldende kunsten 
worden gestimuleerd. 

Het studieprogramma is opgebouwd uit 
praktijkateliers en algemene en praktijk-ondersteu-
nende theorievakken. De artistieke praktijk staat 
centraal. Hierin wordt de student geconfronteerd 
met verschillende aspecten van animatie en anima-
tiefilm als medium: bewegingskwaliteiten, styling, 
narratieve structuren en muzikaliteit. Technische 
kennis wordt naast een basiskennis, gaandeweg 
doorgegeven in functie van de persoonlijke projec-
ten van de studenten. Elk schooljaar is opgebouwd 

uit een eerste semester met de nadruk op 
overdracht van kennis en vaardigheden en 
een tweede semester waarin de student de 
tijd en de ruimte krijgt om dit te verwerken 
in persoonlijke projecten. 

Een vijftiental praktijkdocenten 
begeleiden de studenten in het bachelor- en 
masteratelier, elk vanuit hun specifieke artis-
tieke visie en technische expertise. Van de 
student wordt naast een open leerattitude en 
een grenzeloze nieuwsgierigheid , een vast-
houdendheid verwacht om zich in het rijke 
aanbod een eigen weg te banen. 

In de master diepen de studenten hun 
artistiek onderzoek ten volle uit. Ze dragen 
er de verantwoordelijkheid voor hun par-
cours, ondersteund door twee mentoren: 
een praktijkmentor en een theoretische men-
tor voor de scriptie. De masterseminaries 
vormen een theoretische omkadering in de 
vorm van discussieplatforms met studenten 

uit verschillende disciplines. Binnen het ate-
lier is er frequent overleg met de medestu-
denten om elkaars werkproces te volgen en 
te bespreken. Dit aftoetsen en voeden van 
de eigen praktijk gebeurt in de master in 
relatie tot de buitenwereld in de vorm van 
een stage (kunst in het werkveld).

Het masterproject dat ook andere vor-
men dan het medium film kan aannemen, 
wordt door een externe jury beoordeeld. 

Het werkveld van deze opleiding 
is breed. Alumni zijn niet alleen terug te 
vinden in de audiovisuele kunsten maar 
ook in theater, beeldende kunsten, grap-
hic novels, sociaal artistieke projecten, 
deeltijds kunstonderwijs…

www.kaskfilms.be

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Animatie I 9 J

Atelier Animatie II 9 J

Atelier Animatie III 12 J

Tekenen 1 6 J

Filmgeschiedenis 6 J

Film als compositie 3 1

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarnemeing en beeldanalyse 3 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier animatie IV 9 J

Atelier animatie V 6 J

Atelier animatie VI 9 J

Tekenen 2 3 J

Audiovisuele compositie 3 1

Animatiefilmgeschiedenis 3 J

Narratieve strategieën animatiefilm  3 2

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-Garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor 9 1/2/J

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier animatie VII 10 J

Atelier animatie VIII 6 J

Atelier animatie IX 11 1

Tekenen 3 3 J

Muziek en klank ifv animatiefilm 3 1

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Initiatie werkveld: Audiovisuele kunsten 3 1

Minor 12 1/2/J

Dossier 3 2

  60 

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminarie 4 J

 Keuze 2 seminaries 4 J

 Keuze 3 seminaries 4 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  

 Kunst in het werkveld II  

 Kunst in het werkveld III  

 Kunst in het werkveld IV  

 Kunst in het werkveld V  

 Keuzevak binnen AUGent 3/4/6/10 

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master’s Project 1 8 Y

Master’s Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 

 Arts in Practice II 4 

 Arts in Practice III 6 

 Arts in practice IV 6 

 Arts in practice V 10 

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109
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FILMFILMFILMFILM

Wie bij ons films leert maken, doet dat in de context 
van een kunstacademie. In onze opleiding tot 
filmmaker verdiep je jezelf in alle aspecten van 
de creatie van een film. Je wordt intensief en per-
soonlijk begeleid in je ontwikkeling tot een maker 
met een gedragen visie. De opleiding schept ruimte 
om te experimenteren en grenzen te verleggen in 
denken en doen. Hiervoor worden vooral veel films 
gemaakt. Elke opdracht resulteert in een persoon-
lijk werkstuk dat vorm krijgt dankzij de constante 
feedback van docenten en medestudenten. 

Er zijn drie hoofdateliers: Documentaire, 
Fictie en Audiovisueel Onderzoek. In de ateliers 
Fictie leggen we de nadruk op het realiseren 
van scènes en films, met aandacht voor vertel-
ling, acteursregie en cinematografie. De ateliers 
Documentaire focussen op de positie van de film-
maker in de (audiovisuele) wereld, en op de ver-
houdingen tussen maker, onderwerp en vorm. Bij 
Audiovisueel Onderzoek is de zoektocht naar de 
kracht van beelden tegelijk middel en doel. Heel 
eigen aan onze filmopleiding is de aandacht voor 
het auditieve en voor compositorische strategieën 
(naast narratieve en documentaire) die je helpen 
om je audiovisueel denken te ontwikkelen in beeld 
en geluid. Daarnaast spelen de filmkritische theo-
rievakken een cruciale rol: ze helpen om je te oriën-
teren binnen bestaande praktijken en opvattingen 
over cinema waardoor je leert communiceren over 
je werk.

Het sluitstuk van de bacheloropleiding is 
een persoonlijk filmproject waarbij je de artistieke 
verantwoordelijkheid neemt voor alle facetten van 
de productie, van script tot regie, camerawerk, 
sound design en montage. Tegelijk werk je ook mee 
aan de projecten van medestudenten en masters, 
en leer je werken in teamverband op een filmset of 
in een productie. 

In de masteropleiding kan je je verder 
ontplooien tot een audiovisuele auteur met 
een stevige theoretische basis en een reflec-
tieve instelling. De masterproef bestaat uit de 
realisatie van een film en een scriptie, gevoed 
door seminaries en een stage (‘kunst in het 
werkveld’). Het masterproject lanceert de stu-
dent meteen in het circuit van filmfestivals 
en andere vertoningsplatforms. Jaar na jaar 
worden KASKfilms opgemerkt in binnen- en 
buitenland op prestigieuze festivals. 

Grote naam onder onze afstudeerders 
is natuurlijk Lukas Dhont (KASKalumnus 
2014) die met Girl (2018) en Close (2022) de 
internationale prijzen aan elkaar rijgt. Maar 
vergeten we ook het indrukwekkend palma-
res niet van alumni als Felix van Groeningen 
(o.a. Le Otto Montagne, 2022), Janet van den 
Brand (o.a. Ceres, 2018), Olivia Rochette en 
Gerard-Jan Claes (o.a. Kind Hearts, 2022), 
Christina Vandekerckhove (o.a. Rabot, 2017) 

of de films gemaakt door Collectif Faire-Part, 
een ensemble van Belgische en Congolese 
filmmakers. Allen worden ze omringd door 
competente en enthousiaste mensen in hun 
crews – mensen die vaak ook afstudeerden 
bij ons. 

Met het dynamische aanbod in KASK-
cinema, een publieke bioscoop waarin we les-
geven en internationale gasten ontvangen, 
krijgen onze studenten (en docenten) leven-
dige stimulansen. Daarnaast heeft zich in 
Gent ook een hoogst eigenzinnig filmcircuit 
ontwikkeld. Festivals als Film Fest Gent, 
vertoningsplatform Courtisane, ArtCinema 
OFFoff, online netwerk Sabzian en onze 
eigen KASKcinema creëren samen een uniek 
cinefiel en artistiek microklimaat waarin we 
ons thuis voelen. 

www.kaskfilms.be

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Fictie I 9 J

Atelier Documentaire I 9 J

Atelier Audiovisueel onderzoek I 9 J

Scenario 1 3 2

Audiovisuele technologie 3 J

Filmgeschiedenis 6 J

Narratieve strategieën 3 2

Filmanalyse 3 1

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarnemeing en beeldanalyse 3 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Fictie II 9 J

Atelier Documentaire II 9 J

Atelier Audiovisueel onderzoek II 6 J

Filmproject I 6 2

Scenario 2 3 1

Audiovisuele compositie 3 1

Film als compositie 3 1

Documentaire strategieën 3 1

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

Studie van lietraire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor interdisciplinair werk 3 J

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Fictie III of Documentaire III 12 J

Filmproject II 12 J

Atelier Geluid in film 3 1

Muziek in film 3 2

Filmkritische studies 3 2

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Initiatie werkveld: Audiovisuele kunsten 3 1

Minor 12 1/2/J

 Minor 9 

 Minor 3 

Dossier 3 2

  60 

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminarie 4 J

 Keuze 2 seminaries 4 J

 Keuze 3 seminaries 4 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  

 Kunst in het werkveld II  

 Kunst in het werkveld III  

 Kunst in het werkveld IV  

 Kunst in het werkveld V  

 Keuzevak binnen AUGent 3/4/6/10 

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master’s Project 1 8 Y

Master’s Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 

 Arts in Practice II 4 

 Arts in Practice III 6 

 Arts in practice IV 6 

 Arts in practice V 10 

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109
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DRAMADRAMA

Stan Martens, Prelude in de sneeuw, foto: Benina Hu

Jarne Van Loon, ICQ, foto: Jordi Coppers

Jonas Baeke, Jef Hellemans, Pinokkio, beeld: Bjorn Floreal
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DRAMADRAMAIn KASK Drama leren studenten een per-
soonlijke artistieke praktijk ontwikkelen 
die gedreven wordt door nieuwsgierigheid 
en een duurzame onderzoeksattitude. Het 
programma moedigt de studenten aan om 
zich zowel praktisch als discursief te ver-
houden tot de actuele ontwikkelingen in 
de podiumkunsten maar ook om te experi-
menteren en op zoek te gaan naar nieuwe 
artistieke inhouden en (meng)vormen. 
Samen werkingen en kruisbestuivingen 
met andere kunstdisciplines binnen KASK 
& Conservatorium worden dan ook sterk 
aangemoedigd. De opleiding plukt dan ook 
de vruchten van haar inbedding in een brede 
multidisciplinaire kunstschool.

KASK Drama zet in op het vormen 
en begeleiden van ‘autonome dramakun-
stenaars’ (eerder dan op bijvoorbeeld uit-
voerende spelers). Studenten hoeven bij 
aanvang van de opleiding nog niet te bepa-

len welke vormen van theater ze willen bespelen 
of welke functies ze binnen voorstellingen en/of 
creatieprocessen zullen vervullen. Er wordt niet 
gefocust op een gespecialiseerde finaliteit. Er zijn 
geen afgelijnde afstudeerrichtingen. Studenten ver-
kennen daarentegen eerst verschillende aspecten 
van het theater, experimenteren met uiteenlopende 
artistieke vormen en functies, zodat ze gaandeweg 
hun eigen persoonlijke (en in vele gevallen hybride) 
praktijk als theatermaker, speler, schrijver, perfor-
mer, regisseur, etc. kunnen bepalen.

Het programma combineert intensieve spel- 
en maaktrainingen op de vloer, met theoretische 
lessen en artistieke coaching die moeten leiden tot 
de ontwikkeling van een autonome kunstpraktijk. 
Dagelijkse speltraining vormt de hoeksteen van 
de eerste twee jaar van het bachelorprogramma. 
Via deze trainingen waar uiteenlopende vormen 
van spelen aan bod komen (van fysieke training 
tot het uitvoeren van complexe dramateksten), ver-
werven studenten de nodige basiscompetenties. 
Maar belangrijker nog: het biedt studenten een 
omgeving waarbinnen ze zonder reserves, indivi-
dueel en in groep, een persoonlijk onderzoek kun-
nen voeren. Gaandeweg verwerven ze het nodige 
vertrouwen, lichaamsbewustzijn en inzicht in het 
eigen kunnen. Grenzen worden verlegd. Het delen 
van intense ervaringen smeedt sterke onderlinge 
banden. Experimenteren en mogen falen zijn essen-
tieel in dit proces. Het accent ligt steeds op leren 
door ervaring. Het werk op de vloer wordt onder-
steund door stem-, spreek- en conditietraining (met 
methodes als yoga en Alexandertechniek), een 
gedegen theoretische programma (filosofie, psy-
chologie, theatergeschiedenis, literatuur, tekst- en 
voorstellingsanalyse) en het opleidingsonderdeel 
‘Onderzoek en reflectie’ dat de brug maakt tussen 
praktijk en theorie.

Doorheen de opleiding maken studenten ook eigen 
werk. Tijdens de eerste twee bachelorjaren proeven 
ze van het maken via korte eigen projecten gepre-
senteerd voor een intern publiek van medestudenten 
en docenten. Vanaf het derde jaar verschuift het 
programma van procesgericht naar resultaatgericht 
wat moet uitmonden in het autonoom uitwerken van 
een artistiek onderzoeksproject in de master. De 
derde bachelor is een scharnierjaar in de overgang 
van training naar projectmatig werken: verschil-
lende kunstenaars met uiteenlopende signatuur en 
achtergrond – theatermakers, acteurs, choreogra-
fen, dansers, performancekunstenaars – worden 
uitgenodigd om een dramaproject te begeleiden. 
Studenten kiezen twee of drie projecten om zich 
in onder te dompelen en toetsen ze hun zich ont-
wikkelende artistieke identiteit in de praktijk af. 
Daarnaast creëren ze een eigen project, solo of in 
samenwerking, onder begeleiding van een team 
van coaches. Derdejaarsprojecten worden publiek 
getoond. In de master ontwikkelen de studenten 
voor hun afstudeerproject hun eigen onderzoeks-
vragen en -traject waarbij ze begeleid worden door 
artistieke en theoretische mentoren. In masterclas-
ses gedoceerd door gevestigde kunstenaars worden 
bijkomende onderzoeks- en maakinstrumenten 
aangereikt die dit traject ondersteunen.

Naast de training en de artistieke projecten, 
focussen verschillende opleidingsonderdelen op 
de kritische reflectie zowel verbaal als in tekst. 
Studenten leren nadenken en communiceren over 
het eigen werk, de persoonlijke ervaringen, het 
(podium)kunstenlandschap en de maatschappe-
lijke context waarin die zich situeren. Tijdens de 
derde bachelor kunnen de studenten hun speci-
fieke interesses verder aanscherpen via de Minor 
(i.e. een cluster vakken uit andere disciplines 
van de school of arts zoals fotografie, installatie, 
grafisch ontwerp, etc.). De vaardigheden die 
in de bachelor verworven werden, worden 
uitgediept tijdens de master waar het ver-
weven van theorie en praktijk cruciaal is. 
Theoretische seminaries, een stage in het 
professionele werkveld, het schrijven van 
een scriptie, excursies, ontmoetingen met 
kunstenaars en mentors doen de artistieke 
en kritische persoonlijkheid van de student 
verder tot wasdom komen. Er worden brug-
gen gebouwd tussen de school en het profes-
sionele veld waar de ‘master in het drama’ 
uiteindelijk als een onafhankelijke jonge 
kunstenaar een vorm van dramatische kunst 
zal ontwikkelen die vragen oproept maar 
ook naar antwoorden zoekt, die kritisch 
reflecteert over de wereld maar ook specu-
leert op nieuwe mogelijkheden en betekenis-
sen en innovatieve manieren ontwerpt om 
zich als kunstenaar in een complexe wereld 
te positioneren.

Jarne Van Loon, ICQ, foto: Jordi Coppers

Sophia Bauer, Marieke Schraepen, Guilty of Love, foto: Jordi Coppers

Laurens Aneca, Marius Lefever & Senne Vanderschelden, Two Peasants Looking Up, foto: Jordi Coppers
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DRAMADRAMA> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Drama I 12 1

Atelier Drama II 12 2

Stem 1 3 J

Spreken 1 3 J

Lichaam en conditie 1 3 J

Beweging 1 3 J

Creatief schrijven 1 3 J

Theater en geschiedenis 1 3 J

Tekstdramaturgie 3 1

Onderzoek en reflectie 1 3 J

Tekstanalyse proza en poëzie 6 2

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Drama III 12 J

Atelier Drama IV 12 J

Stem 2 3 J

Spreken 2 3 J

Lichaam en conditie 2 3 J

Beweging 2 3 J

Creatief schrijven 2 3 J

Theater en geschiedenis 2 3 J

Voorstellingsanalyse 3 J

Onderzoek en reflectie 2 3 J

Voorstellingsdramaturgie 3 1

Theater en psychologie 3 2

Literatuur 1 3 1

Literatuur 2 3 2

  60 

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Dramaproject I 12 J

Dramaproject II 12 J

Dramaproject III 12 J

Dossier 3 2

Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 J

Procesdramaturgie 3 J

Theater en maatschappij 3 1

Initiatie werkveld drama 3 1

  60  

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 5 J

Masterproef deel 2 20 J

Scriptie 7 J

Masterclass 1 3 J

Masterclass 2 3 J

Seminaries te kiezen 12 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I 3 J

 Kunst in het werkveld II 4 J

 Kunst in het werkveld III 6 J

 Kunst in het werkveld IV  10 J

 Opleidingsonderdelen binnen AUGent 10 J

  60 

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 5 Y

Master's Project 2 20 Y

Thesis 7 Y

Masterclass 1 3 Y

Masterclass 2 3 Y

Elective Seminars 12 Y

Elective courses 10 Y

 Arts in Practice I 3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice III 6 Y

 Arts in Practice IV 10 Y

 Elective courses within Ghent  
 University Association 10 Y

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109

Tommaso Delogu, Judit Agullo Sandoval, foto: Jordi Coppers

foto: Stine Sampers

Marlies Cornelis, foto: Benina Hu
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KLASSIEKE MUZIEKKLASSIEKE MUZIEK“Traditie is het doorgeven van het vuur, niet 
het aanbidden van de as.” Zo parafraseerde 
de Oostenrijkse componist-dirigent Gustav 
Mahler een geanimeerd betoog van de Franse 
politicus Jean Jaurès. Voor het gepassio-
neerd team van lesgevers aan het Gentse 
Conservatorium is deze attitude een vanzelf-
sprekendheid. Klassieke muziek studeren 
in Gent is een bewuste en zinvolle keuze.

Dé studentenstad van Vlaanderen 
heeft een actieve muziekcultuur, internati-
onaal erkend met het label Unesco City of 
Music. Rust en intimiteit gaan er hand in 
hand met een bruisend en zinderend cultu-
reel leven, waaraan KASK & Conservatorium 
actief bijdraagt. Met een zorgzaam oor voor 
het behoud van het onontbeerlijke muzikaal-
technische meesterschap en een open en 
kritische blik op wat in de wereld leeft en 
beweegt, leiden onze docenten de studenten 
op tot zelfredzame en autonome kunstenaars.
Als ervaren en toonangevende musici putten 

ze hierbij uit hun rijke artistieke praktijk als solist 
en kamermusicus, in gerenommeerde orkesten en 
ensembles in binnen- en buitenland en als compo-
nist voor zowel film, theater als het concertpodium. 
Zij delen hierbij hun kennis en hun internationale 
netwerk met het aanstormend talent.

De kern van de opleiding is de muzikale 
praktijk. Studenten leren in de eerste plaats musi-
ceren, zowel als solist als in kamermuziekver-
band en in opera- en orkestproducties (o.a. samen 
met professionele musici uit het Symfonieorkest 
Vlaanderen en B’Rock Orchestra).

De aanwezigheid van zowel een master in 
(historische) instrumentenbouw als van een leven-
dige compositieklas dragen bij tot een open klimaat 
waar creatieve samenwerking geen grenzen kent.
Een gevarieerd aanbod aan theoretische omkade-
ring over de kunstdisciplines heen maakt studen-
ten tot uitstekend geïnformeerde musici voor wie 
creëren en uitvoeren onlosmakelijk verbonden zijn.

Samen met een ruime groep internationale 
studenten in onze English master wisselen ze 
dagelijks ervaringen uit. Dit gebeurt zowel in de 
basisopleiding als in de Europese ‘International 
master in composition for screen’ (InMICS, met de 
conservatoria van Lyon, Bologna en Montreal) en 
de unieke master na master hedendaagse muziek 
in samenwerking met Ictus en SPECTRA.

Binnen het vruchtbare broeinest dat KASK 
& Conservatorium als één school of arts vormt, 
werken klassieke musici verder samen met jazz- en 
popmuzikanten, film- en theatermakers, beeldend 
kunstenaars, vormgevers… In de vele kruisbestui-
vingen kortom die het actuele werkveld kenmerken.

De educatieve master in muziek en podi-
umkunsten bereidt studenten voor om de fakkel 
door te geven, zowel binnen het onderwijs als 

in participatieve kunstpraktijken. Met dit alles 
toont, opent en ontwikkelt de school samen met 
de studenten een waaier aan mogelijke wegen en 
stimuleert hen om een eigen stem te vinden in per-
soonlijke projecten, klaar voor de wereld.

COMBINEER JE STUDIES AAN 
UGENT MET EEN OPLEIDING
KLASSIEKE MUZIEK AAN 
KASK & CONSERVATORIUM

Voluit voor muziek gaan en ‘wachten’ 
met je uni ver sitaire studies? Of toch 
maar eerst studeren aan de universiteit 
voor je je als klassieke muzikant ver-
volmaakt? Een moeilijke keuze die je 
vanaf nu niet meer hoeft te maken. 
KASK & Conser vatorium en UGent 
engageren zich samen om de combi-
natie van een studie klassieke muziek 
én een universi taire opleiding voor 
jou mogelijk te maken.

Contact studietrajectbegeleiding
Karen Van Petegem
09 243 36 17
Karen.vanpetegem@hogent.be

foto: Stine Sampers

Esther Verheye, foto: Benina Hu

Stef Hesters, foto: Benina Hu
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KLASSIEKE MUZIEKKLASSIEKE MUZIEKKLASSIEKE MUZIEKKLASSIEKE MUZIEK> INSTRUMENT
> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument I (Klassiek) 15 J

Kamermuziek I 6 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk I (piano, orgel,  
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Orkest / Grote ensembles I 
 (orkestinstrumenten) 6 J

Koor 1 3 J

Inleiding improvisatie 3 1of2

Lichaamsbewustzijn 3 1

Algemene muziektheorie,  
solfège en gehoorvorming 6 J

Harmonie en contrapunt 1 6 J

Muziekgeschiedenis van de 20st eeuw 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Studie van literaire teksten 3 J

  60

> INSTRUMENT
> 2E BACHELOR 

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument II (Klassiek) 15 J

Kamermuziek II 6 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk II (piano, orgel,  
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Orkest / Grote ensembles II  
 (orkestinstrumenten) 6 J

Koor 2 3 J

Repertoirestudie 3 J

Solfège en gehoorvorming 5 J

Harmonie en contrapunt 2 3 J

Partituuranalyse 1 4 

 Partituuranalyse: 1900 tot 1960 2 1

 Partituuranalyse: middeleeuwen,  
 renaissance, barok 2 2

Muziekgeschiedenis: middeleeuwen,  
renaissance, barok 3 J

Overzicht van de muziekpsychologie 3 1

Kunstenaarsteksten 3 2

Minor naar keuze 6 

 Minor Schriftuur 1 6 J

 Minor Improvisatie 1 6 J

 Minor Compositie 1 6 J

 Minor Live-Electronics 1 6 J

 Minor Koordirectie 1 6 J

 Minor Historische uitvoeringspraktijk 
 aanverwant instrument 1 6 J

  60 

> INSTRUMENT
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument III (Klassiek) 20 J

Kamermuziek III 6 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk III (piano, orgel, 
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Orkest / Grote ensembles III 
 (orkestinstrumenten) 6 J

Auditiepraktijk 3 J

Harmonie en contrapunt 3 3 J

Partituuranalyse 2 4 

 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2

 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1

Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J

Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Dossier 3 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Koor 3 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

Minor naar keuze 6 

 Minor Schriftuur 2 6 J

 Minor Improvisatie 2 6 J

 Minor Historische uitvoeringspraktijk 
 aanverwant instrument 2 6 J

 Minor Compositie 2 6 J

 Minor Koordirectie 2 6 J

 Minor Live-Electronics 2 6 J

 Minor Schriftuur 1 6 J

 Minor Improvisatie 1 6 J

 Minor Historische uitvoeringspraktijk 
 aanverwant instrument 1 6 J

 Minor Compositie 1 6 J

 Minor Koordirectie 1 6 J

 Minor Live-Electronics 1 6 J

  60  

> INSTRUMENT
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument master I (Klassiek) 24 J

Kamermuziek master I 6 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk master I (orgel,  
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Begeleidingspraktijk master I (piano) 6 J

 Orkest / Grote ensembles master I  
 (orkestinstrumenten) 6 J

Auditiepraktijk master 3 J

Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

Juridische en zakelijke aspecten  
van de muziekindustrie 3 J

Masterseminaries 12 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Compositie 1 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Koor master 1 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

> INSTRUMENT
> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Instrument (Klassiek) 27 J

Kamermuziek master II 6 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk master II (orgel,  
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Begeleiden master II (piano) 6 J

 Orkest / Grote ensembles master II 
 (orkestinstrumenten) 6 J

Muziek en management 3 1

Scriptie 9 J

Kunst in het werkveld 6 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Compositie 1 3 J

 Compositie 2 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Improvisatie 2 3 J

 Koor master 2 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

  

> INSTRUMENT
> ENGLISH 1E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Instrument master I (Classical) 24 Y

Chamber music master I 6 Y

To be chosen according to discipline 6 

 Accompanying practice master I (organ,  
 harpsichord, accordion, guitar, lute) 6 Y

 Accompanying practice master I (piano) 6 Y

 Orchestra / Large ensembles master I  
 (Orchestral instruments) 6 Y

Audition practice master 3 Y

Current aspects in music analysis 3 Y

Legal and business aspects of music industry 3 Y

Master seminars 12 Y

Elective 3 

 Conservatory concerts 3 Y

 Composition 1 3 Y

 Improvisation 1 3 Y

 Choir master 1 3 Y

  60 

> INSTRUMENT
> ENGLISH 2E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master examination Instrument (Classical) 27 Y

Chamber music master II 6 Y

To be chosen according to discipline 6 

 Accompanying practice master II (organ,  
 harpsichord, accordion, guitar, lute) 6 Y

 Accompaniment master II (piano) 6 Y

 Orchestra / Large ensembles master II 
 (Orchestral instruments) 6 Y

Music and management 3 1

Thesis 9 Y

Arts in practice 6 Y

Elective 3 

 Conservatory concerts 3 Y

 Composition 1 3 Y

 Composition 2 3 Y

 Improvisation 1 3 Y

 Improvisation 2 3 Y

 Choir master 2 3 Y

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 112
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KLASSIEKE MUZIEKKLASSIEKE MUZIEKKLASSIEKE MUZIEKKLASSIEKE MUZIEK> ZANG
> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Zang I (Klassiek) 15 J

Taalcoaching 1 3 J

Kamermuziek I 3 J

Muziektheatrale Vorming I 3 J

Projecten Zang I 3 J

Dans en lichaamstaal 3 J

Koor 1 3 J

Lichaamsbewustzijn 3 1

Algemene muziektheorie, solfège  
en gehoorvorming 6 J

Harmonie en contrapunt 1 6 J

Muziekgeschiedenis van de 20st eeuw 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Studie van literaire teksten 3 J

  60

> ZANG
> 2E BACHELOR 

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Zang II (Klassiek) 15 J

Taalcoaching 2 3 J

Kamermuziek II 3 J

Muziektheatrale Vorming II 3 J

Projecten Zang II 3 J

Koor 2 3 J

Repertoirestudie 3 J

Solfège en gehoorvorming 5 J

Harmonie en contrapunt 2 3 J

Partituuranalyse 1 4 

 Partituuranalyse: 1900 tot 1960 2 1

 Partituuranalyse: middeleeuwen,  
 renaissance, barok 2 2

Muziekgeschiedenis: middeleeuwen,  
renaissance, barok 3 J

Overzicht van de muziekpsychologie 3 1

Kunstenaarsteksten 3 2

Minor naar keuze 6 

 Minor Schriftuur 1 6 J

 Minor Improvisatie 1 6 J

 Minor Historische uitvoeringspraktijk  
 aanverwant instrument 1 6 J

 Minor Compositie 1 6 J

 Minor Koordirectie 1 6 J

 Minor Live-Electronics 1 6 J

  60 

> ZANG
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Zang III (Klassiek) 17 J

Taalcoaching 3 3 J

Kamermuziek III 6 J

Muziektheatrale Vorming III 3 J

Projecten Zang III 3 J

Auditiepraktijk 3 J

Harmonie en contrapunt 3 3 J

Partituuranalyse 2 4 

 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2

 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1

Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J

Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Dossier 3 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Koor 3 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

Minor naar keuze 6 

 Minor Schriftuur 2 6 J

 Minor Improvisatie 2 6 J

 Minor Historische uitvoeringspraktijk  
 aanverwant instrument 2 6 J

 Minor Compositie 2 6 J

 Minor Koordirectie 2 6 J

 Minor Live-Electronics 2 6 J

 Minor Schriftuur 1 6 J

 Minor Improvisatie 1 6 J

 Minor Historische uitvoeringspraktijk  
 aanverwant instrument 1 6 J

 Minor Compositie 1 6 J

 Minor Koordirectie 1 6 J

 Minor Live-Electronics 1 6 J

  60  

> ZANG
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Zang master I (Klassiek) 24 J

Kamermuziek master I 6 J

Muziektheatrale Vorming master I 3 J

Projecten Zang master I 3 J

Auditiepraktijk master 3 J

Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

Juridische en zakelijke aspecten van  
de muziekindustrie 3 J

Masterseminaries 12 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Compositie 1 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Koor master 1 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

> ZANG
> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Zang (Klassiek) 27 J

Kamermuziek master II 6 J

Muziektheatrale Vorming master II 3 J

Projecten Zang master II 3 J

Muziek en management 3 1

Scriptie 9 J

Kunst in het werkveld 6 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Compositie 1 3 J

 Compositie 2 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Improvisatie 2 3 J

 Koor master 2 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

  

> VOICE
> ENGLISH 1E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Voice master I (Classical) 24 Y

Chamber music master I 6 Y

Musical theatre training master I 3 Y

Projects Singing master I 3 Y

Audition practice master 3 Y

Current aspects in music analysis 3 Y

Legal and business aspects of music industry 3 Y

Master seminars 12 Y

Elective 3 

Conservatory concerts 3 Y

 Composition 1 3 Y

 Improvisation 1 3 Y

 Choir master 1 3 Y

  60 

> VOICE
> ENGLISH 2E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master examination Voice (Classical) 27 Y

Chamber music master II 6 Y

Musical theatre training master II 3 Y

Projects Singing master II 3 Y

Music and management 3 1

Thesis 9 Y

Arts in practice 6 Y

Elective 3 

Conservatory concerts 3 Y

 Composition 1 3 Y

 Composition 2 3 Y

 Improvisation 1 3 Y

 Improvisation 2 3 Y

 Choir master 2 3 Y

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 112
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JAZZ & POPMUZIEKJAZZ & POPMUZIEK

Matthias Dewilde, foto: Benina Hu

Ruben Vanwonterghem, foto: Benina Hu

Ilias Verbelen, foto: Jordi Coppers
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JAZZ & POPMUZIEKJAZZ & POPMUZIEKDe naam jazz/pop zegt het al: in KASK & 

Conservatorium kun je op masterniveau jazz 
studeren, maar ook – als enige in Vlaanderen 
– popmuziek. Hier leiden we muzikanten op 
die sterk zijn op hun instrument, maar ook 
een uitgesproken artistieke visie en eigenheid 
hebben. In ons gebouw Paddenhoek – met 
tal van bandlokalen, opnamefaciliteiten én 
onze eigen concertplek Club Telex – bieden 
we daarvoor een inspirerende omgeving aan.

In het studietraject jazz/pop krijgt 
elke student alle aandacht en ruimte met 
het oog op een maximale persoonlijke ont-
wikkeling en individuele ontplooiing. De 
student zal steeds gestimuleerd worden tot 
kritisch en creatief denken. Kennis van de 
geschiedenis en tradities is zeer belangrijk, 
maar tevens wordt de verbeelding gestimu-
leerd om een eigen, originele muzikale weg 
te bepalen.

De corebusiness van de opleiding is muziek spelen. 
Wekelijks heb je één uur individuele instrumentles /
zangles. Hier leer je de technische vaardigheden 
die je nodig hebt om je optimaal op je instrument te 
kunnen uitdrukken. Bovendien leer je hier het idioom 
van de verschillende jazz- of popstijlen zodat je je 
in het traditioneel én hedendaags repertoire kunt 
bewegen. Tijdens deze lessen ontwikkel je je eigen, 
unieke stemgeluid, jouw ‘sound’. Naast de individu-
ele instrumentlessen zijn er de Bandlessen, waar je 
in groep leert samenspelen in verschillende stijlen. 

Ter ondersteuning van de instrumentpraktijk zijn 
er muziektheoretische vakken zoals Arrange ment, 
Har monie, Ear Training, Ritmeklas en Muziek   tech-
no logie. Ook deze theoretische opleidingsonderdelen 
zijn voor een groot deel praktijkgericht. Zo krijg je in 
de les harmonie regelmatig compositieopdrachten, 
leer je in ear training ‘horen met je ogen’ en ‘zien 
met je oren’, en wordt je ritmische vaardigheid aan-
gescherpt in de ritmeklas.

Bovendien wordt de muzikaliteit sterker 
gemaakt door Pianolessen (Hammond voor pia-
nostudenten), en leren de studenten in het vak 
Lichaamsbewustzijn op een betere manier met 
hun fysiek om te gaan. 

Binnen de afstudeerrichting uitvoerende 
muziek jazz/pop is er naast een focus op het uit-
voerende aspect ook veel ruimte voor creatieve 
ontwikkeling. Je analyseert werken van toonaan-
gevende artiesten, je leert nummers arrangeren 
voor wisselende bezettingen in verschillende 
stijlen en je wordt ondersteund in het schrijven 
van eigen nummers. 

Daarbij is de wisselwerking tussen de ver-
schillende trajecten van groot belang. Zo werken 
studenten jazz, pop én muziekproductie in Creative 
Lab samen aan eigen werk. Kruisbestuiving, 

inventiviteit en creativiteit worden zo aange-
wakkerd. Door de samenwerking met studenten 
muziekproductie komen studenten bovendien in 
aanraking met de meest geavanceerde opnameap-
paratuur en modernste software. Via interdisci-
plinaire projecten werk je ook samen met andere 
kunstafdelingen binnen KASK & Conservatorium 
(film, fotografie, drama,…), een van de unieke troe-
ven van deze opleiding. 

Als academische opleiding willen we studenten 
ook een reflecterende en onderzoekende houding 
aanleren: stilstaan bij wie je bent en wat je wil 
worden, in een groter maatschappelijk, economisch 
en historisch geheel, met de noodzakelijke alge-
mene kennis die van jou een nog beter muzikant 
maken. Daarom krijg je inzichten in de Jazz- en 
Popgeschiedenis, een introductie in de Filosofie, 
Muziekpsychologie en Muzieksociologie, noties 
van onderzoeksvaardigheden en schrijf je op het 
eind je eigen Scriptie. 

Ook kennis van het werkveld is een essenti-
eel onderdeel. Vakken zoals Structuur en werking 
van het Muziekcircuit, en Muziek & management 
zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het werkveld 
en je je eigen plek in het muziekcircuit weet te 
ontdekken en te verstevigen.

KASK & Conservatorium heeft een uitgebreide 
artistieke werking, aanvullend op de onderwijs-
praktijk. Club Telex is onze ontmoetingsplek, met 
concertpodium en bar. Hier houden onze studenten 
wekelijks een jamsessie en organiseren we (o.a. 
twee maal per jaar tijdens Projectweken) master-
classes, workshops en concerten met binnen- en 
buitenlandse musici. Daarvoor werken we regel-
matig ook samen met partners uit het werkveld 
zoals Gent Jazz, Jazzlab en Democrazy. Jaarlijks 
brengen we een vinyl uit (Masterworks) 
met een selectie tracks van onze laatste-
jaars en organiseren we Mastersounds, een 
meerdaags afstudeerfestival waarbij onze 
studenten zich meteen aan de buitenwereld 
kunnen tonen op toplocaties in Gent zoals 
de Minard en de Handelsbeurs. 

Als opleiding blijven we niet binnen onze 
stadsgrenzen. Er werden al studiereizen 
naar Londen en New York georganiseerd, of 
een bezoek aan de Frankfurter Musikmesse. 
Studenten worden daarenboven gestimuleerd 
om tijdens hun studie één of twee semesters 
aan een buitenlands conservatorium te gaan 
studeren via het Erasmus-programma.

Daarnaast heeft KASK & Conser-
va torium het voordeel in Gent te liggen. 
Want deze stad biedt heel wat voordelen 
voor studenten jazz-pop. De stad ontving 
van Unesco de titel Creative City of Music 

Laurent Dierickx, foto: Benina Hu

Martina Garau, foto: Benina Hu

James De Graef, foto: Jordi Coppers
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JAZZ & POPMUZIEKJAZZ & POPMUZIEK > JAZZ

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang I (Jazz) 15 J

Band I 6 J

Creative Lab 1 3 J

Piano 1/Hammond 1 3 J

Lichaamsbewustzijn 3 1

Arrangement 1 3 J

Harmonie 1 6 J

Ritmeklas 1 3 J

Ear Training 1 3 J

Muziektechnologie 3 2

Jazzgeschiedenis 3 J

Studie van literaire teksten: lyriek 3 2

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

  60

> JAZZ
> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang II (Jazz) 15 J

Band II 6 J

Creative Lab 2 3 J

Piano 2/Hammond 2 3 J

Arrangement 2 3 J

Harmonie 2 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Ritmeklas 2 3 J

Ear Training 2 3 J

Popgeschiedenis 3 J

Structuur en werking van het muziekcircuit 3 2

Overzicht van de muziekpsychologie 3 1

Kunstenaarsteksten 3 2

Opleidingsonderdelen/minor te kiezen 6 J

  60

> JAZZ
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang III (Jazz) 21 J

Band III 6 J

Creative Lab 3 3 J

Arrangement 3 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Harmonie 3 3 J

 Module jazz 3 

 Module pop 3 

Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop 3 J

Juridische en zakelijke aspecten  
van de muziekindustrie 3 J

Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Dossier 3 J

Opleidingsonderdelen/minor te kiezen 9 J

  60  

> JAZZ
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang master I (Jazz) 22 J

Band master I 6 J

Creative Lab master 1 3 J

Compositie en arrangement 1 3 1

Masterseminaries 12 1of2

Muziek en management  3 1

Kunst in het werkveld 8 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 1of2

  60 

> JAZZ
> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Instrument/Zang (Jazz) 24 J

Band master II 6 J

Creative Lab master 2 3 J

Interdisciplinair project 9 J

Compositie en arrangement 2 3 2

Scriptie 9 J

Opleidingsonderdelen te kiezen 6 1of2

  60 

> JAZZ
> ENGLISH 1E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Instrument/Voice master I (Jazz) 22 Y

Band master I 6 Y

Creative Lab master 1 3 Y

Composition and arrangement 1 3 1

Master seminars 12 1or2

Music and management 3 1

Arts in practice 8 Y

Elective 3 1or2

  60 

> JAZZ
> ENGLISH 2E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master Performance Instrument/Voice (Jazz) 24 Y

Band master II 6 Y

Creative Lab master 2 3 Y

Interdisciplinary project 9 Y

Composition and arrangement 2 3 2

Thesis 9 Y

Electives 6 1or2

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 113

en is deze meer dan waard. Denken we maar aan 
de vele podia (VIERNULVIER, Muziekcentrum 
de Bijloke, Ha Concerts, de Centrale, Democrazy, 
Hot Club de Gand, Damberd, ...), festivals als Gent 
Jazz en de Gentse Feesten, en honderden pop- en 
jazzgroepen. Gent is dus de plek bij uitstek om 
je te profileren als beginnend muzikant. Samen 
met onze opleiding, ons docentenkorps (stuk voor 
stuk mensen die gepokt en gemazeld zijn in de 
pop- en jazzwereld) én de talloze podiumkansen 
die we aanreiken, is dit een gouden combinatie om 
je muzikantencarrière te starten. Spraakmakende 
artiesten en bands als Absynthe Minded, Shht!, 
Amatorski, Balthazar, Zimmerman, De Beren 
Gieren, Nordmann, Nathan Daems (Black Flower), 
Lady Linn, Isolde Lasoen, Lander Gyselinck en 
jong geweld als Dishwasher, Rhea en Ramkot en 
Oproer gingen je al voor. Nu is het aan jou!
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Wannes De Vogelaere, WALMOK, foto: Benina Hu

Jérôme Pringiers, foto: Benina Hu

Wouter Van Asselbergh

> POP
> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang I (pop) 15 J

Band I 6 J

Creative Lab 1 3 J

Piano 1/Hammond 1 3 J

Lichaamsbewustzijn 3 1

Arrangement 1 3 J

Harmonie 1 6 J

Ritmeklas 1 3 J

Ear Training 1 3 J

Muziektechnologie 3 2

Popgeschiedenis 3 J

Studie van literaire teksten: lyriek 3 2

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

  60

> POP
> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang II (pop) 15 J

Band II 6 J

Creative Lab 2 3 J

Piano 2/Hammond 2 3 J

Arrangement 2 3 J

Harmonie 2 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Ritmeklas 2 3 J

Ear Training 2 3 J

Jazzgeschiedenis 3 J

Structuur en werking van het muziekcircuit 3 2

Overzicht van de muziekpsychologie 3 1

Kunstenaarsteksten 3 2

Opleidingsonderdelen/minor te kiezen  6 J

  60

> POP
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang III (pop) 21 J

Band III 6 J

Creative Lab 3 3 J

Arrangement 3 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Harmonie 3 3 J

 Module jazz 3 

 Module pop 3 

Avant-garde en wereldmuziek in jazz en pop 3 J

Juridische en zakelijke aspecten 
van de muziekindustrie 3 J

Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Dossier 3 J

Opleidingsonderdelen/minor te kiezen 9 1of2

  60  

> POP
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang master I (pop) 22 J

Band Master I 6 J

Creative Lab master 1 3 J

Compositie en arrangement 1 3 1

Masterseminaries 12 1of2

Muziek en management  3 1

Kunst in het werkveld 8 J

Opleidingsonderdeel te kiezen  3 1of2

  60

> POP 
> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Instrument/Zang (pop) 24 J

Band Master II 6 J

Creative Lab Master 2 3 J

Interdisciplinair project 9 J

Compositie en arrangement 2 3 2

Scriptie 9 J

Opleidingsonderdelen te kiezen 6 1of2

  60

> POP
> ENGLISH 1E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Instrument/Voice master I 22 Y

Band master I 6 Y

Creative Lab master 1 3 Y

Composition and arrangement 1 3 1

Master seminars 12 1or2

Music and management 3 1

Arts in Practice 8 Y

Elective for 3 credits 3 1or2

  60

> POP
> ENGLISH 2E MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master Performance Instrument/Voice (pop) 24 Y

Band master II (pop) 6 Y

Creative Lab master 2 3 Y

Interdisciplinary project 9 Y

Composition and arrangement 2 3 2

Thesis 9 Y

Elective for 6 credits 6 1or2

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 113



53 52 

23
—2

4
23

—2
4

23
—2

4
23

—2
4

Kasper Cornelus, Lip Service
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MUZIEKPRODUCTIEMUZIEKPRODUCTIEIn 1999 werd het studietraject muziekproduc-
tie opgericht aan KASK & Conservatorium. 
Twintig jaar later is dit studietraject een 
graadmeter geworden voor al wie profes-
sioneel op een creatieve manier bezig is met 
muziek en geluid. 

Of het nu als songwriter & performer 
is (Balthazar, Douglas Firs, Amatorski, 
Absynthe Minded, Shht, Yong Yello...), 
als producer (Jasper Maekelberg, Wouter 
Vlaeminck,...), als (film)componist (Hannes 
De Maeyer) of achter de schermen bij de 
VRT, in opnamestudio’s of audiovisuele pro-
ducties: onze alumni zitten overal. 

De focus ligt op techniek, muzikaliteit 
(zowel op gebied van performance als van 
songwriting/compositie) en creativiteit. Het 
is net de combinatie van al deze zaken die 
muziekproductie tot een uniek studietraject 
in Vlaanderen maakt. 

De creatieve ontplooiing van studen-
ten staat centraal, met een stevige muzikale en 
theoretische basis als fundament. Bij de toelatings-
proef wordt aan de hand van een portfolio met eigen 
songs en producties in de eerste plaats de muzikali-
teit en creativiteit getoetst. In een tweede fase wordt 
dit beeld via praktische proeven als songwriting 
en samenspel verder scherp gesteld. Er wordt ook 
gepeild naar de muzikale en theoretische bagage en 
uiteraard de motivatie van toekomstige studenten. 
Na twee intensieve dagen wordt uiteindelijk een 
finale selectie gemaakt. 

Gedurende de drie bachelorjaren ligt de kern 
van het traject vervat in drie vakken: Producing, 
Songwriting en Soundlab. In Producing leert de 
student alles over opname en mix: microfoon-
technieken, compressie, eq, effecten, ... Studenten 
werken in klasverband, maar ook individueel en in 
groep aan opdrachten, waarbij zij ten volle gebruik 
kunnen maken van de infrastructuur van de school: 
twee professioneel uitgeruste studio’s, voorzien 
van een API1608 en een SSL AWS 924 mengtafel, 
een uitgebreide collectie randapparatuur en micro-
foons. In het vak Soundlab leren studenten werken 
met software (Pro Tools en Ableton), synths (hard-
ware, software en modulair) en drumcomputers en 
ook hier geldt dat alles in de school voorhanden 
is om daar naar hartenlust mee te experimente-
ren: volledig uitgeruste computers met de meest 
recente software, vintage (Roland Juno106) en meer 
recente hardware, zoals een Prophet6, Nord, Push2, 
Korg Volca’s, TR8s, Doepfer etc... In Songwriting 
ten slotte worden de creatieve skills van studen-
ten aangescherpt via verschillende opdrachten, 
die dan vaak in Producing of Soundlab concreet 
worden uitgewerkt. 

Daarnaast krijgen studenten vakken als 
Audio technologie (de theorie achter de praktijk), 
Creative Lab (waarin het live musiceren centraal 

staat), muziektheoretische vakken zoals Arran-
gement, Ear Training en Pop en Jazzgeschiedenis 
en vakken die rechtstreeks verband houden met het 
werkveld, zoals Muziekmanagement en Werking 
van het Muziekcircuit. Vanuit het academische luik 
binnen de opleiding zijn er algemene theoretische 
vakken als Muzieksociologie en Overzicht van de 
Wijsbegeerte en onderzoeksgerelateerde vakken 
als Dossier en Scriptie. 

In de twee aansluitende masterjaren staat 
Producing nog steeds centraal als hoofdvak, maar 
de studenten krijgen meer externe opdrachten en 
de link naar het werkveld en het opbouwen van een 
netwerk wordt concreter via externe mentoren en 
vakken als Kunst in het Werkveld en Stage. 

Als sluitstuk creëert de student een Master-
proef waarin productiewerk rond eigen werk, pro-
ducties voor externe artiesten en live performance 
aan bod kunnen komen. 

Tijdens hun opleiding werken studenten 
muziekproductie samen met studenten Jazz, 
Pop, Klassiek, Film, Animatiefilm, Drama, Mode 
en andere disciplines aan allerhande projecten 
binnen en buiten de schoolmuren. KASK & 
Conservatorium is een omgeving waar studenten 
en docenten elkaar inspireren over de verschillende 
opleidingen heen en waar studenten zich in een 
uitzonderlijk kader kunnen bekwamen tot creatieve 
Masters in de muziek. 

ENO, foto: Benina Hu
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MUZIEKPRODUCTIEMUZIEKPRODUCTIE> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Producing I 9 J

Sound Lab I 6 J

Songwriting I 6 J

Creative Lab 1 3 J

Piano 1 3 J

Arrangement 1 3 J

Harmonie 1 6 J

Ritmeklas 1 3 J

Ear Training 1 3 J

Instrumentenleer 3 J

Audiotechnologie 3 J

Popgeschiedenis 3 J

Structuur en werking van het muziekcircuit 3 2

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

  60 

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Producing II 12 J

Sound Lab II 6 J

Songwriting II 6 J

Creative Lab 2 3 J

Piano 2 3 J

Arrangement 2 3 J

Harmonie 2 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Ritmeklas 2 3 J

Ear Training 2 3 J

Jazzgeschiedenis 3 J

Overzicht van de muziekpsychologie 3 1

Kunstenaarsteksten 3 2

Live mixing 3 

Opleidingsonderdelen te kiezen  
(of minor interdisc) 3 1of2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Producing III 15 J

Sound Lab III 6 J

Songwriting III 6 J

Creative Lab 3 3 J

Arrangement 3 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Harmonie 3 3 J

 Module jazz 3 

 Module pop 3 J

Productieanalyse 3 1

Avant-garde en wereldmuziek in jazz en pop 3 J

Juridische en zakelijke aspecten 
van de muziekindustrie 3 J

Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Dossier 3 J

Opleidingsonderdelen te kiezen 6 1of2

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Producing master I 25 J

Creative Lab master 1 3 J

Compositie en arrangement 1 3 1

Masterseminaries 12 1of2 

Muziek en management 3 1

Kunst in het werkveld 8 J

Opleidingsonderdelen te kiezen 6 1of2

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Producing 24 J

Stage muziekproductie 9 J

Creative Lab master 2 3 J

Interdisciplinair project 9 J

Compositie en arrangement 2 3 2

Scriptie 9 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 1of2

  60

> 1E ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Producing master I 25 y

Creative Lab master 1 3 y

Composition and arrangement 1 3 1

Master seminars 12 1or2

Music and management 3 1

Arts in Practice 8 y

Electives 6 1or2

  60

> 2E ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master Project Producing 24 y

Work placement music production 9 y

Creative Lab master 2 3 y

Interdisciplinary project 9 y

Composition and arrangement 2 3 2

Thesis 9 y

Elective 3 1or2

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109

foto: Jordi Coppers

foto: Jordi Coppers

Roel Vanstiphout, foto: Benina Hu
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COMPOSITIECOMPOSITIEMuziek onstaat niet zomaar. Ze wordt verzon-
nen en gespeeld op bestaande of gedroomde 
instrumenten, geïmproviseerd, meegedeeld 
of na lang overwegen neergeschreven of 
uitsluitend op elektronische geluidsdrager 
vastgelegd. Dit spanningsveld is tot op de 
dag van vandaag onophoudelijk in beweging.

Uitvinder van het nog onvoorstelbare, 
bedenker van nieuwe wegen, behoeder van 
traditie, maker van concert-, theater- en film-
muziek, … wat ook zijn esthetische of ideo-
logische keuzes zijn, elke componist wil het 
medium muziek volledig doorgronden om 
het daarna met steeds evenveel verwonde-
ring opnieuw te ontdekken. 

De opleiding compositie reikt de mid-
delen aan om binnen deze ambivalentie een 
onderbouwde positie in te nemen. De zoek-
tocht naar schoonheid vertrekt daarbij van-
uit de weigering van de gewoonte, een niet 
aflatend fundamenteel bevragen van het vol-

ledige apparaat dat de muziekindustrie uitmaakt 
en waarin de sociale condities zijn ingebed: voor 
welk instrumentarium, voor welk publiek, voor 
welke omstandigheid, …? 

Een overzicht van de cultuurgeschiedenis 
en de filosofie en de uitdieping van een muziekhis-
torisch besef zijn daarbij onontbeerlijke hulpmid-
delen. Hoe componisten vroeger en vandaag steeds 
weerkerende vragen op verschillende authentieke 
manieren hebben beantwoord, komt tot uiting 
in een grondige studie van de partituuranalyse. 
Algemene muziekleer, solfège en gehoorvorming, 
vormen de basiscompetenties van elke klassieke 
musicus. Traditionele schrijftechnieken als harmo-
nie en contrapunt verfijnen niet alleen het inwendig 
gehoor en voorstellingsvermogen, maar kunnen 
tevens fungeren als vertrekpunt van kritische 
reflectie bij de uitbouw van een persoonlijke en 
hedendaagse toonspraak. Daarom zit ook deze 
klassieke schriftuurstudie in de basisopleiding 
vervat, terwijl jazzharmonie en de toegepaste har-
monie welkome uitbreidingen zijn. 

Een componist dient een grondige kennis te 
verwerven van de instrumenten gekoppeld aan een 
intelligente kijk op de praktijk en de psychologie van 
het musiceren. Deze complementaire doelstellingen 
komen aan bod in een waaier aan theoretische en 
meer praktijkgerichte opleidingsonderdelen. 

De algemene wetenschappelijke, historische 
en categoriserende inzichten uit de organologie en 
de akoestiek krijgen een specifieke invulling in de 
instrumentatie- en orkestratieleer. Klankrealisatie 
en klankonderzoek zijn dan weer een hedendaagse 
ontdekkingsreis doorheen de wereld van de live-
electronics en software ter ondersteuning van 
de compositie. 

Klavierpraktijk en koor ten slotte bereiden 
studenten voor op het algemener musiceren en het 

coachen van kleine en grotere ensembles. Deze 
competenties zijn onontbeerlijk voor de uiteinde-
lijke realisatie van een masterproef en het persoon-
lijk artistiek project: een avondvullend concert 
met eigen werk dat volledig autonoom muzikaal 
vorm krijgt en waarvan de organisatie berust bij 
de componist. 

Dergelijke organisatie vereist van de kunste-
naar een ruime kijk die verder reikt dan het strikt 
muzikale. Opleidingsonderdelen als cultuurma-
nagement, muziek en recht en juridische en eco-
nomische aspecten van de muziekindustrie tonen 
wegen die van droom naar werkelijkheid leiden. 

foto: Jordi Coppers

foto: Maite de Lorenzo
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COMPOSITIECOMPOSITIE COMPOSITIECOMPOSITIE> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Compositie I 18 J

Klavierpraktijk 1 3 J

Toegepaste harmonie 1 3 J

Koor 1 3 J

Algemene muziektheorie, solfège  
en gehoorvorming 6 J

Harmonie en contrapunt 1 6 J

Akoestiek 1 3 1

Instrumentenleer  3 J

Muziekgeschiedenis van de 20e eeuw 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Studie van literaire teksten 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Eén opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Inleiding improvisatie 3 1of2

 Muziektechnologie 3 2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Studium Generale 3 J

  60 

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Compositie II 18 J

Klavierpraktijk 2 3 J

Toegepaste harmonie 2 3 J

Koor 2 3 J

Klankrealisatie 1 3 J

Solfège en gehoorvorming 5 J

Harmonie en contrapunt 2 (compositie) 6 J

Partituuranalyse 1 4 

 Partituuranalyse: 1900 tot 1960 2 1

 Partituuranalyse: middeleeuwen,  
 renaissance, barok 2 2

Instrumentatie 3 J

Muziekgeschiedenis: middeleeuwen,  
renaissance, barok 3 J

Kunstenaarsteksten 3 2

Overzicht van de muziekpsychologie 3 1

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Minor Interdisciplinair project  3 J

 of keuze 3 J

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Compositie III 20 J

Klavierpraktijk 3 3 J

Toegepaste harmonie 3 3 J

Klankrealisatie 2 3 J

Harmonie en contrapunt 3 (compositie) 6 J

Partituuranalyse 2 4 

 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2

 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1

Orkestratie 3 J

Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J

Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Dossier 3 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Koor 3 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

Minor naar keuze 6 

 Minor Improvisatie 1 6 J

 Minor Live-Electronics 1 6 J

 Minor Koordirectie 1 6 J

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Compositie master I 24 J

Coachen en Musiceren 1 6 J

Electroakoestische compositietechnieken 1 3 2

Posttonale compositietechnieken 3 J

Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

Juridische en zakelijke aspecten 
van de muziekindustrie 3 J

Masterseminaries 12 J

Twee opleidingsonderdelen naar keuze 6 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Koor master 1 3 J

 Akoestiek 2 3 J

 Live electronics, video en performance 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Compositie 27 J

Coachen en Musiceren 2 6 J

Elektroakoestische compositietechnieken 2 3 2

Muziek en management 3 1

Scriptie 9 J

Kunst in het werkveld 6 J

Twee opleidingsonderdelen naar keuze 6 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Improvisatie 2 3 J

 Koor master 2 3 J

 Stemvorming 1 3 J

 Stemvorming 2 3 J

 Akoestiek 2 3 J

 Live electronics, video en performance 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

> 1E ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Composition master I 24 Y

Coaching and Musicianship 1 6 Y

Electro-acoustic composition techniques 1 3 2

Posttonal composition techniques 3 Y

Current aspects in music analysis 3 Y

Legal and business aspects of music industry 3 Y

Master seminars 12 Y

Two electives 6 

 Conservatory concerts 3 Y

 Improvisation 1 3 Y

 Choir master 1 3 Y

 Live electronics, video en performance 3 Y

  60 

> 2E ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master Project Composition 27 Y

Coaching and Musicianship 2 6 Y

Electro-acoustic composition techniques 2 3 2

Music and management 3 1

Thesis 9 Y

Arts in practice 6 Y

Two electives 6 

 Conservatory concerts 3 Y

 Improvisation 1 3 Y

 Improvisation 2 3 Y

 Choir master 1 3 Y

 Voice training 1 3 Y

 Voice training 2 3 Y

 Live electronics, video en performance 3 Y

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109
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COMPOSITION FOR SCREEN COMPOSITION FOR SCREEN 
(INMICS)(INMICS)

foto: Francesco Burlando

foto: Francesco Burlando

foto: Francesco Burlando
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COMPOSITION FOR SCREEN COMPOSITION FOR SCREEN 

(INMICS)(INMICS)
The International Master in Composition 
for Screen (InMICS) is a joint master’s 
degree programme dedicated to inter-
national students wishing to work as 
composers for audiovisual media. InMICS 
was created by a partnership of European 
and Canadian higher art education insti-
tutes and professional organizations in 
the field of audiovisual creation: KASK 
& Conservatorium, CNSMD de Lyon, 
Conservatorio di Musica G.B. Martini 
Bologna, Faculté de Musique Université 
de Montréal, Festival International du Film 
d’Aubagne, Fondazione Cineteca di Bologna, 
FilmFest Gent, Permission Inc. Montréal.

This two-year programme gives 
advanced students the chance to hone their 
skills, share their talents and develop their 
own personality and projects within an inter-
national, professional environment. InMICS 
educates composers who are highly skil-

led, as well as individual, creative, critically aware, 
innovative and professional in their approach. By 
training students with these attributes, InMICS 
wishes to give them the best possible preparation 
for shaping tomorrow’s cultural industries.

An essential component of the International 
Master in Composition for Screen (InMICS) is the 
InMICS Composer Lab. This programme offers the 
students the unique opportunity to participate in a 
series of intensive masterclasses, workshops and 
training sessions given by renowned professionals. 
The InMICS Composers Lab is organised by and 
takes place at the three participating festivals: Film 
Fest Gent, Music & Cinema – Festival International 
du Film à Marseille and the Krakow Film Music 
Festival. The students are immersed into an inter-
national professional environment.

InMICS and InMICS Composers Lab were 
developed with the support of the Creative Europe 
Culture Programme of the European Union.

We welcome applications from anyone who 
already composes music for screen. A bachelor’s 
degree in music or the equivalent is required. 
Applicants will be assessed first and foremost on 
their creative abilities, coupled with profound inte-
rest in music and visual media.

Detailed information about the curriculum 
and all practical details on how to apply can be 
found at inmics.org.

foto: Francesco Burlando

foto: Francesco Burlando
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MUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUURMUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUUR
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COMPOSITION FOR SCREEN COMPOSITION FOR SCREEN 
(INMICS)(INMICS)

> MASTER 1

COURSE  ECTS

Composition for Animation, Documentary 
and Video (BE)  15

To choose 1  6

 Electro-acoustic Composition (BE)  6

 Scoring for Screen (BE)  6

To choose 2  8

 Composition for Musical Theatre (BE)  4

 Postproduction (BE)  4

 Master seminars (BE)  4

Psycho-acoustics and psychology of music (CA)  3

History of Film Music (IT)  3

To choose 2  6

 Post-tonal composition techniques  3

 Improvisation (BE)  3

 Orchestral conducting (BE)  3

Internship (BE)  9

Research Master I (BE)  10

   60

> MASTER 2

COURSE  ECTS

Masterproject: Composition for Animation,  
Documentary and Video  24

To choose 1  6

 Electro-acoustic Composition (BE)  6

 Scoring for Screen (BE)  6

To choose 1  4

 Composition for Musical Theatre (BE)  4

 Postproduction (BE)  4

 Post-tonal composition techniques (BE)  4

Analysis from Musical &  
Audiovisual Perspective (BE)  3

Ethnomusicology (FR)  3

To choose 2  6

 Master seminars (BE)  4

 Improvisation (BE)  3

 Orchestral conducting (BE)  3

Research Master II (BE)  14

   60

foto: Stine Sampers

Stefano Forlani, foto: Benina Hu

Arthur Marti
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MUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUURMUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUUR MUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUURMUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUURVan concertzaal tot lift, van warenhuis tot 
restaurant, van symfonie tot ring-tune, live 
of op CD, via internet, radio of in de cloud, … 
Meer dan ooit is muziek in al haar vormen 
alomtegenwoordig. Kiezen voor een master 
muziektheorie en schriftuur is kiezen voor 
het doorgeven van een lange traditie van the-
oretische reflectie over het fenomeen muziek 
in een steeds sneller evoluerende wereld. 

De ontwikkeling van de noodzake-
lijke competenties als muziektheoreticus 
gebeurt aan de hand van een evenwichtige 
en zeer verscheiden waaier aan opleidings-
onderdelen, waarbij theorie en persoonlijke 
artistieke praktijk hand in hand gaan. 

Een muziektheoreticus is een expert 
in de algemene muziekleer en beheerst als 
geen ander solfège en gehoorvorming, pij-
lers die de basis vormen voor elke klassieke 
musicus, instrumentalist, componist of 
dirigent. Ook de traditionele muziekschrif-

tuur (harmonie, contrapunt, fuga) onthult in deze 
opleiding al haar geheimen, die voor menig creatief 
musicus een ijkpunt voor verdere ontwikkeling 
vormen. Posttonale schriftuur kan hierbij vandaag 
vanzelfsprekend evenmin ontbreken. 

Beheersing van de knepen van de begelei-
dingspraktijk – waar theoretische kennis en prak-
tijk elkaar de hand reiken – en bekwaamheid in het 
pianospel en de stemvorming zijn onontbeerlijke 
vaardigheden voor de ontwikkeling als koordi-
rigent. De keuzevakken ‘compositie’ en ‘impro-
visatie’ zijn dan weer de uitgelezen plaatsen om 
theoretische kennis op een persoonlijke manier 
creatief aan te wenden. 

Een ruim aanbod aan opleidingsonderdelen 
reikt een uitgebreide algemene kennis van het feno-
meen muziek aan. Deze kennis stelt de theoreticus 
in staat kritisch onderbouwd bij te dragen aan de 
plaats die muziek in onze maatschappij inneemt. 
Gekoppeld aan een verdiepende studie van de parti-
tuuranalyse, verwerf je een gedetailleerd inzicht in 
muziek van de middeleeuwen tot en met de meest 
actuele stromingen. 

Een grondige muzikale vooropleiding en 
goede vaardigheden op een klavierinstrument 
vormen de absoluut noodzakelijke basiscompe-
tenties om in deze masteropleiding verder te kun-
nen groeien. 

Deze veelomvattende richting creëert tal 
van mogelijkheden in het werkveld. Als leraar en 
docent notenleer en theorie geeft een muziekthe-
oreticus verworven kennis en passie door aan 
jongeren en volwassenen. Maar ook diverse 
muziekculturele instellingen als concertorgani-
saties, uitgeverijen, muziekensembles en orkes-
ten weten deze kennis te waarderen voor hun 
theoretisch-logistieke omkadering. 

foto: Benina Hu

foto: Sophie Callewaert
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MUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUURMUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUUR> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Tonale schriftuur: Harmonie & Contrapunt 15 J

Posttonale schriftuur 6 J

Klavier Muziektheorie 1 3 J

Begeleidingspraktijk Muziektheorie 1 3 J

Koordirectie 1 6 J

Stemvorming 1 3 J

Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

Akoestiek 1 3 1

Instrumentatie 3 J

Masterseminaries 12 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Compositie 1 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Koor master 1 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Fuga 18 J

Masterproef Posttonale Schriftuur 6 J

Klavier Muziektheorie 2 3 J

Begeleidingspraktijk Muziektheorie 2 3 J

Koordirectie 2 6 J

Stemvorming 2 3 J

Orkestratie 3 J

Scriptie 9 J

Kunst in het werkveld 6 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Niet-Westerse muziektradities 3 2

 Conservatorium concerten 3 J

 Compositie 1 3 J

 Compositie 2 3 J

 Improvisatie 1 3 J

 Improvisatie 2 3 J

 Koor master 2 3 J

 Akoestiek 2 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 115

foto: Cheyenne De Keyser

Kamiej De Prez, foto: Jordi Coppers

Sebastiaan Van den Noortgate, foto: Jordi Coppers

foto: Benina Hu
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INSTRUMENTENBOUWINSTRUMENTENBOUW INSTRUMENTENBOUWINSTRUMENTENBOUWDe afstudeerrichting instrumentenbouw 

richt zich op de geschiedenis en de structuur 
van muziekinstrumenten, dit ten behoeve 
van de bouw, de reconstructie en het behoud 
van deze fascinerende objecten. De studie 
concentreert zich vooral op het bestuderen 
en (re)construeren van historische instru-
menten, en onderzoekt de akoestische 
mogelijkheden van deze ‘klankwerktui-
gen’. Ze doet dit bovendien in het belang 
van de uitvoeringspraktijk van oude, maar 
evengoed van nieuwe muziek. Als student 
instrumentenbouw analyseer je, voor je 
onderzoek en bouwactiviteiten, grondig de 
historische bronnen en traktaten, de ico-
nografie en de vakliteratuur. Natuurlijk 
bestudeer en documenteer je ook instru-
menten die bewaard worden in particuliere 
en openbare collecties. Daarbij gebruik je 
zowel de traditionele methodes (opmetingen, 
plantekenen, fotografie) als de nieuwste tech-

nologieën, zoals Röntgen- en CT-scans, optische 
3D-scanning en digitale endoscopie. Uiteindelijk 
worden al deze gegevens gebruikt voor de bouw 
van jouw reconstructie. 

De afstudeerrichting instrumentenbouw aan 
KASK & Conservatorium is in Europa een van de 
weinige opleidingen in dit vakgebied op hogeschool-
niveau. Het volledige studietraject beslaat vijf jaar: 
drie bachelorjaren en twee masterjaren. In de eerste 
twee bachelorjaren leer je het gebruik van hand-
gereedschap en de verschillende bouwtechnieken, 
door zowel proefstukken als relatief eenvoudige 
muziekinstrumenten te bouwen uit diverse disci-
plines, zoals hakkebord, barokgitaar, dansmees-
terviool of cister. Vanaf het derde jaar kun je je dan 
specialiseren in historische strijk-, tokkel-, hout-
blaas- of klavierinstrumenten. Daarnaast vormen 
theorievakken als kunst- en muziekgeschiedenis, 
instrumentenleer, technisch tekenen, materialenleer, 
chemie en akoestiek een gelijkwaardige component 
binnen het lesprogramma. In de masterjaren kies 
je een eigen onderzoeksthema, waaraan dan twee 
volle jaren in projectmatige vorm wordt gewerkt. 
Uit dit project komen meerdere muziekinstrumen-
ten voort, gebaseerd op het gekozen thema. Tevens 
komt de experimentele instrumentenbouw aan bod, 
evenals een initiatie in de conservatie en restauratie 
van instrumenten. Musiceren is belangrijk in het 
gehele curriculum. Je leert vanaf het begin muziek-
instrumenten bespelen en de instrumenten die je 
zelf hebt gebouwd worden tijdens het academiejaar 
ook getest, gewikt en gewogen door conservatori-
umstudenten. Tijdens de eindexamens worden je 
instrumenten beoordeeld door professionele, gere-
nommeerde musici en gevestigde bouwers. 

De opleiding legt een basis voor een breed 
scala aan functies en beroepen. De veelgelaagdheid 
en het interdisciplinaire karakter van het veld van 

de instrumentenbouw impliceren immers een uit-
gebreid en divers vakkenpakket. Afgestudeerden 
aan onze richting hebben hun plaats gevonden in 
bestaande instrumentenbouwateliers of zijn hun 
eigen atelier gestart. Je zal een veelheid aan prak-
tische, organisatorische, communicatieve en reflec-
tieve competenties verwerven waarmee je terecht 
kan in diverse culturele en wetenschappelijke 
instellingen. Sommige van onze alumni werken 
nu als conservator bij instrumentencollecties van 
musea, anderen werden onderzoeker of lesgever. De 
afstudeerrichting instrumentenbouw onderhoudt 
nauwe contacten met musea en organisaties in het 
vakgebied zoals het Muziekinstrumentenmuseum 
(MIM) te Brussel, het museum Vleeshuis / Klank 
van de Stad te Antwerpen, de Alamire Foundation 
te Leuven en andere onderzoeksentiteiten in bin-
nen- en buitenland. Binnen de opleiding zijn tevens 
onderzoekers actief in het kader van onderzoeks-
projecten en doctoraten in de instrumentenbouw. 

Een grote portie doorzettingsvermogen, 
gevoel voor precisie, een passie voor muziek en 
instrumenten en een bepaalde mate van handvaar-
digheid zijn cruciaal om je eigen parcours binnen 
de opleiding af te leggen. Een specifieke voorop-
leiding (bijvoorbeeld in houtbewerking) wordt niet 
van kandidaten verwacht. Onze ateliers bevinden 
zich midden in het oude centrum van Gent, vlak bij 
het Conservatorium. 

foto: Joselito Verschaeve

foto: Cheyenne De Keyser

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Instrumentenbouw I 24 J

Algemene muziekleer en practicum instrument 1 6 J

Waarnemingstekenen 3 2

Organologie 1 3 1

Natuurwetenschappelijke ondersteuning 1 3 2

Materialenleer 1 3 1

Akoestiek 1 3 1

Muziekgeschiedenis: middeleeuwen,  
renaissance, barok 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Conservatorium concerten 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Studie van literaire teksten 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60
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INSTRUMENTENBOUWINSTRUMENTENBOUW> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Instrumentenbouw II 21 J

Algemene muziekleer en practicum instrument 2 6 J

Digitale beeldvorming 3 J

Stemmen 1 3 J

Organologie 2 3 1

Natuurwetenschappelijke ondersteuning 2 3 1

Materialenleer 2 3 1

Akoestiek 2 3 2

Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J

Kunstenaarsteksten 3 J

Niet-Westerse muziektradities 3 2

Overzicht van de muziekpsychologie 3 1

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Conservatorium concerten 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Instrumentenbouw III 21 J

Algemene muziekleer en practicum instrument 3 3 J

Stage 6 J

Stemmen 2 3 J

Organologie 3 3 1

Inleiding conservatie en restauratie 3 1

Inleiding elektronische instrumenten 3 J

Initiatie werkveld instrumentenbouw 3 2

Natuurwetenschappelijke ondersteuning 3 3 1

Muziekgeschiedenis van de 20e eeuw 3 J

Dossier 3 2

Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Opleidingsonderdeel naar keuze  3 

 Studium Generale 3 J

 Conservatorium concerten 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Koor 3 3 J

 Stemvorming 1 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masteratelier instrumentenbouw 25 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 6 J

 Restauratietechnieken 1 6 J

 Elektronische instrumenten 1 6 J

Te kiezen 9 J

 Kunst in het werkveld 9 

 Kunst in het werkveld 6 

 Kunst in het werkveld 3 

Organologisch onderzoek 1 6 J

Masterseminaries 8 1of2

Opleidingsonderdelen naar keuze 6 

 Studium Generale 3 J

 Conservatorium concerten 3 J

 Ondernemen 3 1of2

 Koor master 1 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Instrumentenbouw 29 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 6 J

 Restauratietechnieken 2 6 J

 Elektronische instrumenten 2 6 J

Organologisch onderzoek 2 6 J

Bedrijfsbeheer 3 1

Masterseminaries 4 1of2

Scriptie 9 J

Opleidingsonderdeel naar keuze 3 

 Studium Generale 3 J

 Conservatorium concerten 3 J

 Ondernemen 3 J

 Koor master 2 3 J

 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J

  60 

> 1E ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master workshop Instrument Building 25 Y

Elective subject master 1 6 Y

Restoration techniques 1 6 Y

Electronic instruments 1 6 Y

To choose 9 Y

 Arts in Practice 9 

 Arts in Practice 6 

 Arts in Practice 3 

Organological research 1 6 Y

Master seminars 8 1or2

Elective to choose for 6 credits 6 

  60 

> 2E ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master project instrument building 29 Y

Elective subject master 2 6 Y

 Restoration techniques 2 6 Y

 Electronic instruments 2 6 Y

Organological research 2 6 Y

Business administration instrument building 3 1

Master seminars  4 1or2

Elective for 3 credits 3 Y

Thesis 9 Y

  60 

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 115

Rik Vonckx, foto: Benina Hu

Friedle De Meyere

Maia Liu, foto: Jordi Coppers

72 
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VRIJE KUNSTENVRIJE KUNSTEN VRIJE KUNSTENVRIJE KUNSTENEen sterke verbondenheid

Binnen de school of arts nemen de vrije 
kunsten traditioneel een centrale plaats in. 
Ze zijn georga niseerd in zes studietrajecten 
of ateliers: schilderkunst, beeldhouwkunst, 
tekenkunst, installatie, mediakunst en per-
formance. Deze zes ateliers staan in nauw 
contact met elkaar en gaan voortdurend 
allianties aan op artistiek en op organisa-
torisch vlak. Het werkveld van de beeldende 
kunsten wordt momenteel erg bepaald door 
een openheid tussen traditioneel soms nogal 
gesloten disciplines. Zelfs indien hun oeuvre 
zich sterk binnen één medium ontwik-
kelt, engageren heel wat kunstenaars zich 
vandaag spontaan in discipline-overschrij-
dende projecten. De beeldhouwer, schilder, 
mediakunstenaar, installatiekunstenaar 
of tekenaar of performance kunstenaar 
houdt zich steeds op in de bredere context 

van de beeldcultuur en van de andere kunsten. 
Een dergelijke openheid waarborgt een kritische 
artistieke praktijk.

De	specificiteit	van	de	eigen	discipline

Toch vertrekt de pedagogiek van elk afzonderlijk 
atelier van de specificiteit van de eigen discipline. 
Dat gaat verder dan het aanleren van technieken. 
Het impliceert vooral ook een geëngageerde en 
kritische omgang met beeldtaal en traditie van het 
medium, die soms eeuwenoud zijn. Van bij de start 
wordt de student in elk van de zes traject en aan-
gemoedigd een eigen weg te zoeken binnen het 
medium. Daarbij vereist het ontwikkelen van een 
persoonlijke artistieke praktijk een kritische weer-
stand tegen te vlugge oplossingen en tegen een te 
grote dominantie van de virtuose handeling. Kunst 
is namelijk ook een manier van denken, in en vanuit 
het praktische artistieke creëren. Voort durend 
wordt gezocht naar inzichten, naar plastische 
oplossingen en herschrijft men zijn eigen geschie-
denis. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid en 
een lucide, intelligente houding van studenten en 
docenten. Willen weten hoe de zaken in mekaar 
steken, willen zien, de waarneming uitbreiden en 
intenser maken; dat is het opzet van de opleiding 
in elk van de zes ateliers. 

> BEELDHOUWKUNST> BEELDHOUWKUNST
> INSTALLATIE> INSTALLATIE
> MEDIAKUNST> MEDIAKUNST
> SCHILDERKUNST> SCHILDERKUNST
> TEKENKUNST> TEKENKUNST
> PERFORMANCE> PERFORMANCE

Fae Felis, foto: Jordi Coppers

Frédérique Nowé, foto: Jordi Coppers

Seishin Geinojin
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INSTALLATIEINSTALLATIEBEELDHOUWKUNSTBEELDHOUWKUNST

In het beeldhouwatelier wordt diepgaand onderzoek 
gedaan naar de ‘autonome sculptuur’. 

De eigenheid van de sculptuur ligt in het 
fysieke object, dat vormt de basis voor de artistieke 
praktijk. Die praktijk is voor elke student verschil-
lend, aangezien we de artistieke persoonlijkheid 
als uitgangspunt nemen voor het ontwikkelen van 
individuele artistieke expressie. We moedigen aan 
om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een per-
soonlijke benadering van de hedendaagse sculp-
tuur. Deze zoektocht onderneemt de student in 
permanent overleg met de docenten en ondersteund 
door de theorielessen waarin de geschiedenis en 
theorie van de sculptuur centraal staat.

Ook bieden we een hele waaier aan tech-
nieken en vormstudie zodat verschillende vaar-
digheden tot een grote artistieke vrijheid kunnen 
leiden. De bachelor-studenten volgen een verplicht 
aantal basistechnieken die klassikaal worden aan-
geleerd. Het gaat in de eerste plaats om mouleren 
en afgieten in plaaster, en steenkappen waarvoor 
we jaarlijks naar Carrara (IT.) gaan.

Daarnaast is er een aanbod van verschil-
lende technieken die de studenten kiezen in functie 
van het artistieke werk waarmee ze bezig zijn. 
Dit zijn mouleren met rubbers, kunststoffen, terra-
cotta, hout, lassen en metaalconstructie.

Gedurende de volledige bacheloropleiding 
wordt er ook aan vormstudie gedaan. Daarvoor 
wordt er gemodelleerd naar levend model, en wor-
den er oefeningen gedaan naar het plaatsen van 
sculpturale objecten in de ruimte.

Alle docenten die in het traject beeldhouw-
kunst lesgeven, zijn zelf artistiek actief. Sommigen 
voeren ook onderzoek in de kunsten. Elk op hun 
manier positioneren ze zich binnen de hedendaagse 
beeldhouwkunst. Binnen het atelier ontstaat zo 
een veelheid aan invalshoeken van het medium, 

een brede waaier aan visies, die constant 
ter discussie wordt gesteld. Alle docenten 
hebben een technische specialiteit die zij 
aan de studenten kunnen aanleren. Voor 
gespecialiseerde technieken wordt soms 
buitenshuis gewerkt. 

Het studietraject richt zich op toekom-
stige kunstenaars, die bij het afronden van het 
traject een eigen artistieke praktijk kunnen 
starten. Afge studeerden beschikken over een 
brede waaier aan basistechnieken en kunnen 
ook terecht in musea, als kunstenaars-assis-
tent, in de decor-, standen- en tentoonstel-
lingsbouw en in gespecialiseerde ateliers 
(gieterijen, steenkapateliers, restauratie).

Na het beëindigen van een bijkomende 
pedagogische opleiding komen sommige 
alumni ook in het onderwijs terecht.

De installatie bekleedt sinds de jaren ‘70 een pro-
minente plaats binnen de beeldende kunsten. In 
een installatie zijn alle media inzetbaar en zijn de 
tegenstellingen en de mogelijkheden van de omge-
ving van belang. Binnen de moderniteit groeide er 
een interesse bij kunstenaars naar een artistieke 
praktijk als een soort (tijdelijk) ondernemerschap 
door het opzetten van een avontuurlijke ruimte 
binnen een grotere context. Hun motieven duidden 
op een bevraging van het objectmatige in de kunst 
en wilden eveneens aansluiten bij een discours over 
een specifieke ruimte voor de kunst. 

De installatie is niet noodzakelijk een groot-
schalige onderneming maar vooral een manier van 
werken die zich niet aan één of ander medium bindt 
en gevoelig is aan de verhouding tussen beeld en 
omgeving. Het kunstwerk wordt zo mogelijks 
‘site-specific’, de plaats waar het kunstwerk wordt 
getoond of de manier waarop het werk getoond 
wordt, draagt bij aan de betekenis van het werk. 
Iedere kunstenaar geeft aan deze notie van ruim-
telijkheid en ‘site-specific’ een eigen invulling. 
Bovendien is deze praktijk op momenten verbonden 
met de publieke ruimte, want de kunstenaar houdt 
zijn werk niet noodzakelijk binnen de grenzen van 
het atelier of de reguliere tentoonstellingsruimte. 

In het traject installatie worden er verschil-
lende media aangereikt. Een kritisch discours 
omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object 
en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van 
de installatie. Dit betekent dat beeldmiddelen zoals 
object, tekening, tekst, foto, bewegend beeld en het 
menselijk lichaam kunnen ingezet worden in een 
mogelijks tijdelijk, plaats-specifiek en ruimtelijk 
geheel. De productie en de presentatie vallen in 
de installatie dikwijls samen. Hierdoor wordt de 
student gestimuleerd om zijn werk regelmatig op 
te stellen binnen als ook buiten de muren van het 
atelier. De regelmatige toonmomenten geven 
de student de kans om zijn visie te toetsen en 
terug te koppelen op nieuwe ontwikkelingen 
en een individueel parcours. Door middel van 
individuele begeleiding en groepsbesprekin-
gen verscherpt de student zijn intenties en 
leert hij zijn inzichten en vaardigheden in de 
ontwikkeling van de installatie te verdiepen. 
In de begeleiding ligt de nadruk op het kri-
tisch vermogen in de omgang en het gebruik 
van de beeldmiddelen. 

In het atelier beschikt de student over 
een kleine werkplek of studieruimte. Het 
atelier is verder opgedeeld in verschillende 
technische werkplaatsen (hout, metaal, digi-
taal,...) en een centrale opstelruimte. 

De student wordt er begeleid door een 
divers team van docenten en gastprofesso-
ren die elk vanuit de eigen praktijk diverse 
beeldmiddelen, aspecten en visies aanbren-
gen omtrent installaties. 

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier beeldhouwkunst I 20 J

Atelier beeldhouwkunst II 16 J

Tekenen 1 (Beeldhouwkunst) 6 J

Theorie en geschiedenis van de sculptuur 1 3 2

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming en beeldanalyse 3 1

 Beeldanalyse 1 1

 Psychologie van de waarneming  2 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier beeldhouwkunst III 12 J

Atelier beeldhouwkunst IV 12 J

Tekenen 2 (Beeldhouwkunst) 6 J

Theorie en geschiedenis van de sculptuur 2 3 2

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst: 
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier beeldhouwkunst V 8 J

Atelier beeldhouwkunst VI 16 J

Tekenen 3 (Beeldhouwkunst) 6 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie werkveld beeldende kunst 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

Dossier 3 2

  60  

> MASTER IN DE VRIJE KUNSTEN ZIE P. 86

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier beeld & installatie I 18 J

Atelier beeld & installatie II 18 J

Tekenen 1 (installatie) 6 J

Theorie en geschiedenis van  
de installatiekunst 1 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming en beeldanalyse 3 1

 Beeldanalyse 1 1

 Psychologie van de waarneming  2 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier beeld & installatie III 12 J

Atelier beeld & installatie IV 12 J

Tekenen 2 (installatie) 6 J

Theorie en geschiedenis van  
de installatiekunst 2 3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst: 
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier beeld & installatie V 10 J

Atelier beeld & installatie VI 20 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie werkveld beeldende kunst 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

Dossier 3 2

  60  

> MASTER IN DE VRIJE KUNSTEN ZIE P. 86



79 78 

23
—2

4
23

—2
4

23
—2

4
23

—2
4

op
le

id
in

ge
n 

>
 b

ee
ld

en
de

 k
un

st
en

 >
 v

rij
e 

ku
ns

te
n

op
le

id
in

ge
n 

>
 b

ee
ld

en
de

 k
un

st
en

 >
 v

rij
e 

ku
ns

te
n

SCHILDERKUNSTSCHILDERKUNSTMEDIAKUNSTMEDIAKUNST

In mediakunst staan technologische ervaringen in 
onze samenleving centraal. De opkomst van nieuwe 
technologieën en producten verandert onze expres-
sies en communicatie. Hoe we leren, de wereld 
waarnemen en ermee omgaan. Het artistieke resul-
taat hoeft niet virtueel, programmeerbaar of digitaal 
te zijn. We zoeken openingen of contradicties 
tussen nieuwe en oude media, virtueel en fysiek, 
concept en materie, … We geloven wel dat techno-
logie een activerende werking kan hebben omdat 
die analoge, mechanische of digitale tools nieuwe 
artistieke speelruimtes aanreiken. We hebben ook 
ruim aandacht voor videokunst, kunstenaarsfilm 
en geluidskunst. 

Vanaf het eerste bachelor jaar ligt de nadruk 
op conceptualisering en uitwerking van individuele 
thema’s. Dit stimuleren we door kritische bevra-
ging, theoretische en praktische denkoefeningen en 
reflectie. We volgen de stappen van het creatieproces 
op, met als drijfveer jouw persoonlijke en artistieke 
ontwikkeling. Het omgaan en beheersen van actuele 
en oudere technieken en media is een tweede belang-
rijk element van de opleiding. Initiaties in fotografie, 
video, geluid, webtechnieken en programmeren van 
interactieve audiovisuele en generatieve systemen 
vormen deels de praktijk van het eerste bachelorjaar. 
Zo verwerf je kennis en vaardigheden in functie van 
jouw creatief proces. De initiaties worden gekaderd 
in een kunsthistorische en maatschappelijke context. 

De problematiek van het gebruik van techno-
logie binnen artistieke processen, maar ook de vrij-
heden die ermee gepaard gaan, worden in de tweede 
en derde bachelor jaren uiteengezet en scherp 
gesteld. Binnen een kader van individuele begelei-
ding, collectieve toonmomenten en groepsbespre-
kingen over de plaatsing van het individuele werk 
binnen hedendaagse technologie, algemene beeld-
cultuur en kunst ontwikkelen de studenten hun 

specifieke traject. Het atelier Mediakunst 
heeft gespecialiseerde werkruimtes in een 
groot atelier. Er zijn faciliteiten om gericht 
te werken met video montage, 3D, game 
design, VR en klank. In het atelier zijn twee 
onderzoekslabo’s ondergebracht: Formlab, 
voor digitale fabricatie, en Laboratorium, een 
experimenteel lab.

Mediakunst werkt samen met KASK-
cinema, Art Cinema OFFOff, Courti sane, 
Cinematek, Auguste Orts, VIERNULVIER, 
Netwerk Aalst, Kraak, Nerdlab, iMal,…

Vrije Kunsten richt zich op toekom-
stige kunstenaars die een eigen praktijk kun-
nen starten. Afgestudeerden kunnen in een 
breed werkveld aan de slag. Ze hebben ken-
nis van een brede waaier aan basistechnieken 
in audiovisuele en digitale media. Hiermee 
kunnen ze terecht in musea, als kunstenaars-
assistent, in de podiumkunsten en in gespe-
cialiseerde takken van de creatieve sector.

Door haar rijke geschiedenis en haar haast 
archetypische beeldtaal eist de schilderkunst een 
sleutelplek op binnen de vrije kunsten. De openheid 
en verbondenheid tussen de vijf trajecten van de 
vrije kunsten staat garant voor een voortdurende 
wederzijdse interesse en bevraging. Met name 
voor de schilders is dit cruciaal. Schilder kunst 
is niet enkel een discipline met een grote traditie. 
We dichten haar ook een actuele urgentie toe en 
geven haar een plaats binnen het veld van de heden-
daagse, beeldende kunsten. De specificiteit van de 
discipline staat daarbij centraal. 

In het traject schilderkunst wordt het aan-
leren van technieken ingebed in een betrokken en 
kritische omgang met de eigen beeldtaal en traditie. 
Er gaat bijzonder veel aandacht uit naar de techno-
logie van het schilderen, maar studenten gaan op 
zoek naar meer dan alleen maar schilderkundige 
oplossingen. Ze moeten zich doorheen het traject 
ook bewust worden van de plaats van de schilder-
kunst in de kunstgeschiedenis en in de artistieke 
praktijk van vandaag. 

Regelmatige toonmomenten geven de stu-
denten de gelegenheid hun werk te presenteren 
en na te denken over de manier waarop hun werk 
publiek gemaakt kan worden. Deze momenten wor-
den goed voorbereid en besproken door studenten 
en docenten en zijn een grote hulp bij de ontwik-
keling van de artistieke persoonlijkheid. 

Van bij de start wordt elke student aange-
moedigd een eigen weg te zoeken en dit door de 
ontwikkeling van een eigen beeldtaal in dialoog met 
voorbeelden uit het verre en het recente verleden. 
Dit gebeurt in de eerste bachelorjaren door waar-
nemingsoefeningen en het werken naar klassieke 
en moderne meesters in het MSK Gent. 

Het traject schilderkunst verwacht van 
de student dat die een eigen kritische manier 
van denken ontwikkelt omdat dit cruciaal 
is voor het uitbouw en van een duurzame 
zelfstandige praktijk. 

Willen weten wat schilderkunst kan 
zijn en hoe de zaken in elkaar zitten, willen 
zien, de waarneming uitbreiden en inten-
ser maken; dat is het opzet van de opleiding 
schilderkunst. Dit vereist een grote nieuws-
gierigheid en een lucide, intelligente hou-
ding. De studenten kunnen hierbij rekenen 
op een uitzonderlijke ploeg gemotiveerde 
docenten, die zelf als kunstenaar actief zijn. 

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier mediakunst I 18 J

Atelier mediakunst II 12 J

Atelier narratieve technieken 6 J

Tekenen 1(Mediakunst) 6 J

Theorie van de Mediakunst 3 1

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming en beeldanalyse 3 1

Beeldanalyse 1 1

Psychologie van de waarneming  2 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier mediakunst III 12 J

Atelier mediakunst IV 12 J

Tekenen 2(Mediakunst) 3 J

Film als compositie 3 1

Theorie en Actualiteit van de Mediakunst 3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier mediakunst V 15 J

Atelier mediakunst VI 15 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Te kiezen 3 1

 Initiatie werkveld beeldende kunst 3 1

 Initiatie werkveld audiovisuele kunsten 3 1

Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 1+2

Dossier 3 2

  60  

> MASTER IN DE VRIJE KUNSTEN ZIE P. 86

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier schilderkunst I 21 J

Atelier schilderkunst II 12 J

Tekenen 1 (schilderkunst) 6 J

Technologie van de schilderkunst 1 6 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming en beeldanalyse 3 1

 Beeldanalyse 1 1

 Psychologie van de waarneming  2 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier schilderkunst III 12 J

Atelier schilderkunst IV 12 J

Tekenen 2 (schilderkunst) 6 J

Technologie van de schilderkunst 2 3 1

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst: 
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier schilderkunst V 12 J

Atelier schilderkunst VI 12 J

Tekenen 3 (schilderkunst) 6 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie werkveld beeldende kunst 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

Dossier 3 2

  60  

> MASTER IN DE VRIJE KUNSTEN ZIE P. 86

www.mediakunst.be
www.facebook.com/ateliermediakunst
www.formlab.schoolofarts.be
www.laboratorium.bio
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PERFORMANCEPERFORMANCETEKENKUNSTTEKENKUNST

Tekenen is lang een onontbeerlijk instrument 
geweest voor ontwerpers, wetenschappers en 
kunstenaars. Niet alleen voor de studie en de voor-
stelling van de waarneming, maar ook als reflectie 
van een mentaal proces; een visuele neerslag van 
de verbeelding. Tot ver in de twintigste eeuw ver-
vulde de tekening een eerder dienende rol binnen 
de Westerse kunst. Schilder- en beeldhouwkunst 
bleven de belangrijkste expressievormen. Vandaag 
beschouwen steeds meer kunstenaars tekenkunst 
als autonome expressievorm en speelt het tekenen 
een prominentere rol. Aan deze discipline wijden 
we een afzonderlijk traject binnen de vrije kunsten.

Binnen het traject tekenkunst staat het 
beeldend onderzoek en het experiment centraal. 
Vertrekkend van een aantal open opdrachten zoekt 
de student naar beeldende mogelijkheden en tech-
nieken die best passen bij zijn persoonlijkheid en 
interesses. Naast technische vaardigheden en beel-
dend onderzoek worden de werken zowel individu-
eel als in groep regelmatig besproken en bevraagd. 
Op die manier leert men zichzelf te definiëren, leert 
men om te gaan met kritiek en leert men zich te 
positioneren in een artistieke omgeving. De docen-
ten begeleiden dit proces, elk vanuit hun specifieke 
artistieke praktijk. 

De eerste bachelor start met kortere 
opdrachten, vertrekkend vanuit de visuele waar-
neming. Studenten onderzoeken verschillende for-
maten, materialen en technieken en zoeken naar 
een persoonlijke invalshoek. Tekenen naar levend 
model, objecten, stillevens, ruimte, licht en zelfpor-
tret zijn de voornaamste uitgangspunten. In het 
tweede semester wordt er via een thema een grote 
opdracht aangevat en de opgedane vaardigheden 
verder uitgediept. 

In de tweede bachelor komt de diversiteit van 
het tekenen nog meer aan bod. Het resultaat is een 

eigenzinnig dossier en omvangrijk tekenwerk 
dat als één groot zelfportret functioneert. In 
het tweede semester ligt de nadruk op de 
context van een locatie, een site-specific 
kunstwerk dat een andere drager heeft dan 
papier bv. een plafond-, vloer- of muurteke-
ning, tekening op een object, projectie, film 
etc... De student zoekt naar experimentele 
vormen van tekenen. 

In de derde bachelor onderzoekt men 
zelfgekozen thema’s en werkt men aan een 
bachelorproject. Tussentijdse presentaties, 
toonmomenten, projecten – zowel binnen als 
buiten de school – en deelnames aan wed-
strijden geven de student de mogelijkheid om 
eigen werk te presenteren en een relatie aan 
te gaan met een publiek. Het maken van een 
portfolio op basis van eigen beeldend werk, 
atelierbezoeken bij kunstenaars en excursies 
naar binnen- en buitenland zijn vaste onder-
delen van het curriculum.

We performen overal en constant: bij het aanne-
men van een identiteit, wanneer we in de publieke 
ruimte of voor een camera spreken, maar ook in 
ons persoonlijke leven performen we de rol van lief, 
buur of familielid. Zelfs een politieke manifestatie is 
een performatief gebaar. Performance geeft nieuwe 
manieren om naar de werkelijkheid te kijken, naar 
patronen die vanzelfsprekend of verborgen zijn. Onze 
hedendaagse samenleving schreeuwt om een trans-
formatie van de relaties die we aangaan met alles wat 
ons omgeeft. Een performatief gebaar, een geste of 
een woord kan iets in beweging zetten. Performance 
is a way of doing things and it’s something that 
can be done. It can do and undo the world(s) we 
live in. Performance is ook een kunstvorm die een 
veelheid aan achtergronden en geschiedenissen 
samenbrengt. Met elke nieuwe stem wordt het 
verhaal van performance herschreven. 

De bachelor performance in de vrije kunsten 
leid je binnen in deze wonderlijke veelzijdigheid. Je 
onderzoekt er wat voor jou urgent is; een object, een 
levensvorm, een persoonlijk of maatschappelijk 
thema. Je leert je eigen voorwaarden te scheppen 
maar je leert ook attent te zijn voor wat er leeft in 
een bepaalde omgeving. Door aandacht te schen-
ken aan je lichaam en je aanwezigheid ontwikkel 
je tevens een bewustzijn van de aanwezigheid van 
anderen. Je wordt uitgedaagd om persoonlijke fas-
cinaties en een eigen beeldtaal te verbinden aan 
wat leeft in deze maatschappij. 

Bij performance is de relatie tot anderen 
belangrijk: studenten, docenten, mensen op de cam-
pus en ver daarbuiten, mensen die je inspireren en 
voor wie je iets wilt betekenen. Deze mensen zijn niet 
alleen een potentieel publiek, maar ook een potenti-
eel onderdeel van een creatie. Daarnaast ga je ook 
een relatie aan met materialen, ruimtes, de natuur-
lijke omgeving, zichtbare of onzichtbare elementen.

Atelierdocenten putten uit een brede 
waaier praktijken. In het hoofdatelier werk 
je soms autonoom, soms neem je deel aan 
democratische groepsprocessen, of soms 
stap je mee in projecten van anderen. We 
doen aan onderzoek, creatie, experiment, 
kritische reflectie, feedback, subjectieve 
kennisontwikkeling, etc. Daarnaast krijg je 
praktijk lessen in beweging, tekenen, stem, 
video en foto.

Mensen kiezen voor dit traject omwille 
van een interesse in de intersecties tussen 
verschillende disciplines, tussen theorie en 
praktijk, kunst en samenleving. We verwel-
komen studenten van alle achtergronden en 
allerlei pluimage. We zoeken samen naar 
wat performance voor jou en voor ons kan 
betekenen. Telkens opnieuw vinden we het 
uit, zodat het op dat specifieke moment en 
op die plaats relevant wordt. 

We perform it together.   

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier tekenkunst I 18 J

Atelier tekenkunst II 18 J

Analyse van de tekening 1 3 J

Waarnemingstekenen 6 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming en beeldanalyse 3 1

 Beeldanalyse 1 1

 Psychologie van de waarneming  2 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier tekenkunst III 18 J

Atelier tekenkunst IV 12 J

Analyse van de tekening 2 3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst: 
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier tekenkunst V 16 J

Atelier tekenkunst VI 14 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie werkveld beeldende kunst 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

Dossier 3 2

  60  

> MASTER IN DE VRIJE KUNSTEN ZIE P. 86

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Performance I 16 J

Atelier Performance II 8 J

Multimediale technieken  6 J

Tekenen 1 6 J

Lichaam 1 3 J

Beweging 1 3 J

Theorie en geschiedenis van de performance 1 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming en beeldanalyse 3 1

 Beeldanalyse 1 1

 Psychologie van de waarneming  2 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Performance III 15 J

Atelier Performance IV 6 J

Stem 3 J

Te kiezen  6 

 Tekenen 2 6 J

 Lichaam en beweging 6 J

Theorie en geschiedenis van de performance 2 3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Performance V 18 J

Atelier Performance VI 9 J

Performance en maatschappij  3 

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie werkveld beeldende kunst 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

Dossier 3 2

  60  

> MASTER IN DE VRIJE KUNSTEN ZIE P. 86
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MASTER IN DE VRIJE KUNSTENMASTER IN DE VRIJE KUNSTEN

In de master krijgt de student nog meer dan voor-
heen de ruimte om de individueel ontwikkelde 
artistieke praktijk verder te ontplooien. Het pro-
gramma van de master is daar ten volle op gericht. 
De student kiest zelf welke mentoren zijn werk-
ontwikkeling ondersteunen en als klankbord 
optreden. De omkaderende theoretische vakken 
uit de bachelor worden in de master onder de vorm 
van seminaries aangeboden waarbij de student een 
eigen pakket samenstelt toegesneden op de aard van 
zijn eigen praktijk. Frequent overleg en contact met 
alle andere masterstudenten vrije kunsten waar-
borgt dan weer een open, frisse kijk op het eigen 
werkproces. Het aftoetsen en voeden van de eigen 
artistieke praktijk gebeurt in de master tevens ook 
expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van 
de student verwacht dat hij actief participeert in 
het kunstenveld. Hij gaat aan de slag in musea, 
als assistent bij kunstenaars of als medewerker 
bij vzw’s uit het culturele veld,… Dit proces resul-
teert uiteindelijk in een afgewerkt masterproject dat 
finaal wordt gewogen door experten uit het werk-
veld: galeriehouders, museumdirecteurs, critici 
en kunstenaars.

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminaries 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Masterclass Vrije kunsten 4 J

Te kiezen 6 J

 Kunst in het werkveld  6 J

 Keuzevak binnen AUGent  6 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

Masterclass Fine Arts 4 Y

To choose  6 Y

 Arts in Practice 6 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  6 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109 Nick Somers, foto Benina HuLukas Van Bentum, foto Jordi Coppers

Benina Hu, 曾 (céng)

Kristof Thomas, Apparatus of Joy
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FOTOGRAFIEFOTOGRAFIESinds haar ontstaan heeft fotografie het 
beeld van de wereld mee gecreëerd. De 
afstudeerrichting fotografie aan KASK  & 
Conservatorium is doordrongen van het 
besef van die ‘wereldse’ rol van de discipline. 
Dat besef bepaalt het wezen van de opleiding, 
waarvan het aanzien groot is, zowel in het 
professionele veld als in de wereld van de 
fotografie als kunstvorm. 

Onze opleiding onderscheidt zich 
van andere door een bijzonder intensieve, 
individuele begeleiding. Jonge fotografen 
worden in KASK begeleid naar een auto-
noom inzicht in het medium fotografie. Als 
student werk je vooral aan open opdrachten 
die helpen om eigen beelden en ideeën te cre-
eren. Verschillende docenten gaan met je in 
gesprek over de uitdagingen die je als begin-
nend fotograaf krijgt en voor jezelf formuleert. 
Dat proces loopt over twee sporen: je werkt 
vanuit een persoonlijke vraagstelling naar 

een beeldtaal, en je eigent je een documentair onder-
zoekende methode toe. Elke student verkent en 
onderzoekt deze twee sporen intensief. Dat gebeurt 
in dialoog met docenten die elk hun expertise en hun 
persoonlijke visie op fotografie hebben of als maker 
in het werkveld staan; voor wie het atelier ook als 
ontmoetingsplek dienst doet. Terwijl je die dialoog 
met hen aangaat, verken je ook de technische moge-
lijkheden van fotografie: zowel digitaal als analoog, 
gaande van kleinbeeld tot technische camera’s, de 
mogelijkheden in studio en printtechnieken. Onze 
technische permanentie en uitleendienst zorgt daar-
bij voor materiële ondersteuning. 

Naarmate de opleiding vordert, fotografeer 
je meer vanuit eigen denkprocessen. De technische 
kant van fotografie is voor ons geen doel op zich, 
wel vormt ze een noodzakelijke onderbouw voor 
iedereen die de beelden die hij maakt, gericht wil 
kunnen sturen. Ideeën over fotografie moeten kun-
nen resoneren in vormen, en andersom. Wie bij ons 
aan de opleiding fotografie begint, denkt niet enkel 
aan het beeld zelf, maar ook over de mogelijke con-
texten waarin dat beeld zal worden bekeken. 

In de bachelor-jaren leer je ook hoe je je 
werk kan opstellen, tentoonstellen, publiceren,… 
Eenmaal de bachelor is afgewerkt, is er de moge-
lijkheid om aan de masteropleiding te beginnen: 
een tijd waarin je je ambities als fotograaf scherp-
stelt in een eigen artistiek project. Sommigen 
dagen in die master de geijkte opvattingen over 
fotografie grondig uit: voor hen primeert een eer-
der conceptuele, strikt artistieke omgang met het 
medium. Anderen overtuigen de buitenwereld 
met documentair werk dat tot stand komt na een 
intensief en onderzoekend creatieproces. Hoewel 
het geen doel op zich is, komt het werk van onze 
studenten vaak al tijdens de studiejaren in het 
kunstcircuit of in verschillende publicaties terecht. 

Eens ze zijn afgestudeerd, bouwen onze stu-
denten een oeuvre als kunstenaar uit, gaan aan 
het werk als fotojournalist, documentairemaker, 
curator of als zelfstandig studiofotograaf. Het zeer 
grote aantal afgestudeerden met naam en faam 
getuigt van de volgehouden kwaliteit van onze 
intense afstudeerrichting. Wij leiden auteurs op, 
mensen die iets te vertellen hebben met de beelden 
die ze maken. 

De opleiding overtuigt eveneens door de 
indrukwekkende lichting alumni die zij al voort-
bracht: Dirk Braeckman, Carl De Keyzer, Jan 
Kempenaers, Mekhitar Garabedian, Katrien 
Vermeire, Nick Hannes, Lieve Blancquaert, Michiel 
Hendryckx, Johan Jacobs… Verschillende van hen 
zijn nog steeds nauw bij de opleiding betrokken als 
docent, onderzoeker of als jurylid. Ook recenter 
afgestudeerde generaties leverden tal van excel-
lente jonge fotografen af: Bieke Depoorter, Sybren 
Vanoverberghe, Frederik Buyckx, Maroesjka 
Lavigne, Sebastian Steveniers, Joachim Naudts, 
Lisa Spilliaert, Sanne De Wilde, Max Pinckers, 
Tom Callemin, Thomas Sweertvaegher… 

Lisa Van Damme, foto: Benina Hu

Lennert De Lathauwer, foto: Benina Hu

Lukas Neven, foto: Jordi Coppers
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AUTONOME VORMGEVINGAUTONOME VORMGEVINGFOTOGRAFIEFOTOGRAFIE> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Studie van het fotografisch proces I 6 J

Materialenkennis 6 1

Documentaire fotografie I 12 J

Fotografie en concept I 12 J

Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 1 3 2

Geschiedenis van de fotografie 1 6 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1 3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming en beeldanalyse 3 1

Beeldanalyse 1 1

Psychologie van de waarneming  2 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Studie van het fotografisch proces II 9 J

Documentaire fotografie II 9 J

Fotografie en concept II 9 J

Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 2 3 2

Geschiedenis van de fotografie 2 3 1

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor te kiezen voor 12 studiepunten 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier fotografie I 10 1

Atelier fotografie II 11 2

Functionele fotografie 6 J

Fotogeschiedenis: actuele fotografie 3 2

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literaire teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie werkveld beeldende kunst 3 1

Minor te kiezen 12 1+2

Dossier 3 2

  60

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminaries 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  3 J

 Kunst in het werkveld II  4 J

 Kunst in het werkveld III  6 J

 Kunst in het werkveld IV 10 J

 Keuzevak binnen AUGent  10 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

 Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice III 6 Y

 Arts in practice IV 10 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109

Ikram Ettarrahi, foto: Benina Hu

Mobina Mohammadi Tabar foto: Benina Hu

Marius Lefever
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AUTONOME VORMGEVINGAUTONOME VORMGEVINGOnze maatschappij heeft behoefte aan crea-

tieve geesten die vormgeven aan de wereld 
van morgen; een plek vol onzekerheden en 
uitdagingen. Met plezier, energie en experi-
ment ontwikkelen studenten binnen binnen 
Autonome Vormgeving hun artistieke talen-
ten in relatie tot hun omgeving. Zelfstandig 
en collaboratief, speels, experimenteel en 
onderzoekend en in spannende dialoog 
met (onder andere) maatschappelijke sec-
toren, dieren, planten en andere actoren in 
het levensweb. 

 In de leerlijn Social Design bevragen 
we de rol en het doel van vormgeving binnen 
de maatschappij, wegen we het functionele 
karakter af ten opzichte van de autonomie 
en de maatschappelijke positie van kunst 
en vormgeving. De intentie is hierbij telkens 
potentieel impact te hebben op de maat-
schappij. In het eerste bachelorjaar ligt de 
nadruk op de verkenning van ontwerpmetho-

dieken en van het veld van de praktijk van Social 
Design. Even belangrijk is de opstart van een per-
soonlijke artistieke ontwerppraktijk. In het tweede 
jaar werk je aan het aanscherpen van een artistieke 
positionering, conceptualisering en beeldtaal. In het 
derde jaar ontwikkel je een eigen project zowel bin-
nen de school, als met een (institutionele) partner 
buiten de school (in het vak externe projecten). 

In het elk jaar terugkerende opleidingson-
derdeel ‘Waarneming, verhaal en voorstelling’ 
komen verschillende methodieken en technieken 
samen die de studenten enerzijds helpen bij het 
beeldend waarnemen, onderzoeken en weergeven 
van context en proces en anderzijds bij het com-
municeren van de ontstane ideeën en narratieven 
binnen het ontwerpproces. De bedoeling is steeds 
het registreren en weergeven van de specificiteit 
van een situatie, omgeving en/of leefgemeenschap. 
Het vak biedt een verkenning van analoge, digi-
tale technieken en ontwikkelt de eigen visie van 
de student. In het eerste jaarstraject ‘Participatieve 
Praktijken’ maken studenten kennis met vormen 
van participatief artistiek werk, gedeeld auteur-
schap, co-creatie en nog verschillende andere 
samenwerkingsmodellen. 

De praktijkvakken worden ondersteund door 
het theoretische onderdeel ‘Context en Vormgeving’ 
dat ingaat op begrippen, kaders en reflecties uit 
het contextuele veld dat de artistieke praktijk 
van Social Design aanstuurt. Zoals bijvoorbeeld 
ideeën rond de maatschappelijke positie van de 
vormgever / kunstenaar, participatie, commons, de 
context en rond hedendaagse productieprocessen 
in vergelijking met historische, antropologische en 
actuele voorbeelden. 

Begeleid door een praktijk- en een theo-
retische mentor werkt de student gedurende het 
Masterjaar zelfstandig aan een project. Wisselende 

externe kunstenaars, ontwerpers, en artistieke 
werkers worden betrokken in een collectieve mas-
terclass die ingaat op fundamentele inhoudelijke 
aspecten van de artistieke praktijk. Het accent in 
een masterclass ligt altijd op het versterken van 
de inhoudelijke processen. 

Bij ons kan je werken aan objecten, (inter)
acties, situaties, relaties, werkplekken, environ-
ments, politieke praktijken, organisatiemodellen, 
open systemen… Afstuderenden vinden aansluiting 
bij een zeer diverse beroepsveld: kritische collectie-
ven, ecologische ontwerpplatformen, kunsthuizen 
en innovatieve artistieke bureaus. Ook ontwerpen 
ze zelf nieuwe werkwijzes en modellen voor toe-
komstige vormgevingspraktijken. 
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Lucas Lai

Laura Oriol, foto: Benina Hu
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GRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERPAUTONOME VORMGEVINGAUTONOME VORMGEVING> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Social Design I 12 J

Object en techniek 12 J

Waarneming, verhaal en voorstelling i 12 J

Participatieve praktijken 6 J

Context en vormgeving 1 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1  3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1

 Psychologie van de waarneming 2 1

 Beeldanalyse 1 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Social Design I 18 J

Waarneming, verhaal en voorstelling II 12 J

Context en vormgeving 2 3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst: 
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Social Design III 16 J

Externe projecten  8 J

Waarneming, verhaal en voorstelling III  6 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literiare teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Te kiezen  3 1

 Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design 3 1

 Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst 3 1

 Initiatie Werkveld: Audiovisuele Kunst 3 1

 Initiatie Werkveld: Drama 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

Dossier 3 2

  60

 

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminaries 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Masterclass Autonome vormgeving  4 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  3 J

 Kunst in het werkveld II  4 J

 Kunst in het werkveld III  6 J

 Kunst in het werkveld IV 10 J

 Keuzevak binnen AUGent  10 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

Masterclass Autonomous Design 4 Y

Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice III 6 Y

 Arts in practice IV 10 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109

Adriaan De Geest, Hoe de leegte zich laat vullen

Teodora Oita, foto: Benina Hu

Lyra Oey, foto: Benina Hu
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4GRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERP GRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERP> GRAFIEK> GRAFIEK

> ILLUSTRATIE> ILLUSTRATIE
> GRAFISCHE VORMGEVING> GRAFISCHE VORMGEVING
De afstudeerrichting grafisch ontwerp is 
uitgebouwd rond drie grafische disciplines 
met elk een eigen atelier: Grafiek, Grafische 
Vormgeving en Illustratie. 

Samen vertegenwoordigen deze drie 
disciplines alle praktijken die in het werk-
veld tot de grafische kunsten behoren.

Een praktijk met vele gezichten

De afstudeerrichting grafisch ontwerp is 
het werkterrein van grafische kunstenaars, 
vormgevers, designers en illustratoren. Ze 
behelst een werkveld dat historisch maar 
zeker ook actueel erg divers en interdisci-
plinair is. De bloei van dit werkveld hangt 

samen met het ontstaan van de moderne beeld-
cultuur. Sinds de creatie van de boekdrukkunst 
en als gevolg van de massale expansie van de 
communicatiemedia en van de beeldcultuur in de 
18e en 19e eeuw, hebben kunstenaars zich stelsel-
matig ingelaten met gedrukte media. Het boek, 
de editie, de geïllustreerde roman, het dagblad, 
de periodieke publicatie, de beeldjournalistiek… 
werden het speelveld van grafici, grafische vorm-
gevers en illustratoren. Er ontstond een complex 
geheel van grafische praktijken die bepalend zijn 
voor het uitzicht en de ontwikkeling van onze 
huidige gemassificeerde beeldcultuur. Zij zijn 
verweven met niet-artistieke stromen van beeld-, 
data- en informatieproductie. In de dagdagelijkse 
visuele communicatie spelen grafische praktijken 
een centrale rol: in visuele communicatiestrate-
gieën van bedrijven en instellingen, in grafische 
communicatie binnen de openbare ruimte, in 
verpakkingsdesign, in het visualiseren van data, 
in het ontwikkelen van interfaces voor online 
communicatie… De digitale revolutie gaf aan de 
beeldcultuur een totaal nieuw elan en intussen kan 
ook de invloed van interactieve media met moeite 
worden onderschat. In die digitale beeldcultuur 
en in de interactieve media van media designers 
bepalen oude én nieuwe grafische praktijken het 
beeld en zijn illustratoren actief aan het werk. Je 
kan illustratie, grafiek, media design en grafi-
sche vormgeving dus niet los zien van elkaar. Als 
gevolg van deze interdisciplinaire evoluties heeft 
de praktijk van de grafisch kunstenaar, vormgever, 
media-designer of illustrator vele gezichten. 

Brede basis

De afstudeerrichting steunt op drie basisdiscipli-
nes met elk een eigen atelier: Grafiek, Grafische 

Vormgeving en Illustratie. In de eerste bachelor 
krijgt de student initiaties in elke van deze drie 
praktijken met hun eigen ontwerpmethodieken en 
artistieke werkprocessen. Inzicht in de technische 
aspecten, contexten en artistieke problematieken 
van deze disciplines is essentieel voor een ontlui-
kend grafisch ontwerper of grafisch kunstenaar. 
Het laat hem toe zich ofwel te ontplooien als een 
interdisciplinair grafisch kunstenaar of ontwer-
per. Ofwel om op geïnformeerde basis een keuze 
te maken en zich te verdiepen in een deelaspect 
van het grote en zeer gediversifieerde grafische 
veld. Via experimenten met de mogelijkheden van 
diverse grafische media ontdekt de student zijn 
eigen sterktes en voorkeuren. 

Specialisatie	en	persoonlijke	profilering

Vanaf de tweede bachelor kiest de student voor 
één van de drie disciplines: Grafiek of Grafische 
Vormgeving of Illustratie. Dit betekent dat de 
student enerzijds verder de specifieke techni-
sche aspecten, de contexten en de artistieke en / 
of ontwerpproblematieken gelinkt aan de door hem 
gekozen discipline gespecialiseerd leert onder-
zoeken en inzetten in zijn individuele praktijk. 
Anderzijds wordt in de afstudeerrichting sterk 
ingezet op samenwerking over de disciplines heen. 
De hybriditeit en interdisciplinariteit karakteris-
tiek voor het grafische werkveld, vereisen immers 
niet alleen een inzicht in de totaliteit van het werk-
veld, maar nopen eveneens tot het samenwerken 
over de specialiteiten van elk van de drie disci-
plines heen. 

Het programma grafisch ontwerp voorziet 
daarom in Ateliers Grafisch Ontwerp die per dis-
cipline (Grafiek II en III, Grafische Vormgeving 
II en III en Illustratie II en III) uitgebreid ingaan 
op de karakteristieken van de praktijken 
verbonden aan elk van deze drie disciplines. 

Anderzijds wordt in de Project-
ateliers I en II ingezet op intensieve samen-
werking. Dit beantwoordt aan de realiteit 
van het werkveld, waar actieve samenwer-
kingen legio zijn. Illustratoren en vormge-
vers creëren samen boeken, huisstijlen en 
communicatieprojecten, vormgevers en 
interactief designers werken samen aan 
interactieve webprojecten, grafici ontwik-
kelen digitale periodieke publicaties waar 
interactief designers en vormgevers een 
hand in hebben, enzovoort. De context van 
de Projectateliers biedt de student de moge-
lijkheid om zijn individuele praktijk van 
illustrator, graficus of grafisch vormgever 
vanuit andere contexten te bekijken en te 
ontplooien. Dit werkt een grondiger en ver-
nieuwend zoeken in de hand. 

Manon Copper, Utopies

Cathinka Martens, foto: Jordi Coppers

Manon Lambeens, Het Sociale Spel, foto: Benina Hu
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4 GRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERP

Master	grafisch	ontwerp

In de master krijgt de student nog meer dan voor-
heen de ruimte om zijn eigen grafische praktijk 
te ontwikkelen. Het programma van de master 
ondersteunt en stimuleert het zelfstandig uitbouwen 
en coördineren van zijn of haar eigen projecten. De 
student kiest zelf welke mentoren als klankbord 
optreden. Theoretische stimuli krijgt de student 
in gespecialiseerde masterseminaries naar keuze. 
Frequent overleg en contact met alle andere mas-
terstudenten grafisch ontwerp waarborgt een open, 
frisse kijk op het eigen werkproces. Het aftoetsen en 
voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de 
master expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt 
van de student verwacht dat hij actief participeert 
in ontwerpbureau’s, bij uitgeverijen van kranten 
en weekbladen, in kunstdrukateliers, als assistent 
bij kunstenaars, in musea en in het culturele veld 
als geheel. De masteropleiding resulteert in een 
afgewerkt masterproject dat wordt beoordeeld door 
docenten en door specialisten uit het werkveld. 

> GRAFIEK
> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I 10 J

Atelier Grafisch ontwerp:  
Grafische vormgeving I 10 J

Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I 10 J

Grafische technieken 6 J

Tekenen 1 3 J

Typografie 6 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1  3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1

 Psychologie van de waarneming 2 1

 Beeldanalyse 1 1

  60

> GRAFIEK
> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch ontwerp: Grafiek II 18 J

Projectatelier Grafisch ontwerp I  9 J

Tekenen 2 3 J

Theorie en geschiedenis van de grafiek 1  3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60

> GRAFIEK
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch ontwerp: Grafiek III 18 J

Projectatelier Grafisch ontwerp II 9 J

Theorie en geschiedenis van de grafiek 2  3 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literiare teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Te kiezen  3 1

 Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design 3 1

 Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

Dossier  3 2

  60

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminaries 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  3 J

 Kunst in het werkveld II  4 J

 Kunst in het werkveld III  6 J

 Kunst in het werkveld IV 10 J

 Keuzevak binnen AUGent  10 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

 Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice III 6 Y

 Arts in practice IV 10 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109
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4GRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERP GRAFISCH ONTWERPGRAFISCH ONTWERP> ILLUSTRATIE 

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I 10 J

Atelier Grafisch ontwerp:  
Grafische vormgeving I 10 J

Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I 10 J

Grafische technieken 6 J

Tekenen 1 3 J

Typografie 6 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1  3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1

 Psychologie van de waarneming 2 1

 Beeldanalyse 1 1

  60 

> ILLUSTRATIE
> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie II 18 J

Projectatelier Grafisch ontwerp I  9 J

Tekenen 2 3 J

Theorie en geschiedenis van de illustratie 1  3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60

> ILLUSTRATIE
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie III 18 J

Projectatelier Grafisch ontwerp II 9 J

Theorie en geschiedenis van de illustratie 2  3 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literiare teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Te kiezen  3 1

 Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design 3 1

 Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

Dossier  3 2

  60  

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminaries 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  3 J

 Kunst in het werkveld II  4 J

 Kunst in het werkveld III  6 J

 Kunst in het werkveld IV 10 J

 Keuzevak binnen AUGent  10 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

 Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice III 6 Y

 Arts in practice IV 10 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109

> GRAFISCHE VORMGEVING
> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I 10 J

Atelier Grafisch ontwerp:  
Grafische vormgeving I 10 J

Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I 10 J

Grafische technieken 6 J

Tekenen 1 3 J

Typografie 6 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1  3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1

 Psychologie van de waarneming 2 1

 Beeldanalyse 1 1

  60

> GRAFISCHE VORMGEVING
> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch ontwerp:  
Grafische vormgeving II 18 J

Projectatelier Grafisch ontwerp I  9 J

Tekenen 2 3 J

Theorie en geschiedenis van  
de grafische vormgeving 1  3 J

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst: 
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60

> GRAFISCHE VORMGEVING
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch ontwerp:  
Grafische vormgeving III 18 J

Projectatelier Grafisch ontwerp II 9 J

Theorie en geschiedenis van  
de grafische vormgeving 2  3 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literiare teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Te kiezen 3 1

 Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design 3 1

 Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

Dossier  3 2

  60

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminaries 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  3 J

 Kunst in het werkveld II  4 J

 Kunst in het werkveld III  6 J

 Kunst in het werkveld IV 10 J

 Keuzevak binnen AUGent  10 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

 Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice III 6 Y

 Arts in practice IV 10 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109
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Maureen Dodémont, CONSTELLATION'S LAB

Vera Roggli, Thread By Thread

Leen Stoffels, foto: Jordi Coppers
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TEXTIELONTWERPTEXTIELONTWERPRecente ontwikkelingen, zowel op vlak 
van technologie als materie, verbreden en 
vernieuwen het werkveld van de textielont-
werper voortdurend. Tegelijk confronteert 
de huidige maatschappelijke context de 
ontwerper met specifieke sociale en ecolo-
gische uitdagingen. De afstudeerrichting 
textielontwerp is dan ook in constante 
evolutie en omvat vandaag veel meer dan 
basistechnieken zoals weven, breien en prin-
tontwerp. Traditionele methodes worden in 
een actuele context geplaatst en vertaald naar 
een hedendaagse praktijk. Een conceptuele 
benadering resulteert in het samenvoegen 
en herinterpreteren van textieltechnieken. 
De mogelijkheden en beperkingen van de 
technologie worden in de praktijk onderzocht 
en aandacht voor duurzaamheid stuurt in 
steeds grotere mate de ontwerpkeuzes. 

Tijdens de opleiding maak je zowel 
kennis met eeuwenoude ambachten als 

met hedendaagse industriële en digitale proces-
sen. Talrijke en gevarieerde initiaties vormen de 
aanzet voor je artistieke parcours waarin je al gauw 
veel eigen keuzes maakt en autonoom leert werken. 
Experiment, zowel speels als analytisch, staat cen-
traal in de uitbouw van je eigen beeldtaal en metho-
diek als ontwerper. Materiaal kennis en technieken 
als weven, breien, borduren en druktechnieken zijn 
belangrijk voor een textielontwerper en krijgen in 
de opleiding veel gewicht. Diep gaande kennis van 
materialen en technologieën stelt je in staat om 
functionele eigenschappen te koppelen aan beel-
dende kwaliteiten. Het spanningsveld tussen deze 
aspecten is een voedingsbodem voor innovatie. 
Deze kennis wordt echter steeds geïntegreerd in 
het artistieke proces. Een onderzoekende en kri-
tische houding is een voorwaarde om te slagen, 
niet alleen binnen de opleiding maar ook daarna 
als professioneel ontwerper. Tijdens de opleiding 
wordt het ontwikkelen van een kritische en eigen 
blik continu gestimuleerd doorheen verschillende 
opdrachten en projecten.

Waar het onderzoek van de studenten 
textiel ontwerp raakt aan andere disciplines binnen 
KASK & Conservatorium ontstaan vaak boeiende 
artistieke symbioses. Zo vormen projecten met de 
studenten mode, interieurvormgeving of autonome 
vormgeving een aantrekkelijk onderzoeksdomein 
met uiteenlopende mogelijkheden en toepassingen. 
Projecten in samenwerking met kunstenaars, ont-
werpers en bedrijven zijn een onderdeel van het 
curriculum en maken een relevante verbinding 
met het professionele werkveld. De terugkerende 
samenwerking met de opleiding textieltechnolo-
gie van HOGENT, fungeert als laboratorium voor 
innovatieve projecten en is een uitdagende plek 
om het werk in een industriële setting uit te testen.

De kenmerkende veelzijdigheid van de discipline 
geeft de textielontwerper een grote bewegings-
vrijheid en autonomie. Die rijkdom maakt van 
textielontwerp een boeiend vakgebied waarin je 
reeds als student eigen klemtonen kan leggen. 
De voortdurende evolutie en actualisering van 
de discipline wordt ook weerspiegeld in verschil-
lende onderzoeksprojecten binnen de vakgroep 
Design & Vormgeving. De docenten textielont-
werp zijn bovendien allen actieve professionele 
ontwerpers die vanuit verschillende domeinen spe-
cifieke expertise aanbrengen. Ook internationale 
stages, beurs- en bedrijfsbezoeken, gastcolleges en 
wedstrijden brengen de professionele wereld dicht 
bij de studenten en ondersteunen de vorming van 
verbeeldingsvolle en vernieuwende ontwerpers.

 

Isabeau Goddé, No Time To Waste, foto: Benina Hu

Leen Stoffels, foto: Jordi Coppers

Manon Dusong, foto: Benina Hu
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TEXTIELONTWERPTEXTIELONTWERP

  

> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier textiel I 15 J

Atelier textiel II 15 J

Textiel technologie  3 J

Tekenen 6 J

Styling 3 2

Culturele textielstudies 3 J

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1  3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1

 Psychologie van de waarneming 2 1

 Beeldanalyse 1 1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier textiel III 18 J

Atelier textiel IV 9 J

Archieftekenen 3 1

Design theorie 2 3 1

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst: 
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit  
 historisch perspectief 2 

 Schrijven 1 

Studie van literaire teksten 1 3 1

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier textiel V 18 J

Atelier textiel VI  9 J

Duurzaam ontwerpen 3 J

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literiare teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

Dossier  3 2

  60  

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminarie 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  3 J

 Kunst in het werkveld II 4 J

 Kunst in het werkveld III 6 J

 Kunst in het werkveld IV 10 J

 Keuzevak binnen AUGent 10 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

 Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice II 6 Y

 Arts in practice IV 10 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109 Triggers 2022, foto: Jordi Coppers

Triggers 2022, foto: Jordi Coppers

foto: Maite de Lorenzo
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MODEMODEEr is geen samenleving ter wereld noch tijd 
of ze kent een vorm van mode. Iedereen komt 
ermee in aanraking, bewust of onbewust, 
gewild of ongewild. Mode is een veelzijdig 
en beladen begrip. Het is per definitie hyper 
actueel en tegelijk zo oud als de geklede 
mens zelf. Het bestaat nooit in een vacuüm. 
Mode wordt verguisd als zijnde een wispeltu-
rig systeem en frivool consumptiegoed, maar 
ook verheerlijkt als ultiem expressiemiddel. 
Een enge definitie of perceptie van mode 
als ‘kledij’ of een ‘commercieel systeem’ 
doet afbreuk aan de complexe dynamiek 
die het kenmerkt en het enorme artistieke 
potentieel dat erin schuilgaat. Mode is bij 
uitstek ambivalent en multidisciplinair. Net 
uit al deze spanningsvelden put ze haar 
unieke zeggingskracht. 

Heel bewust kiest de opleiding aan 
KASK & Conservatorium ervoor om mode 
als een veelzijdige artistieke praktijk te 

benaderen. Doel is niet je op te leiden tot ontwer-
per ‘in dienst van’ een bestaand systeem, maar je 
uit te dagen en uit te nodigen tot het ontwikkelen 
van een eigen en idiosyncratische artistieke prak-
tijk, waarbij de grenzen van het medium voortdu-
rend verkend, bevraagd en vooral verlegd worden. 
Belangrijker dan het volgen van het platgetreden 
pad van de mode, zijn je individuele participatie 
en een doorgedreven engagement ten opzichte van 
die praktijk. 

De kern van de opleiding zijn de ateliers. 
Doorheen de bachelors onderzoek je in verschil-
lende projecten je relatie tot het medium, tot de 
maatschappij, haar urgencies en haar uitdagingen, 
de brede context, het werkveld en tenslotte tot jezelf 
als beeldend kunstenaar. In de master smeed je dit 
alles tot een coherent geheel en kom je tot een eigen 
unieke signatuur die je toont in je masterproef. 

Omdat elke kunstenaar of ontwerper ook 
onvermijdelijk steunt op het ambacht, krijg je in 
een aantal aparte vakken de fundamenten ervan 
aangereikt. Afhankelijk van de noden van je eigen 
praktijk kan je die daarna verder uitdiepen. In ver-
schillende algemene en specifieke theorievakken 
bouw je een sterk referentiekader uit en scherp 
je je kritische blik aan. Via stages leer je het 
werkveld kennen en beslissen hoe je jezelf daarin 
wil positioneren. 

Persoonlijk experiment, denken-door-doen, 
diepgaande research, reflectie en een continue, 
intensieve dialoog met de docenten vormen de 
basisinsteek voor de begeleiding. Daarbij is het 
proces minstens even belangrijk dan de output en 
kan dat laatste zelfs ver afwijken van het traditio-
nele modische. 

foto: Nico D’hondt

Triggers 2022, foto: Jordi Coppers

Triggers 2022, foto: Jordi Coppers
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MODEMODE> 1E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier mode I  25 J

Metier I 8 J

 Patronen  

 Materie  

 Moulage  

Waarnemen, voorstellen, verhaal I 6 J

Design theorie 1 6 2  

Overzicht van de wijsbegeerte 3 J

Overzicht van de kunst: avant garde tot heden 3 J

Kunstenaarsteksten 1  3 J

Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1

Psychologie van de waarneming & beeldanalyse 3 1

 Psychologie van de waarneming  1

 Beeldanalyse  1

  60

> 2E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier mode II 16 J

Metier II  5 J

 Materie  

 Moulage  

 Schoenen  

Transversaal atelier I  3 1of2

Waarnemen, voorstellen, verhaal II  6 J

Design theorie 2  3 1

Kunstfilosofie 1 3 J

Overzicht van de kunst:  
renaissance tot avant-garde 3 J

Kunstenaarsteksten 2 3 J

 Lectuur teksten vanuit historisch perspectief 

 Schrijven   

Studie van literaire teksten 1 3 J

Antropologie van de kunsten 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier mode III  16 J

Metier III 5 J

 Moulage  

 Schoenen  

 Materie  

Transversaal atelier II 3 1of2

Waarnemen, voorstellen, verhaal III  3 1

Design theorie 3 3 2

Dossier  3 2

Kunstfilosofie 2 3 J

Studie van literiare teksten 2 3 J

Kunstenaarsteksten 3 3 J

Semiotiek 3 2

Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design 3 1

Minor Keuzevakken 12 1+2

  60  

> MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef deel 1 8 J

Masterproef deel 2 21 J

Scriptie 9 J

Theoretische seminaries 12 J

 Keuze 1 seminarie 4 J

 Keuze 2 seminaries 8 J

 Keuze 3 seminaries 12 J

Te kiezen 10 J

 Kunst in het werkveld I  3 J

 Kunst in het werkveld II 4 J

 Kunst in het werkveld III 6 J

 Kunst in het werkveld IV 10 J

 Keuzevak binnen AUGent 10 J

  60

> ENGLISH MASTER

COURSE CREDITS SEM

Master's Project 1 8 Y

Master's Project 2 21 Y

Thesis 9 Y

Elective Seminars 12 Y

 Arts in Practice  10 Y

 Arts in Practice I  3 Y

 Arts in Practice II 4 Y

 Arts in Practice II 6 Y

 Arts in practice IV 10 Y

 Elective courses within  
 Ghent university Association  10 Y

  60

> EDUCATIEVE MASTER ZIE P. 109

Robin Boel, foto: Jordi Coppers

Graduation 2022, foto: Jordi Coppers

Alina Romakhova, foto: Jordi Coppers

Graduation 2022, foto: Jordi Coppers
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> EDUCATIEVE MASTER > EDUCATIEVE MASTER 
 IN AUDIOVISUELE EN  IN AUDIOVISUELE EN 
 BEELDENDE KUNSTEN BEELDENDE KUNSTEN
> EDUCATIEVE MASTER > EDUCATIEVE MASTER 
 IN MUZIEK EN  IN MUZIEK EN 
 PODIUMKUNSTEN PODIUMKUNSTEN
Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme 
om geïnteresseerden mee te nemen in een 
wereld van artistieke ontwikkeling en 
creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn 
in de verdere ontwikkeling van het kunst-
onderwijs en van het podiumlandschap in 
Vlaanderen? Dan is de educatieve master 
zeker iets voor jou!

De academisch gerichte educa-
tieve master in de kunsten wordt op twee 
manieren georganiseerd aan KASK & 
Conser vatorium. Enerzijds als een initiële 

masteropleiding van 120 studiepunten, toegankelijk 
voor houders van een bachelordiploma in het stu-
diegebied van de audiovisuele kunsten, beeldende 
kunsten, drama of muziek. Anderzijds als een ver-
kort traject van 60 studiepunten, toegankelijk voor 
houders van een masterdiploma in het studiegebied 
van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, 
drama of muziek. 

Je krijgt als kunstenaar en als toekomstig 
leraar in de kunsten een persoonlijk traject aange-
boden. Dit vergt een bijzondere pedagogiek waarin 
ondersteuning, sturing en individuele begeleiding 
samengaan met het toekennen van vrijheid en auto-
nomie. Verschillende invalshoeken zorgen voor een 
breed kader van waaruit je vorm kan geven aan 
je eigen (kunst)educatieve opleiding. Deze eigen 
klemtonen zijn noodzakelijk om ook na je studie 
verder te kunnen groeien en excelleren.

Hierbij staat de praktijk centraal. Je onder-
zoekt autonoom hoe de artistieke en educatieve 
component zich tot elkaar verhouden. De edu-
catieve praktijk bestaat enerzijds uit begeleide 
praktische oefeningen in het werkveld of met de 
werkveldpraktijk als uitgangspunt en anderzijds 
uit stage. Je loopt stage in het deeltijds kunst-
onderwijs, het kunstsecundair onderwijs en het 
secundair onderwijs. De opleiding laat je bovendien 
kennismaken met beroepsmogelijkheden buiten 
het leerplicht- en deeltijds kunstonderwijs. Het 
accent op participatieve kunsten en kunsteduca-
tieve veld biedt je een brede waaier aan ervaring 
op het terrein. Dit wordt geconcretiseerd in afzon-
derlijke stagetrajecten. Zo komt de opleiding tege-
moet aan de specifieke vraag naar pedagogisch 
onderlegde kunstenaars die actief zijn in diverse 
geledingen van de maatschappij: participatieve 
kunstenorganisaties die werken in specifieke buur-
ten, met specifieke groepen of op kruispunten van 

diverse sectoren; artistieke projecten in het brede 
sociaal-cultureel werkveld; en kunsteducatieve pro-
jecten in het onderwijs, de professionele kunsten 
en de bredere samenleving.

De educatieve masteropleiding wil een open 
plek zijn waar interdisciplinair, vakoverschrijdend 
en multidisciplinair werken en leren hoekstenen 
vormen. Via diverse didactische werkvormen die 
ook het samenwerken en het informeel leren sti-
muleren, word je als kunstleerkracht van de 21ste 
eeuw voorbereid op het creëren van krachtige artis-
tieke leeromgevingen. We bevorderen naar ana-
logie met de educatieve en artistieke praktijk ook 
de wederkerigheid en samenwerking met andere 
studenten binnen en over de disciplines. Door een 
inhoudelijke interactie en op basis van een geza-
menlijke onderwijscultuur kunnen studenten uit 
al onze kunst- en vomgevingsopleidingen zich ver-
rijken aan elkaars aanwezigheid. 

In de educatieve master treden bewust peda-
gogisch handelen, zelfreflectie en een onderzoe-
kende houding op de voorgrond met als doel ook de 
eigen onderwijspraktijk en de artistieke uitvoering 
continu te optimaliseren. Je leert als kunstleerkracht 
bovendien kwalitatief te evalueren en de artistieke 
output te bewaken, want ook dit versterkt individu-
ele leerprocessen.

Kwaliteit realiseren in het kunstonderwijs 
veronderstelt ruimte voor grote eigenheid. Binnen 
de educatieve master wordt ingezet op “authen-
tieke kunsteducatie” waarmee wordt bedoeld dat 
educatie pas zinvol wordt als ze aansluit bij de 
leefwereld van de student en bij de actuele profes-
sionele kunstpraktijk; het leraarschap is daarbij 
meer dan louter complementair aan de artistieke 
praktijk. Je zal vanuit expressie, experiment en 
begeestering voor jouw eigen kunstdiscipline de 
liefde voor het vak leren doorgeven.

EDUCATIEVE MASTEREDUCATIEVE MASTEREDUCATIEVE MASTEREDUCATIEVE MASTER

Lore Vandendriessche, foto: Benina Hu
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EDUCATIEVE MASTEREDUCATIEVE MASTERINITIEEL TRAJECT: 
AUDIO VISUELE EN BEELDENDE KUNSTEN

ANIMATIEFILM
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Animatiefilm Master I 13

Stage I 3

Specifieke vakdidactiek Audiovisuele Kunst: 
Beeldende vorming en creatie 6

Kunstagogische vraagstukken 3

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6

 Klasmanagement en reflectie 4

 Communicatie 2

Masterseminarie 1 4

Kunst in het werkveld II (animatiefilm) 7

Kunstagogische kaders 3

Krachtige leeromgevingen 6

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3

Algemene vakdidactiek Audiovisuele Kunst 3

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Animatiefilm 24

Atelier Animatiefilm Master II 16

Stage II  12

Masterseminarie 2 4

Masterseminarie 3 4

  60

  
FILM

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Film Master I 13

Stage I 3

Specifieke vakdidactiek Audiovisuele Kunst: 
Beeldende vorming en creatie 6

Kunstagogische vraagstukken 3

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6

 Klasmanagement en reflectie 4

 Communicatie 2

Masterseminarie 1 4

Kunst in het werkveld II (Film) 7

Kunstagogische kaders 3

Krachtige leeromgevingen 6

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3

Algemene vakdidactiek Audiovisuele Kunst 3

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Film 24

Atelier Film Master II 16

Stage II  12

Masterseminarie 2 4

Masterseminarie 3 4

  60

VRIJE KUNSTEN
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Vrije Kunsten Master I 14 J

Stage I 3 2

Specifieke vakdidactiek Beeldende kunsten: 
Vrije Kunsten 6 

Domeinoverschreidende vakdidactiek kunsten 3 

Algemene vakdidactiek beeldende kunst 3 

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4

 Communicatie 2

Masterseminarie 4 J

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 

Krachtige leeromgevingen 6 

Kunst in het werkveld Vrije Kunsten 6 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Vrije Kunsten 24 J

Atelier Vrije Kunsten Master II  16 J

Stage II 12 J

Masterseminarie 4 J

Masterseminarie 4 J

  60

FOTOGRAFIE
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Fotografie Master I 14 J

Stage I 3 2

Specifieke vakdidactiek Beeldende kunsten: 
Vrije Kunsten 6 

Domeinoverschreidende vakdidactiek kunsten 3 

Algemene vakdidactiek beeldende kunst 3 

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4

 Communicatie 2

Masterseminarie 4 J

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 

Krachtige leeromgevingen 6 

Kunst in het werkveld Fotografie 6 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Fotografie 24 J

Atelier Fotografie Master II  16 J

Stage II 12 J

Masterseminarie 4 J

Masterseminarie 4 J

  60

AUTONOME VORMGEVING
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Autonome Vormgeving Master I 14 J

Stage I 3 2

Specifieke vakdidactiek Beeldende kunsten: 
Design, ontwerp en vormgeving 6 

Domeinoverschreidende vakdidactiek kunsten 3 

Algemene vakdidactiek beeldende kunst 3 

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie  4

 Communicatie  2

Masterseminarie 4 J

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 

Krachtige leeromgevingen 6 

Kunst in het werkveld Autonome Vormgeving 6 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master:  
Autonome Vormgeving 24 J

Atelier Autonome Vormgeving Master II  16 J

Stage II 12 J

Masterseminarie 4 J

Masterseminarie 4 J

  60

GRAFISCH ONTWERP
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Grafisch ontwerp Master I 14 J

Stage I 3 2

Specifieke vakdidactiek Beeldende kunsten: 6 
Design, ontwerp en vormgeving / Vrije Kunsten 

Domeinoverschreidende vakdidactiek kunsten 3 

Algemene vakdidactiek beeldende kunst 3 

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4

 Communicatie 2

Masterseminarie 4 J

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 

Krachtige leeromgevingen 6 

Kunst in het werkveld Grafisch Ontwerp 6 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master:  
Grafisch Ontwerp 24 J

Atelier Grafisch Ontwerp Master II  16 J

Stage II 12 J

Masterseminarie 4 J

Masterseminarie 4 J

  60

TEXTIELONTWERP
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Textielontwerp Master I 14 J

Stage I 3 2

Specifieke vakdidactiek Beeldende kunsten: 
Design, ontwerp en vormgeving 6 

Domeinoverschreidende vakdidactiek kunsten 3 

Algemene vakdidactiek beeldende kunst 3 

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie  4

 Communicatie  2

Masterseminarie 4 J

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 

Krachtige leeromgevingen 6 

Kunst in het werkveld Textielontwerp 6 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Textielontwerp 24 J

Atelier Textielontwerp Master II  16 J

Stage II 12 J

Masterseminarie 4 J

Masterseminarie 4 J

  60

MODE
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Mode Master I 14 J

Stage I 3 2

Specifieke vakdidactiek Beeldende kunsten: 
Design, ontwerp en vormgeving 6 

Domeinoverschreidende vakdidactiek kunsten 3 

Algemene vakdidactiek beeldende kunst 3 

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie  4

 Communicatie  2

Masterseminarie 4 J

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 

Krachtige leeromgevingen 6 

Kunst in het werkveld Mode 6 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Mode 24 J

Atelier Mode Master II  16 J

Stage II 12 J

Masterseminarie 4 J

Masterseminarie 4 J

  60
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MUZIEK & PODIUMKUNSTEN

DRAMA
> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Drama Master I 10 J

Stage I 3 2

Specifieke vakdidactiek Drama  

 Spelen 3 1

 Tekst en Creatie 3 1

Kunstagogiek 2 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanangement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanangement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Masterclass 1 3 J

Masterseminaries 4 J

Kunst in het werkveld  7 J

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Algemene vakdidactiek drama 3 J

  60

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Drama 24 J

Atelier Drama Master II 13 J

Stage II  12 J

Masterclass 2 3 

Masterseminaries 8 

  60

KLASSIEKE MUZIEK
INSTRUMENT

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument III (Klassiek) 20 J

Kamermuziek III 6 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk III (piano, orgel, 
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Orkest / Grote ensembles III 
 (orkestinstrumenten) 6 J

Auditiepraktijk 3 J

Harmonie en contrapunt 3 3 J

Partituuranalyse 2 4 

 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2

 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1

Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J

Dossier 3 J

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 1

Algemene vakdidactiek muziek 3 1

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument master I (Klassiek) 19 J

Kamermuziek master I 3 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk master I (orgel,  
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Begeleidingspraktijk master I (piano) 6 J

 Orkest / Grote ensembles master I  
 (orkestinstrumenten) 6 J

 Projecten (historische instrumenten) 6 J

Stage I 3 J

Specifieke vakdidactiek Muziek: instrument/zang 3 1

Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren 3 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 J

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Auditiepraktijk master 3 J

 Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

 Muziek en management 3 1

 Kunst in het werkveld 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten 
 van de muziekindustrie 3 J

Masterseminaries 8 1of2

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: 
Klassieke Muziek 24 J

Instrument Master II (klassiek) 15 J

Stage II  12 J

Kamermuziek master II 3 J

Musiceerpraktijk naargelang discipline 6 

 Begeleidingspraktijk master II (orgel,  
 klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J

 Begeleiden master II (piano) 6 J

 Orkest / Grote ensembles master II  
 (orkestinstrumenten) 6 J

 Projecten (historische instrumenten) 6 J

  60 
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KLASSIEKE MUZIEK
ZANG

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Zang III (Klassiek) 17 J

Taalcoaching 3 3 J

Kamermuziek III 6 J

Muziektheatrale Vorming III 3 J

Projecten Zang III 3 J

Harmonie en contrapunt 3 3 J

Partituuranalyse 2 4 

 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2

 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1

Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J

Dossier 3 J

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Algemene vakdidactiek muziek 3 J

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Zang master I (Klassiek) 19 J

Kamermuziek master I 3 J

Muziektheatrale Vorming master I 3 J

Projecten Zang master I 3 J

Stage I 3 J

Specifieke vakdidactiek Muziek: instrument/zang 3 1

Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren 3 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 J

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Auditiepraktijk master 3 J

 Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

 Muziek en management 3 1

 Kunst in het werkveld 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten 
 van de muziekindustrie 3 J

Masterseminaries 8 1of2

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master:  
Klassieke Muziek 24 J

Zang Master II 15 J

Stage II  12 J

Kamermuziek master II 3 J

Muziektheatrale Vorming master II 3 J

Projecten Zang master II 3 J

  60 

JAZZ / POP
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang III (jazz) 21 J

Band III 6 J

Creative Lab 3 3 J

Arrangement 3 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Harmonie 3 3 J

 Module jazz 3 

 Module pop 3 

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten v/d muziekindustrie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

Dossier 3 J

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Kunstagogische kaders 3 1

Algemene vakdidactiek muziek 3 J

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Instrument/Zang master I (Jazz) 22 J

Band master I 6 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten v/d muziekindustrie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Muziek en management  3 1

 Creative Lab master 1 3 J

 Compositie en arrangement 1 3 1

 Kunst in het Werkveld 3 J

Stage I 3 J

Specifieke vakdidactiek Muziek: instrument/zang 3 1

Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren 3 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 J

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Masterseminaries 8 1of2

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Jazz 24 J

Instrument/Zang master II (jazz) 15 J

Stage II  12 J

Band master II 6 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten v/d muziekindustrie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Muziek en management  3 1

 Compositie en arrangement 1 3 1

 Compositie en arrangement 2 3 2

 Creative Lab master 1 3 J

 Creative Lab master 2 3 J

  60 113 
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4MUZIEKPRODUCTIE

> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Producing III 15 J

Sound Lab III 6 J

Songwriting III 6 J

Creative Lab 3 3 J

Arrangement 3 6 J

 Module jazz 6 

 Module pop 6 

Harmonie 3 3 J

 Module jazz 3 

 Module pop 3 J

Productieanalyse 3 1

Dossier 3 J

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Algemene vakdidactiek muziek 3 J

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Producing master I 22 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten van 
 de muziekindustrie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Muziek en management  3 1

 Creative Lab master 1 3 J

 Compositie en arrangement 1 3 1

Stage I 3 J

Specifieke vakdidactiek Muziek: creatie 3 1

Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren 3 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 J

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Masterseminaries 8 1of2 

Kunst in het werkveld 6 J

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: 
Muziekproductie 24 J

Producing master II 21 J

Stage II  12 J

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten van 
 de muziekindustrie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Muziek en management  3 1

 Creative Lab master 1 3 J

 Compositie en arrangement 1 3 1

 Creative Lab master 2 3 J

 Compositie en arrangement 2 3 2

  60 

COMPOSITIE
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Compositie III 20 J

Klavierpraktijk 3 3 J

Toegepaste harmonie 3 3 J

Klankrealisatie 2 3 2

Harmonie en contrapunt 3 (compositie) 6 J

Partituuranalyse 2 4 

 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2

 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1

Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J

Dossier 3 J

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Algemene vakdidactiek muziek 3 J

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Compositie master I 19 J

Coachen en Musiceren 1 3 J

Elektroakoestische compoistietechnieken 1 3 2

Posttonale compositietechnieken 3 J

Stage I 3 J

Specifieke vakdidactiek Muziek: creatie 3 1

Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren 3 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 J

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Masterseminaries 8 1of2

Opleidingsonderdeel te kiezen 3 

 Orkestratie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

 Muziek en management 3 1

 Kunst in het werkveld 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten van 
 de muziekindustrie  3 J

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Compositie 24 J

Compositie Master II 15 J

Stage II  12 J

Coachen en Musiceren 2 6 J

Elektroakoestische compositietechnieken 2 3 2

  60 

MUZIEKTHEORIE / SCHRIFTUUR
> VOORBEREIDINGS PROGRAMMA

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Algemene vakdidactiek muziek 3 J

  15  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Stage I 3 J

Specifieke vakdidactiek Muziek: creatie 3 1

Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren 3 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 J

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Tonale schriftuur: Harmonie & Contrapunt 13 J

Klavier Muziektheorie 1 3 J

Begeleidingspraktijk Muziektheorie 1 3 J

Koordirectie 1 6 J

Stemvorming 1 3 J

Masterseminaries 8 J

Opleidingsonderdeel kiezen 3 

 Instrumentatie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

 Muziek en management 3 1

 Kunst in het werkveld 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten 
 van de muziekindustrie 3 J

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: Muziektheorie 24 J

Stage II 12 J

Posttonale Schriftuur 6 J

Klavier Muziektheorie 2 3 J

Begeleidingspraktijk Muziektheorie 2 3 J

Koordirectie 2 6 J

Stemvorming 2 3 J

Opleidingsonderdeel kiezen 3 

 Instrumentatie 3 J

 Overzicht van de muzieksociologie 3 1

 Actuele aspecten van de muziekanalyse 3 J

 Muziek en management 3 1

 Kunst in het werkveld 3 J

 Juridische en zakelijke aspecten 
 van de muziekindustrie 3 J

 Orkestratie 3 J

  60 

INSTRUMENTENBOUW
> 3E BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Instrumentenbouw III 21 J

Algemene muziekleer en practicum instrument 3 3 J

Stemmen 2 3 J

Organologie 3 3 1

Inleiding conservatie en restauratie 3 1

Inleiding elektronische instrumenten 3 J

Initiatie werkveld instrumentenbouw 3 2

Natuurwetenschappelijke ondersteuning 3 3 1

Dossier 3 2

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Didactische vaardigheden instrumentenbouw 3 J

  60  

> 1E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Atelier Instrumentenbouw Master I 23 J

Organologisch onderzoek 1 6 J

Stage I 3 J

Specifieke vakdidactiek Muziek:  
Instrumentenbouw 6 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 J

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Kunst in het werkveld 6 J

Masterseminaries 4 1of2

  60 

> 2E MASTER

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master: 
Instrumentenbouw 24 J

Atelier Instrumentenbouw Master II 20 J

Stage II  12 J

Masterseminaries 4 1of2

  60 
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AUDIOVISUAL ARTSAUDIOVISUAL ARTS
> ANIMATION FILM > ANIMATION FILM P. 29
> FILM  > FILM  P. 31

DRAMADRAMA
> DRAMA > DRAMA P. 36

MUSICMUSIC
> PERFORMING MUSIC> PERFORMING MUSIC
 > CLASSICAL MUSIC > CLASSICAL MUSIC
  > INSTRUMENT   > INSTRUMENT P. 41
  > VOICE   > VOICE P. 43
 > JAZZ  > JAZZ P. 49
 > POP  > POP P. 59
> COMPOSING MUSIC> COMPOSING MUSIC
 > MUSIC PRODUCTION  > MUSIC PRODUCTION P. 54
 > COMPOSITION  > COMPOSITION P. 59
 > COMPOSITION  > COMPOSITION 
  FOR SCREEN (INMICS)   FOR SCREEN (INMICS) P. 64
> MUSICAL INSTRUMENT > MUSICAL INSTRUMENT 
 MAKING  MAKING P. 72

VISUAL ARTSVISUAL ARTS
> FINE ARTS  > FINE ARTS  P. 82
 > SCULPTURE   > SCULPTURE  
 > INSTALLATION ART   > INSTALLATION ART  
 > MEDIA ARTS   > MEDIA ARTS  
 > PAINTING  > PAINTING 
 > DRAWING  > DRAWING 
 > PERFORMANCE  > PERFORMANCE 
> PHOTOGRAPHY > PHOTOGRAPHY P. 86  
> AUTONOMOUS DESIGN > AUTONOMOUS DESIGN P. 90  
> GRAPHIC DESIGN  > GRAPHIC DESIGN  
 > GRAPHICS  > GRAPHICS P. 95  
 > ILLUSTRATION  > ILLUSTRATION P. 96
 > GRAPHIC DESIGN  > GRAPHIC DESIGN P. 97  
> TEXTILE DESIGN > TEXTILE DESIGN P. 102  
> FASHION > FASHION P. 106

Onze opleidingen beeldende en audiovisuele 
kunsten, muziek en drama hebben naast 
een Nederlandstalige master ook een volledig 
Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten 
tientallen buitenlandse studenten in de 
English master van KASK & Conservatorium. 
Deze studenten zijn een verrijking van 
onze onderwijscultuur en geven een meer-
waarde aan de studies van Nederlandstalige 
student en. Nederlandstalige en Engelstalige 
studenten ontmoeten elkaar in bepaalde 
seminaries of lessen of in de kunstprojecten 
die ze samen opzetten. Ook voor de studen-
ten die tijdens hun studie niet kiezen voor 
een studentenuit wisseling in het buitenland 
(bv. via Erasmus) is er zo een internationale 
dimensie aan hun studie. 

Er zijn geen verschillen tussen de  
Neder landstalige en de Engelstalige master 
op gebied van curriculum, competenties,  
leer inhouden en organisatie. Engelstalige  
kandidaten die al een master in de muziek  
bezitten kunnen ook opteren voor de master- 
na-master-opleiding hedendaagse muziek. 

Meer informatie op schoolofartsgent.be 
onder onderwijs / opleidingen. 

Voor persoonlijk advies kan je terecht 
bij de trajectbegeleiders. Hun contactgegevens 
vind je op het einde van deze brochure. 

ENGLISH MASTERENGLISH MASTERVERKORT TRAJECT

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef Educatieve Master 12 J

Stage I 3 1

Stage II 12 J

Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten 3 J

Algemene vakdidactiek 3 J

Specifieke vakdidactiek 3 1

Specifieke vakdidactiek 3 1

Kunstagogische vraagstukken 3 1

Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek 3 2

Klasmanagement, reflectie en communicatie 6 2

 Klasmanagement en reflectie 4 

 Communicatie 2 

Kunstagogische kaders 3 1

Krachtige Leeromgevingen 6 1
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BIJZONDER TRAJECT LIO-STUDENTEN 
(LERAAR IN OPLEIDING)
Info bij de studietrajectbegeleiders. 
(zie p. 170)
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> BACHELOR NA BACHELOR > BACHELOR NA BACHELOR 
IN DE LANDSCHAPS -IN DE LANDSCHAPS -
ONTWIKKELINGONTWIKKELING

> MASTER NA MASTER > MASTER NA MASTER 
HEDENDAAGSE MUZIEKHEDENDAAGSE MUZIEK

> POSTGRADUAAT SOLOIST > POSTGRADUAAT SOLOIST 
CLASSICAL MUSICCLASSICAL MUSIC

> POSTGRADUAAT MUSICAL > POSTGRADUAAT MUSICAL 
PERFORMANCE PRACTICEPERFORMANCE PRACTICE

> POSTGRADUAAT DIGITAL > POSTGRADUAAT DIGITAL 
STORYTELLINGSTORYTELLING

> POSTGRADUAAT > POSTGRADUAAT 
CURATORIAL STUDIESCURATORIAL STUDIES

> DOCTORAAT IN DE KUNSTEN> DOCTORAAT IN DE KUNSTEN
  i.s.m. met UGenti.s.m. met UGent

VOORTGEZETTE OPLEIDINGENVOORTGEZETTE OPLEIDINGEN
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Binnen de academisch gerichte opleidingen 
drama, muziek, beeldende kunsten en audio-
visuele kunsten organiseert KASK & Con ser  vato-
rium schakel-en voorbereidings programma’s. 
Schakel programma’s zijn studieprogramma’s 
die kandidaten met een professioneel bachelor-
diploma voorbereiden op het masterprogramma. 
Ze variëren tussen de 45 en 90 studiepunten en 
worden op maat samengesteld, op basis van je 
vooropleiding	en	de	specifieke	artistieke	focus	
die je in je masteropleiding wenst te leggen. 
Onder meer kandidaten met een bachelor-
diploma interieurvormgeving, landschaps-en 
tuinarchitectuur, beeldende vormgeving, audio-
visuele kunsten, audiovisuele technieken, 
modetechnologie,	textieltechnologie,	grafische	
en digitale media, dans, pop-en rockmuziek, 
musical,... komen in aanmerking om via een 
schakelprogramma naar een master in de 
kunsten door te stromen. 

Heb je al een academisch bachelordi-
ploma in de kunsten? Dan kan je kandideren 
voor een masteropleiding aan KASK & Con-
ser vatorium. Als er onvoldoende inhoudelijke 
ver want schap is tussen je bachelordiploma 
en het masterdiploma waarvoor je kandi-
deert, biedt een voorbereidingsprogramma 
mogelijk de ideale overbrugging. Ook een 
voorbereidings programma wordt op maat 
samengesteld en kan zowel artistieke als 
theoretische accenten omvatten. Je kan een 
voorbereidingsprogramma – afhankelijk van 
de studie-omvang – ook combineren met 
een eerste gedeelte van je masteropleiding. 

Wens je meer informatie over de toe-
latingsvoorwaarden en samenstellingen van 
schakel-of voorbereidingsprogramma’s en 
over	jouw	specifieke	situatie?	Contacteer	gerust	
de studietrajectbegeleider van de opleiding. 

SCHAKEL- EN SCHAKEL- EN 
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’SVOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S
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HEDENDAAGSE MUZIEKHEDENDAAGSE MUZIEKDe opleiding master na master hedendaagse 
muziek van het Koninklijk Conservatorium 
legt de focus op muziek van na 1950, met 
in toenemende mate de nadruk op de 21ste 
eeuw. Je specialiseert je in de creatie, de uit-
voering en concipiëring van hedendaagse 
muziekperformances, al dan niet in com-
binatie met andere disciplines zoals dans, 
media- en installatiekunst, en dit als solist 
en in ensembleverband. Dit houdt in dat 
je persoonlijke projecten kunt samenstel-
len en creëren, maar ook dat je samen met 
je medestudenten deel uitmaakt van het 
ensemble GAME, het Gents Actuele Muziek 
Ensemble. Hiertoe speel je een actieve rol in 
de conceptuele fase tot en met de uitvoering 
van de verschillende performances. Je wordt 
daarin gecoacht door twee gevestigde ensem-
bles voor hedendaagse muziek: ICTUS en 
SPECTRA. Zowel je persoonlijke projecten 
als de GAME producties vinden op regelma-

tige basis een podium, zowel binnen als buiten de 
schoolmuren. Via workshops en lezingen kom je 
in contact met internationale experten en wissel 
je ideeën uit met generatiegenoten uit diverse dis-
ciplines: muzikanten, componisten, choreografen, 
theatermakers, beeldende en mediakunstenaars. 
Hiertoe is er op regelmatige basis ook een samen-
werking met de Research Studios van de Brussels 
dansschool PARTS, opgericht en geleid door Anne 
Teresa De Keersmaeker. 

De artistieke praktijk vormt de hoofdmoot 
van het studieprogramma. Deze bestaat uit drie 
onderdelen. Ten eerste is er je masterproject, het 
project waarmee je je aanmeldt in de opleiding. Dat 
concretiseer je gedurende de opleiding. Je wordt 
daarin begeleid via individuele coaching op maat 
van het project. Het leidt tot een juryconcert in de 
MIRY Concertzaal, dat in het tweede jaar van je 
master een volwaardig publieksconcert is. Ten 
tweede is er het opleidingsonderdeel GAME perfor-
mances, waarin je participeert aan producties van 
het ensemble. Tijdens een vijftal groepssessies per 
jaar komen alle studenten van de opleiding samen 
en krijgen feedback op hun werk van een gemengde 
groep van musici van ICTUS en SPECTRA. Deze 
sessies vormen het derde onderdeel artistieke prak-
tijk in je studieprogramma. Jaarlijks is er ook een 
productie met de ensembles ICTUS en SPECTRA 
(alternerend). Naast de praktijk biedt de opleiding 
ook een aantal theoretische, omkaderende onder-
delen aan. Daarin verwerf je kennis op vlak van 
muziekanalyse, muziektheater, live electronics, 
video en performance, telkens in relatie met heden-
daagse muziek. Deze kennis zal je eigen praktijk 
voeden, nieuwe mogelijkheden creëren en inspi-
reren. Tenslotte introduceert de leerlijn reflectie 
en onderzoek je in het eerste jaar van je master in 
onderzoekspraktijken op het vlak van hedendaagse 

muziek. Je volgt een interdisciplinair masterse-
minarie dat gegeven wordt door onderzoekers uit 
andere vakgroepen (bv. beeldende kunsten) binnen 
of buiten de school of arts, bijv. in het Orpheus 
Instituut (centrum voor artistiek onderzoek in de 
muziek). Je sluit de opleiding af met een concert 
en een scriptie, een essay gelinkt aan de inhoud 
van je masterproef. 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma in de 
muziek (uitvoerende muziek of compositie) en 
krijgt een positief advies van de oriënteringscom-
missie na deelname aan de oriënteringsproef. Deze 
proef bestaat uit twee luiken: een auditie en een 
gesprek over jouw motivatie en je (uitgeschreven) 
voorstel voor je masterproject. De oriënterings-
proef vindt plaats in de lokalen van de school of 
arts. De oriënteringscommissie bestaat uit één 
of meerdere leden van het onderwijzend perso-
neel van de opleiding muziek met specialisatie 
in hedendaagse muziek, een extern jurylid, een 
vertegenwoordiger van ICTUS en een vertegen-
woordiger van SPECTRA, de coördinator master 
hedendaagse muziek en een voorzitter. Kandidaten 
kunnen zich aanmelden op individuele basis alsook 
als ensemble. Bij aanmelding van een ensemble, 
dienen de verschillende leden van het ensemble 
zich individueel in te schrijven voor de opleiding. 

> MASTER NA MASTER
> MODELTRAJECT 1

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproject hedendaagse muziek 15 J

G.A.M.E. 12 J

Sessies ICTUS en SPECTRA 1 9 J

Live-electronics, video en performance 1 6 J

Aspecten van het hedendaagse muziektheater 3 2

Analysemodellen hedendaagse muziek 1 6 2

Research Seminar 5 1

Theoretische masterseminaries 4 J

  60

> MODELTRAJECT 2

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Masterproef hedendaagse muziek 18 J

Masterproef G.A.M.E. 12 J

Sessies ICTUS en SPECTRA 2 9 J

Live-electronics, video en performance 2 6 J

Analysemodellen hedendaagse muziek 2 6 2

Scriptie 9 J
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LANDSCHAPSONTWIKKELINGLANDSCHAPSONTWIKKELING

In het landschap komen de grote maatschappe-
lijke uitdagingen van de eenentwintigste eeuw 
samen. Het formuleren van antwoorden op 
problemen als voedselzekerheid, klimaatveran-
dering, biodiversiteitsverlies en migratie vraagt 
een holistische benadering van het landschap als 
bovenlokaal systeem. Ook op regionale schaal wordt 
het landschap steeds meer een ontwerp-object. 
Land schapsontwerp stemt de wensen van uiteen-
lopende stakeholders op elkaar af en ontwikkelt 
het strategische en wervende visies die concrete, 
maatschappelijk wenselijke realisaties mogelijk 
maken. De opleiding bachelor na bachelor vormt 
professionals die beschikken over de analytische 
en synthetische vermogens om het landschap 
zelfstandig en kritisch te lezen en zo creatieve én 
gemotiveerde ontwerp-, inrichtings- en beheervoor-
stellen te doen.

In het eerste kwartaal van de opleiding leer 
je vooral het hedendaagse landschap te doorgronden 
door inzicht te verwerven in de manier waarop het 
als een relatiesysteem tot stand is gekomen. Er 
gaat ook aandacht naar methodieken om land-
schappen te ontwikkelen en naar de manier waarop 
overheden en professionele ontwerpbureaus 
hiermee aan de slag gaan. Het tweede kwartaal 
bestudeert het ontstaan van landschappen en de 
manier waarop landschapsontwikkeling gebruik 
maakt van en zich situeert binnen de ruimtelijke 
planning. In het derde kwartaal bevragen we het 
landschap filosofisch, vertrouwen we ons met de 
basis principes van het landschapsbeheer en focus-
sen we ook specifiek op landschappen van en in 
de stad.

Kennis en inzichten worden per kwartaal 
praktisch toegepast in de projecten landschaps-
ontwerp. Dit zijn ontwerpateliers rond grootscha-
lige ruimtelijke cases waarbij je in groep werkt. 

Het zelfstandig opzoeken van de nodige 
informatie, de interpretatie hiervan en het 
vormen van een onderbouwde visie zijn 
hierbij essentieel. De aanpak is multidis-
ciplinair: binnen de projecten doet elke 
student op basis van zijn of haar voorop-
leiding en competenties een inbreng, om zo 
een gedragen antwoord te formuleren op de 
vooropgestelde uitdagingen. Deze projecten 
vertrekken vaak vanuit specifieke vragen uit 
het werkveld. 

Dialoog tussen groepsleden, externe 
opdrachtgevers en de docenten staat cen-
traal. Deze dialoog is typerend voor het wer-
ken aan het landschap op een bovenlokaal 
schaalniveau. Tijdens de projecten, evenals 
op het einde, zijn er overlegmomenten tus-
sen de studenten en de opdrachtgevers. Zo 
werd al ontwerpend onderzoek gedaan voor 
gemeentebesturen, provinciebesturen, vzw’s 
en een aantal privépartners. Geografische 

Informatiesystemen, die in de loop van de 
volledige opleiding grondig worden aange-
leerd, zijn hierbij een belangrijke tool. Het 
vierde kwartaal van de opleiding ga je ten-
slotte op stage gedurende acht weken.

De opleiding is opengesteld voor stu-
denten met minimaal een bachelordiploma. 
Er is geen toelatingsproef, maar afhanke-
lijk van het individuele voortraject moet er 
wel een intakeprocedure doorlopen worden. 
Tijdens een intakegesprek evalueren docen-
ten de kandidaat-student op basis van zijn 
competenties op het vlak van groenkennis 
en ruimtelijk inzicht. De instroom bestaat 
uit landschaps- en tuinarchitecten, groen-
beheerders, architecten, stedenbouwkun-
digen, bachelors in vastgoed, landmeters, 
geografen, milieudeskundigen en interi-
eurarchitecten. Die belangrijke heterogene 
instroom weerspiegelt de multidisciplinaire 
realiteit van het werkveld. Het programma 
wordt aangeboden in het Nederlands. De stages, 
projecten en de studiereis hebben vaak een sterke 
internationale component.

Het diploma bachelor na bachelor in de land-
schapsontwikkeling is een belangrijke meerwaarde 
in het werkveld van de stedenbouw, ruimtelijke 
planning, landschapsarchitectuur, architectuur, 
groenbeheer en Geografische Informatiesystemen. 
Afgestudeerden van de opleiding worden tewerk-
gesteld in overheidsadministraties (Vlaamse 
overheid, provincies, steden en gemeenten), 
openbare instellingen (zoals bijvoorbeeld de 
Vlaamse Landmaatschappij en de Regionale 
Landschappen) en studiebureaus in binnen- en 
buitenland. Nadien kan je aanknopen bij een mas-
teropleiding in de ruimtelijke planning, stedenbouw 
en landschapsarchitectuur.

> BACHELOR NA BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM

Landschap en beleid 4 1

Projecten landschapsontwerp I 8 1

Projecten landschapsontwerp II 4 2

GIS I 5 1

GIS II 3 2

Stage en rapportering 15 2

Landschapsanalyse 3 1

Landschapsgenese 3 1

Landschapsbeheer 3 2

Planmethodiek 3 1

Ruimtelijke planning 3 1

Landschapsfilosofie 3 2

Landschap en stedenbouw 3 2

  60 



123 

23
—2

4
23

—2
4

op
le

id
in

ge
n 

>
 v

oo
rt

ge
ze

tte
 o

pl
ei

di
ng

en

MUSICAL PERFORMANCE MUSICAL PERFORMANCE 
PRACTICEPRACTICE

You graduated as a master in music but you 
are still looking to improve your skills? At 
the heart of our Post Graduate programme 
in Musical Performance Practice lies just 
such a desire for excellence. 

As performing artist you engage both 
individually as well as an ensemble member 
into a well defined one-year programme. You 
are coached by musicians of the conserva-
tory who are specialised in performance 
practice, musicology and artistic research. 
At the start of the programme you set-up 
a research project that helps you focus on 
the interpretation and performance practice 
of old or new music. You specialise in the 
developping and testing of new performance 
methods based on the latest scientific and 
artistic research. Moreover, you actively par-
ticipate in the artistic field. To that purposes 
the school of arts will introduce you in its 
extensive network of professional partners 

by means of an internship. You further broaden 
the perspective of your own research project by 
attending specific research seminars. 

Already professionally active? No problem: 
our slim yet intensive Postgraduate programme can 
be easily combined with professional activities. The 
programme is open to anyone who is in the pos-
session of a master in music. To enroll you need to 
pass an orientation test, which consists of a short 
audition (recital) and an informal talk in which 
you outline the repertoire you want to specialise in. 

> POSTGRADUATE (ENGLISH SPOKEN)

COURSES CREDITS SEM

Performance Practice 18 Y

Arts in Practice 9 Y

Research Seminar 5 Y
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SOLOIST CLASSICAL MUSICSOLOIST CLASSICAL MUSIC

You graduated as a master in music but you are 
still looking to improve your skills? At the heart of 
our Postgraduate programme in Soloist Classical 
Music lies just such a desire for excellence.

As a performing musician you will engage 
more deeply in a specific segment of the solo reper-
toire. A paired-down study programme, revolving 
around the three cornerstones of Skills, Network 
and Exposure, will help you improve the technical 
and interpretive aspects of your performance. The 
focus of the programme is on the development of 
practice, tutored by one of our classical music tea-
chers. You actively participate in the artistic field. 
Furthermore, KASK & Conservatorium will put 
you in contact with an extensive network of profes-
sional partners. Finally, you further develop critical, 
reflective abilities concerning your own musical 
practice, as well as that of others.

Already professionally active? No problem: 
our slim yet intensive postgraduate programme 
can be easily combined with professional activities.

The programme is open to anyone who has 
obtained a master diploma in music. To enroll you 
need to pass an orientation test, which consists 
of a short audition (recital) and an informal talk 
in which you outline the repertoire you want to 
specialise in.

> POSTGRADUATE (ENGLISH SPOKEN)

COURSES CREDITS SEM

Soloist Practice 18 Y

Arts in Practice 9 Y

MIRY Concerts 5 Y
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CURATORIAL STUDIESCURATORIAL STUDIESWho is this for?

Curatorial Studies at KASK is an intensive 
one-year English-language postgraduate 
course aimed at applicants with an MA or 
equivalent experience in the arts, humanities 
or sciences and a keen interest in contem-
porary art. Established in 1999, Curatorial 
Studies is the only postgraduate curatorial 
programme in Belgium, benefitting from 
a unique partnership between KASK & 
Conservatorium (HOGENT – Howest), 
Ghent University and S.M.A.K. 

On this course students become fami-
liar with contemporary curatorial practices 
across a variety of contexts, such as muse-
ums, foundations, artist-run spaces and 
commissioning agencies. Curatorial Studies 
at KASK stands out among comparable 
European and North American programmes 
for the breadth of skills it covers, from con-

servation and exhibition history/theory to collection 
management and public mediation. Through this 
programme, students are equipped to excel in the 
curatorial field, in its practical as well as theoretical 
applications. 

What will you be studying?

Curatorial Studies considers curation – from the 
Latin ‘cura’, to care for – to be a vital link between 
cultural production and the wider social sphere. In 
this expanded definition, the curatorial touches the 
entire spectrum of cultural production, including 
historical and artistic research, documentation and 
archival projects, and the organisation of public 
events. Curatorial Studies students are confronted 
with the diverse possibilities of the curatorial, from 
the collection, conservation and study of modern 
and contemporary art to developing new ways of 
making art public through on- and off-line displays, 
publications, pedagogical, social and performative 
interventions. Our Curatorial Studies programme not 
only encourages students to develop their personal 
curatorial practice through the making of exhibitions, 
publications and events, it also lays emphasis on 
collaborative forms of cultural agency with a final 
collective project acting as a culmination point. 

Through a mix of lectures, seminars, work-
shops and independent research, students become 
conversant with the most up-to-date debates within 
the contemporary curatorial field, particularly as 
these intersect with social, political and ethical 
issues. Drawing on Ghent’s exceptional cultural 
history and resources, as well as its proximity 
to major European cities, the programme com-
prises numerous behind-the-scenes visits to key 
art institutions in Belgium and internationally. 
The students’ experience is further enhanced by 

regular talks by prominent speakers. All Curatorial 
Studies staff members are research-active and 
recognised in their areas of specialisation, as 
conservation specialists, mediators, curators, and 
scholars. This expertise allows for an immersive 
experience, where students are immediately put 
into contact with real-world situations and profes-
sional challenges. 

And then…

Equipped with the extensive knowledge and con-
tacts acquired during the programme, students (re)
enter the professional field in a position of strength. 
The programme’s alumni find employment in the 
artistic sector upon graduation, in museums, gal-
leries, non-profit art spaces, governmental agencies, 
biennials, artist studios, magazines and, not least, 
academia. Moreover, given the long history of the 
programme, Curatorial Studies graduates benefit 
from a large network of alumni who remain active 
in the cultural field. 

www.curatorialstudies.be

 

> POSTGRADUATE (ENGLISH SPOKEN)

COURSES CREDITS SEM

Museum Studies and Art policy (UGent)  6 1

Curatorial Vocabularies 6 Y

Audiences and Learning 6 Y

Internshiop and portfolio 6 Y

Writing and Curating 6 Y

Conservation: Curatorial Aspects 3 Y

Museum and Collections 6 Y

Graduation Project 9 Y
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DIGITAL STORYTELLINGDIGITAL STORYTELLING

The English-taught postgraduate Digital Story-
telling is a programme aimed at storytellers with 
a fascination for internet culture and online creati-
vity. Creatives who want to explore in audio, video, 
photo and text what the internet has to offer for 
story tellers. Telling stories on social media is the 
key part: think vlogging, blogging, social video, 
podcasting and social photography. Next to that, 
we also dive deeper into concepts like transmedia, 
crossmedia, storytools, Virtual Reality, Augmented 
Reality and Artificial Intelligence and experiment 
with those emerging technologies. 

Anyone who considers themselves a creator 
and who wants to tell better online stories, can 
apply. The programme is open to all students 
who are in the possession of a bachelor ormaster 
diploma. If you already have experience in making 
photo, video, text or audio, that’s a nice to have. But 
it’s no must have. In weekly studio exercises, you’ll 
get the hang of it. After registering and sending in 
your motivation, you have a talk with the program’s 
coordinator to discuss your ideas and your work. 
If the talk goes well, you can start the program.

This postgraduate programme will help you 
refine your skills in storytelling, in finding and rea-
ching an online audience, and sharpen your digi-
tal proficiencies. You will be trained and inspired 

to create and spread your story using the 
newest media tools, such as VR & 360, 
social video, live video, social photography, 
longreads, blogs, podcasts, vlogs, etc...

The programme takes up a single 
academic year and consists of 39 ECTS cre-
dit points, divided over five training modules: 

• Inspiration in Digital Storytelling 
(lectures)

• Experiment in Digital Storytelling 
(workshops)

• Digital Storytelling in audio,  
video, photo & text (workshops)

• Internship
• Digital Story Experience  

(graduation project)

The first three combine lectures with prac-
tical assignments that you work on during 
studio time. The last two comprise extremely 

useful and extensive practical assignments: 
under the guidance of a tutor, you will 
develop a project that provides an answer 
to a realistic issue that can come from any 
number of societal sectors. Individually or 
in a small group, you will intern in Belgium 
or another country. Finally, you will develop 
your own personal graduation project under 
the guidance of professional media coaches.

Classes take place Monday and Wed-
nes day evenings from October till March. 
From then on you continue working on your 
graduation project and you do an internship. 
On Thursdays you work together with other 
students from October till the end of the year. 
Every week there are assignments that 
equal a day’s work more or less. During the 
year there are no less than 5 of these. The 
tuition fee is 3450 euro.

The programme is taught in English. 
There’s an online motivational talk and an 
intake. There is a high demand for professional 
digital storytellers, which comes as no surprise, 
as stories are perfectly suited to conveying a mes-
sage. This is a highly practical training. Having 
completed it, you are ready for the creative digi-
tal media sector. It will not take long before every 
company will be relying on digital storytellers to 
convey their stories. Graduates of our programme 
are now professional media makers, either in their 
own media production companies, as content spe-
cialists for larger organizations or creating their 
own artistic stories for an online audience. 

If you have any questions, please contact 
Pieter Blomme (pieter.blomme@hogent.be) who 
is the programme’s coordinator. This postgraduate 
programme is a collaborative initiative of KASK & 
Conservatorium and Chase Academy.

> POSTGRADUATE (ENGLISH SPOKEN)

COURSES CREDITS SEM

Digital Storytelling in Audio, Video,  
Text and Photo 12 1

Inspiration in Digital Storytelling 3 1

Experiment in Digital Storytelling 6 1

To choose  12 

 Transmedial Story 12 2

 Internship 12 2

  33
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ALGEMEEN-
THEORETISCHE
OPLEIDINGS-
ONDERDELEN 
Godart Bakkers
Hilde Bouchez
Angelique Campens
Bambi Ceuppens
Martine Clierieck

Paul Demets
Helena De Preester
Peter Desmet
Wim De Temmerman
Régis Dragonetti
Bruno Forment
Luc Gulinck
Wannes Gyselinck
Lars Kwakkenbos
Anna Luyten
Els Roelandt
Jonas Roelens
Dries Sel
Yves Senden
Hans Theys
Bram Vandamme
Sofie Vandamme
Frank Vande Veire
Sofie Verraest
Judith Wambacq

LAND SCHAPS- EN 
TUIN ARCHITECTUUR 

Sven Bellanger
Patrick Coucke
Stefanie Delarue
Glenn Deliège
Bart Depestel
Luc Deschepper
Hans Druart
Wim De Bruycker
Wim De Temmerman
Pieter Foré
Christian Igodt
Vincent Impens
Ruben Joye
Claire Laeremans
Sally Lierman
Ann Meirlaen
Marc Pinte
Caroline Poullier
Cornelis Stal
Eline Steyaert
Sylvie Van Damme
Steve Van Ryckegem
Ivan Vanbroekhoven
Gert Vandenweghe
Joke Vande Maele
Kobe Vanhaeren
Karel Vandevoorde
Griet Vanhaverbeke
Sofie Verraest 
Yves Willems

DOCENTENDOCENTEN
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DOCTORAAT IN DE KUNSTENDOCTORAAT IN DE KUNSTEN

Na de bachelor- en masteropleiding kan een student 
in een derde cyclus een doctoraat in de kunsten 
behalen. Voor de organisatie van deze derde cyclus 
werken KASK & Conservatorium en de Universiteit 
Gent nauw samen.

Centraal in het doctoraat in de kunsten staat 
de artistieke of ontwerppraktijk en het onderzoek 
dat zich binnen die praktijk afspeelt. Zoals bij 
elke discipline het geval is, genereert die praktijk 
haar eigen vragen en methoden, en is het aan de 
experten – kunstenaars in de beeldende of audio-
visuele kunsten, muziek of drama – om onderzoek 
op doctoraal niveau te verrichten.

Kandidaat-doctorandi leggen na een jaar-
lijkse oproep een projectvoorstel voor aan een 
commissie die het beoordeelt op basis van criteria 
inzake artistieke excellentie, onderzoeksmethodo-
logie en relevantie. Wie mag starten, combineert 
de onderzoeksactiviteit met een beperkte docto-
raatsopleiding en kan ook meteen expertise en 
ervaringen delen met studenten in een lesopdracht. 
Twee promotoren begeleiden doctorandi tijdens 
hun onderzoek: een promotor met vooral artistieke 
expertise verbonden aan KASK & Conservatorium 
en een promotor met theoretische expertise verbon-
den aan de Universiteit Gent. Aan het einde van zes 
jaar doctoraatsonderzoek legt de onderzoeker de 
resultaten, die bestaan uit artistiek werk en een dis-
cursief luik, ter verdediging voor aan een jury van 
experten uit het academische en het artistieke veld.

Voor meer informatie over het doctoraat in 
de kunsten kan je contact opnemen met de onder-
zoekscoördinator van KASK & Conservatorium: 
katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be
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DOCENTENDOCENTENGiliam Ganzevles
Wouter Verweirder
Simon Vanherweghe

ANIMATIEFILM 
Patrik Berx
Rob Breyne
Anke Brouwers 
Maï Calon
Charo Calvo
Edwin Carels
Emma De Swaef
Mario Debaene
Paul Demets

Emmanuel Depoorter
Johan Derycke
Michel Druart
Truusje Graste
Veerle Hallaert
Nicolas Keppens
Telma Lannoo
Britt Raes
Raf Schoenmaekers
Pieter-Jan Vaernewijck
Steffie Van Cauter
Brecht Van Elslande 
Edith Van Gompel
Carl Van Isacker
Griet Van Reeth
Geert Vergauwe
Pascal Vermeersch
Peter Vermeersch 
Robbe Vervaeke
Els Viaene

FILM
Vincent Bal
Bie Boeykens
Anke Brouwers
Jens Burez
Charo Calvo
Edwin Carels
Jasmijn Cedée
Lisa Colpaert
Jen Debauche
Stoffel Debuysere
Paul Demets
Hilde D’haeyere
Bavo Defurne
Eric De Vos
Nina de Vroome
Mieke De Wulf
Raf Enckels
Jelena Juresa
Bert Lesaffer
Renzo Martens
Rosine Mbakam
Bob Mees
Peter Monsaert
Pascal Poissonnier
Jasper Rigole
Nathalie Teirlinck
Angelo Tijssens
Sarah Vanagt
Gust Van den Berghe
An van Dienderen
Brecht Van Elslande
Griet Van Reeth
Hannes Verhoustraete
Peter Vermeersch
Ellen Vermeulen
Thomas Vertongen
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LANDSCHAPS-
ONTWIKKELING

Annelies De Nijs
Kristien De Rouck 
Stefanie Delarue
Glenn Deliège
Pieter Foré
Christian Igodt
Claire Laeremans
Sally Lierman
Cornelis Stal
Sylvie Van Damme
Griet Vanhaverbeke

INTERIEURVORMGEVING
Susanna Antico
Sven Bellanger
Laurence Berden
Hilde Bouchez
Bart Brants
Miel Cardinael
Birgit Cleppe
Niek Cornil
Patrick Coucke

Katia De Bondt
Wim De Bruycker 
Celine De Clercq
Jan De Pauw
Hanne De Vos
Sandy De Wolf
Wouter Decorte
Leen Dewilde
Wim Eeckhout
Els Hemerijckx
Yves Henskens
Tony Heyndrickx
Vincent Impens

Lars Kwakkenbos
Gustavo Mulhall
Tomas Navratil
Steven Neetens
Eva Neirinck
Miguel Nicque
Christian Overdeput
Christophe Sonck
Annelies Spotbeen
Sandra Termont
Pieter T’Jonck
Stephane Van Burm
Thomas Van der Velde
Mieke Van De Woestyne
Dirk Van Gogh
Kurt Van Maldegem
Karen Van Tomme
Gert Vandenweghe
Elien Vannevel
Klaas Vanslembrouck
Danny Venlet
Tom Wellekens
Veronique Welvaert

DIGITAL DESIGN
AND DEVELOPMENT 
(DEVINE)

Frédéric Baert
Cami Bosschaert
Simon Coudeville
Jynse Cremers
Ellen De Rycke
Koen De Weggheleire
Klaus Delanghe
Kim Diependael
Frederik Duchi
Griet Eeckhout
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DOCENTENDOCENTENToon Callier
Vincenzo Casale
Geert Claeys
Martine Clierieck
Danny Corstjens
Bruno De Busschere
Tom De Cock
Sylvie Decraemer
Ruben De Gheselle
Paul De Maeyer
Simon De Poorter
Wim De Temmerman
Luc De Vleeschhouwer
Jaap De Vries

Karin Defleyt
Ivo Delaere
Benoît Deleersnyder
Kris Deprey
David Desimpelaere
Peter Desmet
Jan Devlieger
Steven Devolder
Gert D’haese
Geert Dhondt
Régis Dragonetti
Judith Ermert
Bruno Forment
Tom Goossens
Myriam Graulus
Wannes Gyselinck
Lukas Huisman
Lisa Jacobs
Pieter Jansen
Daan Janssens
Ellen Janssens
Jill Jeschek
Marc Kerckhof

Gert Keunen
Jan Willem Konink
Hans Lamal
Dirk Lievens
Koen Maas
Wim Maeseele
Bart Maris
Marc Masson
Ignace Michiels
Raf Minten
Alessandro Moccia
Dirk Moelants
Graziano Moretto
Pieter Nuytten
Olga Pashchenko
Dominique Pauwels
Getácine Pegorim
Sarah Peire
Kristiina Poska
Marcos Pujol
Filip Rathé
Alex Roosemeyers
Mirella Ruigrok
Vitaly Samoshko
Arnaud Dos Santos
Daeninck Scheerlinck
Dries Sel
Yves Senden
Keiko Shichijo
Geert Soenen
Anouk Sturtewagen
Diederik Suys
Philippe Thuriot
Michel Tilkin
Mattijs Van Damme
Sandra Van der Gucht
Hendrickje Van Kerckhove
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DOCENTENDOCENTEN

Els Viaene
Effi Weiss

DRAMA
Reza Adib
Kuno Bakker 
Paola Bartoletti
Thomas Bellinck
Geert Belpaeme
Bérengère Bodin
Luanda Casella
Martine Clierieck
Frank Cools
Pieter De Buysser
Carolina Maciel de França
Jolente De Keersmaeker
Timeau De Keyser
Helena De Preester
Wim De Temmerman
Simon De Winne
Willem De Wolf
Fabrice Delecluse
Paul Demets
Björn Doumen

Khadija El Kharraz Alami
Wannes Gyselinck
Femke Gyselinck
Abke Haring
Sébastien Hendrickx
Mieja Hollevoet
Sofie Joye
Eva Kamala
Lars Kwakkenbos
Frederik Le Roy
Bauke Lievens
Kopano Maroga
Hans Mortelmans

Amanda Piña
Marijke Pinoy
Mieke Ramon
Ahilan Ratnamohan
Jan Steen
Mohamed Toukabri
Kristof Van Baarle
Tania Van der Sanden
Jeroen Van der Ven
Jorre Vandenbussche
Katrien Vanderbeke
Katrien Vuylsteke Vanfleteren
Marc Vanrunxt
Jozef Wouters

PROJECTEN EN 
MASTERCLASSES

Elsie de Brauw
Gabel Eiben
Mieja Hollevoet
Herwig Ilegems
Johan Leysen
Marijke Pinoy
Meg Stuart
Mette Ingvartsen
Milo Rau
Nora Chipaumire
Peter Monsaert
Youness Khoukhou

KLASSIEKE MUZIEK
Wibert Aerts
Korneel Alsteens
Jeroen Billiet
Joris Blanckaert
Jesse Broekman
Dirk Brossé
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DOCENTENDOCENTENWouter Van Tornhout
Erik Vermeulen
Nils Vermeulen
Valery Vermeulen
Bert Verschueren
Toni Vitacolonna
Sam Vloemans
Chrystel Wautier
Maarten Weyler 

MUZIEKPRODUCTIE
Dirk Blanchaert
Janos Bruneel
Jan Chantrain

Frederik Goossens
Luc Gulinck
Senne Guns
Lander Gyselinck
Gert Jacobs
Gert Keunen
Nina Kortekaas
Tim Lenssens
Peter Lesage
Lode Mertens
Fulco Ottervanger
Dominique Pauwels
Werner Pensaert
Vincent Pierins
Dries Sel
Sander Stuer
Liesa Van der Aa
Toon Van Dionant
Thomas Van Gelder
Reinhard Vanbergen
Thijs Vastesaeger
Valery Vermeulen
Sam Vloemans

Maarten Weyler
Orson Wouters

VRIJE KUNSTEN
Nel Aerts
Kasper Andreasen
Rebecca Jane Arthur
Feiko Beckers
Sven Bellanger
Ruben Bellinckx 
Chokri Ben Chikha
Hans Bryssinck
Angelique Campens
Paul Casaer
Fia Cielen
Evert Defrancq
Karel De Kock
Honoré d’O
Anouk De Clercq
Emmanuel Depoorter
Stefaan Dheedene
Raphaël Dua
Hadassah Emmerich
Tom Engels
Jan Florizoone
Elleke Frijters
Jerry Galle
Mekhitar Garabedian
Leatitia Gendre
Tatjana Gerhard
Vincent Geyskens
Fairuz Ghammam
Johan Grimonprez
Femke Gyselinck
Veerle Hallaert
Elias Heuninck
Laura Herman
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Peter Vandenberghe
Maarten Vandenbemden
Daan Vandewalle
Joost Vanmaele
Eddy Vanoosthuyse
Rik Vercruysse
Petra Vermote
Benjamin Wiame
Tae Yoshioka
Olga Zolotareva

COMPOSITIE 
Joris Blanckaert
Jesse Broekman
Dirk Brossé
Daan Janssens
Dominique Pauwels
Filip Rathé

MUZIEKTHEORIE
Simon De Poorter
Marc Masson
Filip Rathé
Mattijs Van Damme

Sandra Van der Gucht

INSTRUMENTENBOUW 
Bram Deman
Jan Devlieger
Frank Hollinga
Andreas Korczak
Toon Lauwers
Darryl Martin
Francis Ponseele
Nathalie Posson
Yves Senden
Johan Vandermaelen

JAZZ & POPMUZIEK
Wouter Berlaen
Dirk Blanchaert
Janos Bruneel
Stef Caers
Jan Chantrain
Samuel Comerford
Karel De Backer
Bruno Fevery
Tuur Florizoone
Seppe Gebreurs
Lander Gyselinck
Marc Godfroid
Frederik Goossens
Luc Gulinck
Senne Guns
Anu Junnonen
Gert Keunen
Nina Kortekaas
Peter Lesage
Tom Lodewijckx
Ibernice MacBean
Christian Mendoza
Lode Mertens
Dominique Pauwels
Yannick Peeters
Vincent Pierins
Dries Sel
Philip Thuriot
Tijs Vastesaeger
Liesa Van der Aa
Dirk Van der Linden
Adriaan Van de Velde
Toon Van Dionant
Thomas Van Gelder
Jeroen Van Malderen
Hans Van Oost
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DOCENTENDOCENTENGRAFISCH ONTWERP
Kasper Andreasen
Carl Cneut
Sébastien Conard
Filip De Baudringhien
Dirk Deblauwe
Sara Debondt
Luc Derycke
Stéphane De Schrevel
Thomas Desmet
Els Dezwarte
Ronny Duquenne
Arthur Haegeman
Veerle Hallaert

Julie Héneault
Gerard Herman
Jurgen Maelfeyt
Ine Meganck
Julie Peeters
Josse Pyl
Jan Van der Veken
Jacky Vander Linden
Frank Vandeveire
Harold Vergucht
Martha Verschaffel
Leen Voet
Erwin Wittevrongel
Dirk Zoete

TEXTIELONTWERP
Wouter Baert
Siegrid Demyttenaere
Leda Devoldere
Nele D’herde
Kurt Gabriel
Christiane Högner
Els Huygelen

Anita Kars
Joanna Reuse
Katrien Soeffers
Diane Steverlynck
Céline Vahsen
Laure Van Brempt
Esther Van Schuylenbergh
Carole Vanderlinden 
Clara Vankerschaver
Sep Verboom

MODE
Eva Bos
Hilde Bouchez
Aouatif Boulaich
Filip De Baudringhien
Helena De Smet
Polona Dolzan
Chris Fransen
Bram Jespers
Lars Kwakkenbos
Liesbeth Louwyck
Ronny Martin
Herman Stroobants
Carole Vanderlinden
Catherine Willems
Marina Yee

EDUCATIEVE MASTER
Ines Beert
Willem Breynaert
An De Bisschop
Joân De Bruycker
Karin De Fleyt
Joris Devos
Lynn Devos
Ilse Duyck
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DOCENTENDOCENTEN

Jelena Juresa
Heike Langsdorf
Hendrik Leper
Bart Lodewijks
Natasja Mabesoone
Ives Maes
Pieter Mathysen
Philip Metten
Carlo Mistiaen
Pieter-Paul Mortier
Marlie Mul
Benny Nemer
Laura Nsengiyumva
Hans Op de Beeck
Joost Rekveld
Alexandra Reynolds
Jasper Rigole
Gert Robijns
Peter Rogiers
Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir
Anna Stoppa
Bram Van Damme
Marijke Van Eeckhaut
Barbara Vackier

Benjamin Verhoeven
Katleen Vinck
David Weber-Krebs
Adva Zakai
Dirk Zoete

FOTOGRAFIE
Mathieu Asselin
Yann Bertrand
Kristien Buyse
Sofie Crabbé
Reinhart De Grendel
Annelies de Mey

Bieke Depoorter
Tom Callemin
Véronique Govaert
Nick Hannes
Jan Kempenaers
Bart Koubaa
Anne-Françoise Lesuisse
Ives Maes
Sven Marievoet
Mashid Mohadjerin
Max Pinckers
Marie Snauwaert
Jean Pierre Stoop
Tomas Uyttendaele
Willem Vermoere

AUTONOME VORMGEVING
Dirk van Gogh 
Archibald Godts 
Theresa Bastek 
Elly Van Eeghem 
Wouter Decorte 
Sep Verboom 
Anna Luyten 
Amandine David 
Luc Derycke 
Heleen Sintobin 
Paul Bailey 
Christiane Högner 
Hilde Bouchez 
Bart Lodewijks 
Filip De Baudringhien 
Peter Westenberg 
Catherine Willems 
Adva Zakai 
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DOCENTENDOCENTEN

Marc Godfroid
Alec Langrange
Dirk Lievens
Wim Konink
Sarah Peire
Mirella Ruigrok
Johan Sabbe
Ann Saelens
Jozef Sercu
Daeninck Scheerlinck
Arvid Steyaert
Toon Van Dionant
Karen Van Petegem
Joost Vanmaele
Petra Vermote
Jan Vuye
 & docenten uit  

het artistieke traject 
van je keuze

CURATORIAL STUDIES 
Maude Bass-Krueger 
Angelique Campens
Inti Guerrero

Laura Herman
Annie Jael Kwan 
Rachael Rakes 
Samuel Saelemakers 
Sanneke Stigter 
Anna Stoppa
Marijke Van Eeckhaut

DIGITAL STORYTELLING 
Dries Depoorter
Kenny Deus
Lucas Dewulf
Isabeau Doucet

Annelies Droesbeke
Filip Fastenaekels
Celien Feys
Nicolas Grootjans
Kyrill Hartog
Daniil Lavrovski
Eveline Lemahieu
Azaam mazoumzadeh
Klasien van de Zandschulp 

& Mark Meeuwenoord
Eva Moeraert
Catherine Ongenae
Maria Laura Raia
Raphael Rodan
Reinout Roose
Arjan Scherpenisse
Khael Touag
Tom van Haute
Nathalie van Raemdonck
Philippe Verkinderen
Lance Weiler
Simon Wilkinson  

& Myra Appannah
Clo Willaerts
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Met ondersteuning van het Herculesfonds van de Vlaamse Overheid 
bouwde KASK & Conservatorium een audiovisueel en akoestisch 
onderzoekslab uit. Masterstudenten, onderzoekers en doctorandi 
kunnen er gebruik maken van de meest geavanceerde apparatuur 
voor opname, montage en bewerking van beeld en geluid. Ook het 
houtatelier op de Bijlokecampus is uitgerust met gespeciali seerde 
apparatuur die ingezet wordt in onderzoek en onderwijs. Het print
atelier fotografie wordt gebruikt door studenten, onder  zoekers, 
en professionele fotografen van buiten de school. In de Kunsttoren, 
vlakbij de Bijlokecampus vind je dan weer gespecialiseerde uit
rusting op vlak van grafische print, media kunst en interactieve 
kunst en vormgeving. We richtten er ook het Form Lab op, een kunst
stoflab voor onderzoek op het vlak van 3Dprinting en rapid prototyping.

De opnamestudio van muziekproductie op campus Bijloke is als 
perfect uitgeruste opnamestudio centraal gelegen in de Gentse 
binnenstad. De studio vormt een fijne, ruime en akoestisch 
uitstekend klinkende opnameplek met een capaciteit tot vijftig 
muzikanten en voorzien van een concertvleugel. Drie extra 
opnameruimtes vervolledigen het studiocomplex.

HIGH END
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Club telex is onze eigen club op campus Paddenhoek. Wekelijks 
worden hier jazz en pop jams georganiseerd, maar ook tal van 
masterclasses en concerten voor een regulier publiek. Het is 
een plek om te experimenteren, een broedplaats voor crea  tivi
teit waar onze muzikanten in contact komen met profes sionals 
en een geïnteresseerd publiek.

Daarnaast werken we samen met de professionele podia voor jazz 
en pop in en rond Gent en zoeken we telkens voor elk initiatief 
de juiste partner. Zo is er de jaarlijkse samenwerking met 
Gent Jazz dat aan onze studenten een coaching project aanbiedt, 
maar ook een podium op het jaarlijkse festival. Maar ook met 
onder andere Ha Concerts, Democrazy en Jazzlab zetten we 
projecten op.

CLUB TELEX & PROJECTWERKING  
JAZZ, POP EN 

MUZIEKPRODUCTIE

WW
W.
CL
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MIRY Concertzaal zet in op hedendaagse muziek in ruime zin. 
Nieuw gecomponeerde muziek en muziek uit een soms ver verleden 
die naar frisse inzichten van vandaag wordt gecreëerd. 

De zaal werd verbouwd als concertzaal voor het conservatorium 
in Gent. Ze biedt een podium aan beloftevolle lerende musici 
van binnen en buiten de opleidingen. In MIRY Concertzaal kunnen 
vooral jonge muzikanten hun zoeken met het publiek delen. 
De actieve connectie met jongeren uit zich ook in het feit 
dat we voor hen de deuren van de concertzaal wijd open zetten. 
Zij kunnen zowel leeftijdsgenoten als grote solisten aan het 
werk zien voor minder dan een cinematicket. Voor studenten van 
KASK & Conservatorium zijn bijna alle concerten zelfs gratis. 

Door haar architectuur is MIRY Concertzaal bijzonder geschikt 
voor een brede waaier aan klassieke kamermuziek. Daarom vergasten 
we het publiek op concerten waarin de canon van de kamer  muziek 
steeds opnieuw gedefinieerd wordt door jonge ensembles. MIRY 
Concertzaal ziet het als haar maat schap pe lijke rol om kwaliteits
vol en vernieuwend werk toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Hedendaagse muziek naar een breed publiek gebracht door 
jonge lerende musici die de canon van de kamermuziek heruitvinden 
en verrijken met nieuw materiaal. Vanuit deze visie worden heel 
wat rode draden door de programmatie geweven, met keuzes voor 
reeksen ensemble, klavier, vocaal, etc.

MIRY CONCERTZAAL
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Aankomende theatermakers en performers maken eigenzinnige pro duc
ties op de Bijlokesite en op diverse locaties in en rond Gent.

KASK DRAMA
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KASKCINEMA = FILMS VOOR DURVERS.

KASK & Conservatorium herbergt niet enkel een filmopleiding, 
maar heeft ook een eigen filmzaal ter beschikking. Deze cinema 
op de historische Bijlokesite richt zich niet enkel op kunst
studenten, maar ook op andere filmliefhebbers. KASKcinema is een 
vertoningsplatform voor films die buiten het reguliere circuit 
vallen: festivalhits die in België geen traditionele distributie 
vonden, klassiekers en cultfilms, documentaires en animatiewerk, 
audiovisuele experimenten en kortfilms. Doelstelling is om een 
zo breed mogelijk publiek te laten kennismaken met filmparels 
van vroeger en nu, uit alle hoeken van de wereld, van allerhande 
genres en formaten (waaronder 35mmprints) en dit in uitstekende 
technische omstandigheden. Het publiek krijgt bovendien een 
breder kader aangereikt in de vorm van inleidingen, live muzikale 
begeleiding of masterclasses. Omdat de meeste films slechts één 
keer vertoond worden, is ongeveer elke screening een evenement 
op zich.

Om een eigenzinnige en kwalitatieve programmatie te garanderen 
werkt KASKcinema samen met verschillende culturele partners 
zoals FilmPlateau UGent, Courtisane, Democrazy en Kinoautomat.

KASKCINEMA
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KIOSK stelt tentoon KIOSK tekent KIOSK interviewt
KIOSK performt KIOSK speelt KIOSK leest
KIOSK luistert KIOSK steunt KIOSK reist
KIOSK chillt KIOSK deelt KIOSK viert
KIOSK danst KIOSK onderzoekt KIOSK spreekt
KIOSK schrijft KIOSK surft KIOSK roept op 
 
Sinds 2010 ontwikkelt KIOSK op Campus Bijloke een eigenzinnig 
programma waarin de kunstenaar centraal staat. Binnen het 
bijzondere architecturale kader van de expositieruimte, het 
voormalig anatomisch theater van het Klinisch en Poliklinisch 
Instituut, toont KIOSK het werk van zowel opkomende als 
gevestigde namen. De projecten ontstaan in dialoog met 
de kunstenaars en zijn steeds het resultaat van een langer 
ontwikkelingstraject. De focus ligt op nieuwe producties, 
al dan niet aangevuld met bestaande werken. KIOSK vervult 
een signaalfunctie door oog te hebben voor experiment, 
voor culturele en artistieke diversiteit. Het houdt de vinger 
aan de pols van de evoluties binnen kunst en samenleving.

KIOSK
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Kunstenbibliotheek brengt de 
collecties van KASK, S.M.A.K., 
Design museum Gent, STAM, HISK 
en de Gentse Gidsen samen onder 
één dak. Het is een gespeciali
seerde bibliotheek in beeldende 
kunsten met een focus op heden
daagse kunst, design, Gent en 
stedelijkheid.

De collectie bevat meer dan 
100.000 tentoonstellings
catalogi, monografieën en 
referentiewerken over kunst
geschiedenis, kunsttheorie, 
filosofie, drama, performance, 
film, fotografie, architec
tuur, landschapsarchitectuur 
en design. Eveneens is er een 
uitzonderlijke kunstenaars
boekencollectie die op afspraak 
kan worden geconsulteerd.

Kunstenbibliotheek biedt meer
dere aangename studie en 
leesplaatsen. De relevante 
vaktijdschriften en uitgebreide 
databanken kunnen ter plaatse 
worden geraadpleegd. 

De Muziekbibliotheek herbergt 
ca. 200.000 titels of ruim 
2 lopende km aan partitu
ren, boeken, tijdschriften en 
audiovisueel materiaal. Bij de 
partituren vind je ook metho
des, studies en oefeningen, 
notenleer en muziek pedagogi
sche werken. Naast een rijke 
historische collectie van onder 
andere preciosa zoals auto
graaf manuscripten van Gentse 
componisten, is het heden
daagse repertoire rijkelijk 
vertegenwoordigd. De ontleen
bare collectie wordt uptodate 
gehouden met door studenten 
en leerkrachten aangevraagde 
repertoire en literatuur. 
Naast de fysieke collectie 
biedt de bibliotheek ook een 
digitale bibliotheek aan van 
zijn eigen werken en belang
rijke internationaal databanken 
van partituren, opnames en 
literatuur. Ter plaatse kan 
je opnames beluisteren of een 
partituur op piano tokkelen.

KUNSTENBIBLIOTHEEK MUZIEKBIBLIOTHEEK
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PRIJZEN

Elk academiejaar kennen onze studenten en alumni binnenlands 
en buitenlands succes op podia en in studio’s, schermen 
en muren, in musea en in situ. En daar zijn we trots op. 

Student drama Jonas Baeke won dit jaar de TAZ creatie
beurs 2022 met zijn voorstel voor een familievoorstelling 
over administratie ‘Bullsh**JOBS’.

De prijs van FLANDERS DC voor meest beloftevolle student 
mode ging dit jaar naar Sebastian Van Canneyt voor zijn 
totaalconcept ‘Endegem’. Hiervoor schreef hij een absurde 
verhalenbundel over een straatstenenlegger uit Endegem die 
in zijn achtertuin een oneindig lange straat wil aanleg
gen. De werkkleding die Sebastian daarvoor ontwierp speelt 
met de grens tussen het functionele en het creatieve.

Studente mediakunst Chloë Delanghe won de Vocatio award 
2021 voor beeldende kunsten met een fotoboek waarin ze haar 
eigen foto’s mengde met teksten, tekeningen, sculpturen en 
foto’s gemaakt door haar vader. 

Alumna mediakunst Dominique De Groen won de Jan Campert
prijs voor haar vierde poëziebundel ‘Slangen’. Ze was eerder 
in ’22 ook genomineerd voor de Paul Snoekprijs, die ze aan 
docent Paul Demets moest laten. 

Lieze Vanlerberghe won de prijs ‘interior architecture’ 
van de Global Design graduate show met een indrukwekkende 
tijdelijke installatie op het donkere communistische verleden 
van Estland. Ze ontwierp een ingenieus trappencomplex dat door
heen de fundamenten van de voormalige Rummugevangenis loopt.

De opleidingen jazz/pop/muziekproductie waren opnieuw 
goed vertegenwoordigd in de Nieuwe Lichting van Stubru met 
finalisten Meltheads en Eno. Meltheads, band met student Yunas 
De Proost, bezette ook de eerste plaats in de Afrekening van 
StuBru met het nummer ‘Naïef’ en behaalde de zilveren Medaille 
in Humo’s Rock Rally. Bex, project rond zangeres/songwriter 
Rebecca Driesmans en Shikata Ga Nai met Iskander Moens, Achilles 
Deraedt, Elias D'Hooge, Tibo Polleunis speelden op Gent Jazzz. 
Rhea (Hannes Cuyvers) en Yong Yello speelden op Rock Werchter 
en de band Ramkot (Tim Leyman en Hannes Cuyvers) op Pinkpop. 
Studente pop Roberta Zonca ontving de Playright+  prijs als 
zangeres. Frederik Daelemans begeleidde Meskerem Mees op haar 
Europese tour als cellist.



De animatiefilms ‘Rode Reus’ van Anne Verbeure en ‘KRAK’ van 
Stan Lievens werden geselecteerd voor het prestigieuze Festival 
International du film d’animation d’Annecy in Frankrijk. 
Daarnaast kende ‘Rode Reus’ nog heel wat festivalsucces met 
o.a. selecties op het London Animation Festival, Bucheon Film 
Festival, Animest, Animal Brussel, Monstra en winst van de VAF 
Wildcard 2021 en op het Tofuzi Animation Festival in Georgië.

In juni 2022 werd de filmopleiding uitgenodigd op het Short 
Waves festival in Poznan (Polen), waar een showcase werd vertoond 
met de films van Jolke Van Aerde, ‘Come, Sweet Death’; Martijn 
Van De Wiele, ‘Carnations’; Wannes Vanspauwen, ‘De dag die wit 
was’; en Mattias Bavré, ‘Z Bratem’. Die film werd ook genomineerd 
voor de Ensor voor Beste Kortfilm, naast een lange reeks inter
nationale selecties, met o.a. Film Fest Gent, Kortfilmfestival 
Leuven, Goshort Nijmegenj FIPADoc,…

Op Film Festival Gent 2022 hadden we selecties voor 
‘Noisetrain’ van Pol De Plecker, ‘Oh Dear, I Am Being Followed 
by a Mariachi Band!’ van Alexander Goessaert, ‘La Chute’ van 
Sebastian Schaevers en ‘Merci pour votre patience!’ van Simon 
van der Zande. Deze laatste twee films ontvangen een special 
mention op Film Fest Gent, daarbovenop ging Simon naar huis met 
de publieksprijs in de competitie voor Belgische studentenfilms.

De bachelorfilm ‘Kreupelhout/Undergrowth’ van Tim Ewalts 
werd geselecteerd voor het ‘Talents to Cannes’programma van 
Cinesud. Daarnaast werd de film ook geselecteerd voor Palm Springs 
International Short Fest, het grootste festival voor korte films 
in de VS. er was er internationaal succes voor de films ‘fall 
float fly’ van Qurratul Ain Saeed die vertoond werd op Uppsala 
Festival, Cinanima, Cut: to Gent, BreedbeeldFlickers' Rhode 
Island International Film Festival, … en ‘Burying the Dust’ van 
Ece Era met selecties voor het Istanbul Film Festival, Athens 
Film Festival en een online vertoning op het belangrijke festi
val Visions du Réel. Ook waren er onder meer nog vertoningen van 
‘Mother Daughter’ van Eyas AlMokdad op Filmfestival Oostende, 
‘Frida’ van Tillo Huygelen op het festival 7ième Lune in Parijs 
en ‘Night by Night’ van Jules Mathôt op festival Tegenstroom. 

Het bacherlorfilmproject ‘Zwerm’ van Cato Catteeuw won in 
april 2022 de Belgian Short Film Agency Award op BSFF (Brussels 
Short Film festival). Frank van den Bogaart maakte met zijn film 
‘Donkerster/Darker’ een heuse wereldtournee. De film werd ver
toond op tal van filmfestivals waaronder BIFF in Brussel, Splat 
Film Festival in Warshau, Horror Fest Intertnational in Utah, 
Atlanta Horror Film Festival, Brooklyn Horror Film Festival.

De lijst van prijswinnaars is lang.
We berichten erover op de website.
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In 2015 richtten de Maarten Van Severen Foundation en KASK & 
Conservatorium samen de Leerstoel Maarten Van Severen (MVSC) 
op. Aanleiding was de tiende verjaardag van het overlijden 
van de ontwerper. De bedoeling is de actuele betekenis van 
zijn werk uit te dragen. Jaarlijks geeft een autoriteit uit de 
wereld van het design, die affiniteit heeft met het werk van 
Van Severen, een lezing en een masterclass. Elke editie van de 
leerstoel krijgt haar neerslag in een cahier. Erwan Bouroullec, 
Alfredo Haeberli, Aldo Bakker, Francesca Torzo en Glenn Martens 
namen al een editie voor hun rekening. Design museum Gent is 
structurele partner van het initiatief.

LEERSTOEL MAARTEN VAN SEVEREN
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Een reflectieplatform over 
vormgeving, mode, beeldende 
kunsten, fotografie, film, 
theater en vormgeving. Elk 
semester bespreken verschil
lende sprekers hun artistiek 
of theoretisch werk in 
het anatomisch auditorium 
de Cirque. Ze gaan dieper 
in op hun werk of een 
specifieke problematiek die 
terugkomt in hun praktijk. 
De intieme setting van de 
Cirque maakt het mogelijk 
om op een laagdrempelige 
manier een dialoog tussen 
spreker en publiek te starten. 
Als student of geïnteresseerde 
kan je er terecht met alle 
vragen die je nooit durfde 
of kon stellen. In veel 
gevallen bezoeken de sprekers 
de studio’s van de masters, 
waar ze één op één kijken naar 
het werk van de student hen 
het hemd van het lijf kunnen 
vragen over hun werk. De gasten 
variëren van jonge talenten 
uit België, tot gerenommeerde 
internationale kunstenaars 
en denkers. Afgelopen jaren 
gaven onder meer Neil Beloufa, 
Simon Starling, Marina Pinsky, 
Keren Cytter, Yael Davids, 
Sammy Baloji, Taus Makhacheva, 
Thomas Hirschhorn en Vandana 
Shiva een KASKlezing. 

Elk academiejaar organiseren 
Curatorial Studies en S.M.A.K. 
samen de lezingenreeks ‘Cura
torial Lectures’. Curatoren 
worden uitgenodigd om over hun  
werk te praten in relatie tot 
een specifiek thema.

1718 Working with Artists 
1819 Learn ing from Artists
1920 Working with Collections
2021 Working with Space
2122 Curatorial Practice 
 at the Nexus of Change
2223 The Curated Institution

Eerdere sprekers in de  
reeks waren Cédric Fauq, 
Yolande Zola Zoli van der 
Heide, Simon Njami, Zoé 
Whitley, Ippolito Pestellini 
Laparelli, Karen Archey, 
Cecilia Alemani, Rebecca 
LamarcheVadel, Joanna 
Mytkowska, Sofia Hernández 
Chong Cuy, Penelope Curtis, 
Mathieu Copeland, Anthony 
Huberman, JeanHubert Martin, 
Chus Martínez, Gabi Ngcobo, 
Susanne Pfeffer, Nicolaus 
Schafhausen and Adam Szymczyk.

KASKLEZINGEN CURATORIAL LECTURES
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Het Studium Generale organi
seert tien avonden rond 
een hedendaags thema. Multi
disciplinariteit, diversiteit 
en reflectie zijn daarbij de 
uitgangspunten. De gasten zijn 
(inter)nationaal gerenommeerde 
figuren. Het is de bedoeling 
dat je met Studium Generale 
een ruimere blik krijgt op 
de wereld en je kritische 
geest aanscherpt, kortom: 
dat je inzichten verwerft 
die je vakgebied overstijgen.

Je kan Studium Generale als 
keuzevak volgen voor drie 
studie punten of gewoon uit 
interesse. Ook externen 
zijn welkom.

Aan de hand van lezingen, per
formances, theater, debatten 
wil het Studium je prikkelen 
om een eigen mening te vormen 
en dat op een genuanceerde 
en beargu menteerde manier te  
leren formuleren. Aanvullend  
op de avonden worden ook  
eigen publicaties, aanvullende 
culturele acti vi teiten en work
shops aangeboden om je daar bij 
te ondersteunen. Op die manier 
is Studium niet alleen een 
bijzonder keuze vak maar ook 
een ideale voor be reiding 
op het schrijven van een 
bachelorproef of scriptie.

Met Design Dialogues slaan 
KASK & Conservatorium en 
Design Museum Gent de handen 
in elkaar. Eigenzinnige denkers, 
dromers, doeners en makers uit 
het brede designveld worden 
uitgenodigd om samen te reflec
teren over de rol, impact 
en toekomst van design in 
een veranderende maatschappij. 
Elke dialoog wordt een kri ti sche 
bevraging rond een uitdagend 
thema aangevuld door een open 
discussie tussen de sprekers 
en het publiek. Onze missie? 
Engagerende en baan brekende 
perspectieven aanreiken die ons 
klaarstomen voor de uit dagingen 
van morgen. 

STUDIUM GENERALE DESIGN DIALOGUES
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Op de Bijlokecampus kan je alle weekdagen terecht in het lunch
café van KASK. Zowel studenten, docenten als externen zijn 
er welkom. We serveren soep, dag schotels, broodjes en salades. 
Alle gerechten zijn huisgemaakt op basis van eerlijke en gezonde 
producten. ’s Avonds kan je er terecht voor en na een film of 
lezing. Je kan er kranten lezen, draadloos surfen en eindeloos 
met je medestudenten dis cus  si ëren. KASKcafé is op de Bijloke
campus dé ont moetings plek voor lesgevers, studenten en hun 
vrienden en gasten. Op diezelfde Bijlokecampus is verder 
een klassiek studenten resto, waar je elke middag een gezonde 
en goedkope maal tijd kan verkrijgen tegen onklopbare prijzen. 

KASKCAFE



Onrust is het agendamagazine van KASK & Conservatorium. 
Het poogt de panoplie aan evenementen in kaart te brengen, 
die uitgaan van onze studenten, onderzoekers en docenten, 
en er in redactionele stukken op boeiende wijze op vooruit 
te blikken. Die laatste nemen afhankelijk van het thema 
verschillende vormen aan: interview, kort essay, portfolio, 
socratische dialoog, toneelfragment, geannoteerde songlyric, 
manifest, open brief of fictief reisverslag…

Onrust verschijnt op papier maar is ook te raadplegen op medium.
com/onrust.Indien je op de hoogte wil blijven van het artistieke 
aanbod van KASK & Conservatorium, kan je je inschrijvenop onze 
nieuwsbrief op schoolofartsgent.be.

ONRUST



STUDENTENVOORZIENINGEN

• ADOBE INBEGREPEN

Als student die met beeldende digitale program -
ma’s werkt, beschik je aan KASK & Conser vatorium 
steeds over de meest actuele Adobe-licentie 
(Photoshop, Illustrator, Creative Suite, Acrobat, …) 
nodig voor jouw opleiding. Zowel op alle school-
computers, als op je eigen mobiele of vaste toestel, 
kan je gebruik maken van de laatste nieuwe versie 
van een Adobe-pakket. De kostprijs voor legale 
Adobe-software op je eigen computer zit vervat 
in het jaarlijkse ateliergeld/studiogeld.

• BETAALBAAR

Om je studie betaalbaar te houden, voorziet 
KASK & Conservatorium in een uitleen voor 
gespecialiseerde technische apparatuur: 
camera’s,	beamers,	fototoestellen,	specifieke	
muziekinstrumenten, enz. Er zijn oefenlokalen 
met piano ter beschikking. Via gezamenlijke 
aankopen worden in heel wat ateliers verbruiks-
goederen tegen lage kostprijs ter beschikking 
gesteld (papier, inkt, verf, software enz.) en je kan 
tegen kostprijs printen. Het studentenrestaurant 
op campus Bijloke hanteert erg sociale 
prijzen. Als de kosten van bepaalde projecten 
toch op lopen, kan je steeds terecht bij de 
sociale dienst voor studenten, STUVO, die 
diverse	vormen	van	financiële	ondersteuning	
voorziet. KASK & Conservatorium geeft aan 
de eigen studenten ook de kans om bij te 
verdienen als jobstudent in het kader van 
de artistieke werking.

• INTERNATIONAAL

Studeren aan KASK & Conservatorium gebeurt 
in een internationale context. Jaarlijks stromen 
er heel wat studenten uit het buitenland bij ons 
in de bachelor- en masteropleidingen in. De con-
tacten	met	deze	studenten	en	hun	specifieke	
(artistieke) achtergrond geven jouw opleiding 
een bijzondere dimensie. Per opleiding is er 
een anker persoon waar je bij terecht kan voor 
je in houdelijke vragen rond internationalise-
ring. Iemand die de uitwisselings mogelijkheden 
kent, en jouw aanspreekpunt is voor uitgaande 
en in komende studenten / docenten. Je kan 
ook zelf een deel van je opleiding in het buiten-
land volgen. KASK & Conservatorium heeft 
samenwerkings akkoorden met een tachtigtal 
onderwijsinstellingen, in o.a. Zürich, Berlijn, 
Weimar, Parijs, Budapest, Amsterdam, Rotterdam, 
Lissabon, Krakau, Stockholm, Reykjavik, Bogotá, 
Windhoek, Montréal Bournemouth, Guayaquil, 
Colombia, Namibië, Kanazawa… Uiteraard 
komen er geregeld buitenlandse kunstenaars 
en docenten als gastprofessor op bezoek. 

Gezamenlijke internationale kunstprojecten, 
bijvoorbeeld met de academies in Münster, 
Düsseldorf en Bielefeld of met het conserva-
torium van Palermo, leiden tot interessante 
kruisbestuivingen. 

• PROJECTWEEK STAGES STUDIEREIZEN

In een academiejaar worden twee projectwe-
ken voorzien. Het courante lessenrooster wordt 
dan onderbroken, en studenten werken in wis-
selende combinatie samen aan diverse grotere 
artistieke projecten. Vermogen tot samen-
werking en organisatietalent worden daarbij 
gestimuleerd. De opleidingen organiseren 
studiereizen naar gespecialiseerde evenemen-
ten	in	binnen	-en	buitenland:	filmfestivals	van	
Avignon, Aubagne, Rotterdam…, de Biënnales 
van Berlijn, Venetië, Istanbul, Documenta 
Kassel, de Parijse modeweek, internationale 
beurzen voor landschaps- en tuinarchitectuur 
zoals de Bundesgartenschau, designbeurzen, 
muziekfestivals, enzovoort. In de professionele 
bacheloropleiding en de masterprogramma’s 
zijn actieve deelnames aan het werkveld 
voorzien onder de vorm van stages of kunst-
in-hetwerkveld. Buitenlandse stages worden 
in onze opleidingen gestimuleerd.

• INSPRAAK

In het studentenparlement van KASK & Con-
ser vatorium kan elke student zich laten horen. 
Het parlement brengt advies uit ten aanzien 
van de Raad van de school of arts die KASK 
& Conservatorium bestuurt over kwesties die 
de studenten aanbelangen.

• TIJD & RUIMTE VOOR JOUW PROCES

Het is voor ons een streefdoel om jouw artistiek 
proces inhoudelijk te ondersteunen en ervoor 
te zorgen dat je er ook voldoende tijd en ruimte 
voor krijgt. Om dit mogelijk te maken volg je je 
praktijkvakken vaak op jaarbasis. Zo krijg je op 
een continue basis feedback en heb je duide-
lijk zicht op waar je staat. Het geeft je ook de 
ruimte en de tijd om te experimenteren, doordat 
je niet na één semester beoordeeld wordt. KASK 
& Conservatorium voorziet professionele infra-
structuur die ook buiten de reguliere lesuren 
voor je open staat. Ateliers en praktijklokalen 
staan van 8 uur ‘s morgens tot 22 uur ‘s avonds 
ter beschikking van de studenten. Studenten 
muziek kunnen steeds uitgeruste oefenlokalen 
reserveren, doorgaans ook in het weekend. 
Heb	je	specifieke	noden?	Dan	bekijken	we	
hoe we daaraan tegemoet kunnen komen.
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PRAKTISCHPRAKTISCH• STARTCOMPETENTIES

KASK & Conservatorium wil voor elke student een 
sterke start en helpt beginnende studenten met 
het verwerven van een aantal sleutelvaardig heden 
voor het hoger kunstonderwijs. Wie heldere teksten 
kan schrijven, vlot kan presenteren, correct naar 
bronnen kan verwijzen en grote hoeveelheden 
informatie kritisch en persoonlijk kan verwerken, 
heeft al heel wat in huis om opdrachten uit theore-
tische onderdelen degelijk uit te voeren. Ook een 
efficiënte	studiemethode	en	planning	verhogen	je	
kans op slagen. Met digitale zelfstudiepakketten, 
brochures, workshops en individuele begeleiding 
helpen we je alvast op weg. Voor meer informatie 
kan je steeds terecht bij de studiebegeleider van 
je opleiding.

• BEGELEIDING OP MAAT

Voor elk van onze opleidingen is er een studie-en 
trajectbegeleider. Die bekijkt samen met jou hoe 
jouw ideale studieparcours er uitziet. We houden 
hierbij rekening met je interesses en met je studie-
voortgang binnen de opleiding. Desgevallend 
voorzien we maatregelen om tegemoet te komen 
aan	een	specifieke	situatie	buiten	je	studie.	Stu-
denten met een functiebeperking of medische 
problemen, student-ondernemers, topsporters, 
studenten die een mandaat bekleden in het 
onderwijs of in de politiek, etc hoeven hun slaag-
kansen niet gehypothekeerd te zien. Indien je 
meer info wenst over de vele ondersteunings-en 
begeleidings initiatieven aan onze school, kan je 
steeds de studietrajectbegeleider contacteren.

• ONDERZOEKSOMGEVING

De school of arts heeft momenteel een 60-tal 
onderzoekers in dienst, waarvan een groot 
aantal full time. Zowat in alle disciplines wordt 
er onderzoek verricht, gaande van compositie 
tot	beeldhouwkunst,	van	foto	grafie,	installatie	
en landschapsgeschiedenis tot schoenontwerp 
of	kunstfilosofie	en	film…	Onze	onderzoekers	
worden actief betrokken in het onderwijs, 
zodat de studenten recht streeks met het 
onder zoeks proces en met de resultaten 
ervan in contact komen.
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INSCHRIJVENINSCHRIJVENEerste inschrijving?

Je kan je inschrijving volledig 
online afwerken. Eerst preregis-
treer je voor een professionele 
bachelor of meld je je aan voor 
een toelatings- of oriënterings-
proef. Vanaf 25 juni of later na 
het slagen voor de proef kan je je 
inschrijving online verder afwer-
ken. Geraak je er niet wijs uit? 
Contacteer ons studentensecreta-
riaat en onze medewerkers helpen 
je graag verder.

Preregistreren

webreg.hogent.be
webreg.howest.be

(enkel voor digital design & 
development, Devine)

Je vindt alle informatie over inschrij-
ven op onze website schoolofartsgent.
be > onderwijs > inschrijven
Als je een buitenlands diploma hebt, 
kan je op de website of het studenten-
secretariaat informeren naar de juiste 
toelatingsprocedure. 

Geen diploma secundair?

Heb je geen diploma van het secundair 
onderwijs, dan kun je toch toegelaten 
worden tot de HOGENT, op voorwaarde 
dat je al drie jaar het secundair hebt 
verlaten. Je moet wel eerst een toe-
latingsonderzoek ondergaan. Raadpleeg  
www.hogent.be voor meer informatie 
omtrent deze procedure of contacteer 
toelatingsonderzoek@hogent.be. 

Kostprijs 2023 / 2024

Hoeveel het inschrijvingsgeld exact 
bedraagt, hangt af van het aantal stu-
diepunten dat je opneemt en het feit 
of je al dan niet beursstudent bent. 
Schrijf je je in voor een modeltraject 
van 60 studiepunten (een volledig stu-
diejaar), dan was het inschrijvingsgeld 
voor 2022-2023: 

• niet beursstudent: €979,60
• beursstudent: €115,80
• Bijna beursstudent: €517,60
• niet-EER-student: €2938,80

(deze bedragen zijn indicatief en 
worden jaarlijks aan de actuele index 
aangepast)

Naast je inschrijvingsgeld betaal je, 
naargelang de opleiding, ook atelier-
geld / studiogeld. Op onze website  
www.schoolofartsgent.be vind je hier-
over meer informatie. Na je inschrijving 
krijg je hiervoor een factuur.

Beurzen en studieleningen

Informatie over beurzen en studieleningen 
vind je bij onze dienst studentenvoorzie-
ningen, hogent.be/stuvo. Voor kandidaten 
van buiten de Europese Economische Ruimte 
heeft KASK & Conservatorium een eigen 
beurzensysteem. Voor meer info kan je 
terecht op het studentensecretariaat. 

Start academiejaar 2023-2024

Het onthaal van de studenten is gepland van 
18 tot 22 september 2023. Het academie-
jaar start op 25 september 2023.

Studentensecretariaat

Campus Bijloke, Gebouw Pauli
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
T 09 243 36 10
schoolofarts@hogent.be
www.schoolofartsgent.be

Je kan terecht op het secretariaat op 
volgende momenten:

• ma-vr 09:00-12:00 / 13:00-16:00
• Op de infodag van

za 24.06.2023 / 09:30-12:30
za 02.09.2023 / 09:30-12:30

• Het studentensecretariaat  
is gesloten op za, zo, 
feestdagen en tijdens  
het zomerreces van  
08.07 t.e.m. 15.08.23.
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JE OPLEIDING KIEZENJE OPLEIDING KIEZEN

Blijf je met vragen zitten over jouw 
studiekeuze of twijfel je nog tussen een 
aantal opleidingen, dan kan je bij onze 
medewerkers terecht voor een persoon-
lijk gesprek. Je maakt daarvoor best een 
afspraak zodat we zeker voldoende tijd 
kunnen vrijmaken voor jou. Misschien 
heb je al een bepaalde opleiding voor 
ogen, maar heb je daarbij nog een aantal 
concrete vragen. 

 b i j v o o r b e e l d :
Is mijn vooropleiding voldoende? Welke 
verschillen zijn er tussen de mogelijke 
afstudeerrichtingen? Welke eigen accen-
ten legt deze opleiding in vergelijking 
met eenzelfde opleiding aan een andere 
instelling? Op al deze vragen geven 
de studietrajectbegeleiders je graag 
een antwoord.

Meer info over het leerkrediet, 
de bachelor- masterstructuur en de 
organisatie structuur van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen vind je op  
www.studentenportaal.be. 

De contactgegevens van de studie traject -
begeleiders van KASK & Conservatorium 
vind je hier:

interieurvormgeving, landschaps- en tuin-
architectuur, landschapsontwikkeling
Annelies Carbonnelle
09 243 36 16
(of via secretariaat 09 243 36 10)
annelies.carbonnelle@hogent.be

muziek (bachelor + master + educatieve master), 
master in de hedendaagse muziek,  
postgraduaat musical performance practice, 
postgraduaat soloist classical music
Karen Van Petegem
09 243 36 17
(of via secretariaat 09 243 36 10)
karen.vanpetegem@hogent.be

drama (bachelor + master + educatieve master), 
beeldende kunsten (bachelor + master +  
educatieve master), postgraduaat curatorial 
studies, postgraduaat digital storytelling
Annelies Vlaeminck
09 243 36 18
(of via secretariaat 09 243 36 10)
annelies.vlaeminck@hogent.be

audiovisuele kunsten 
(bachelor + master + educatieve master)
Sylvie Moerman
(of via secretariaat 09 243 36 10)
sylvie.moerman@hogent.be



173 172 

23
—2

4
23

—2
4

23
—2

4
23

—2
4

pr
ak

tis
ch

ARTISTIEKE TOELATINGSPROEFARTISTIEKE TOELATINGSPROEFAutonome vormgeving
• Sessie juli, 05-07.07.23 
Deadline indienen portfolio: 
30.06.23
• Sessie augustus, 29-31.08.23 
Deadline indienen portfolio: 
25.08.23

Fotografie
• Sessie juli, 05-07.07.23 
Deadline indienen persoonlijke 
gegevens en schriftelijke  
motivatie: 30.06.23
• Sessie augustus, 29-31.08.23 
Deadline indienen persoonlijke 
gegevens en schriftelijke  
motivatie: 25.08.23

Audiovisuele kunsten:  
animatiefilm
• Sessie 1. mei: 23 - 25.05.23 

 Deadline indienen portfolio: 
 19.05.23
• Sessie juli: 05 - 07.07.23 
 Deadline indienen portfolio: 
 30.06.23
• Sessie augustus: 29 - 31.08.23 
 Deadline indienen portfolio: 
 25.08.23

Audiovisuele kunsten:  
film

• Sessie mei: 23 - 25.05.23 
 Deadline indienen portfolio: 
 16.05.23
• Sessie juli: 05 .07.23 
 Deadline indienen portfolio: 
 27.06.23
• Sessie augustus: 29 — 31.08.23 
 Deadline indienen portfolio: 
 22.08.23

Uitvoerende muziek:  
klassieke muziek

• Sessie mei: 23-25.05.23
— Deadline indienen partituren 

met begeleider van KASK & 
Conservatorium: 09.05.23

— Deadline indienen partituren  
zonder begeleider of met eigen 
begeleider: 16.05.23

• Sessie juli: 05-07.07.23
— Deadline indienen partituren 

met begeleider van KASK & 
Conservatorium: 20.06.23

— Deadline indienen partituren 
zonder begeleider of met eigen 
begeleider: 27.06.23

 

• Sessie augustus: 29-31.08.23
— Deadline indienen partituren 

met begeleider van KASK & 
Conservatorium: 16.08.23

— Deadline indienen partituren 
zonder begeleider of met eigen 
begeleider: 22.08.23

Uitvoerende muziek: 
jazz / pop

 Sessie mei
• FASE 1 
— Deadline indienen portfolio: 
 05.05.23
— Bekendmaking resultaten portfolio: 
 15.05.23
• FASE 2 
 Praktische proef: 24-25.05.23
• FASE 3 
 Theoretische proef: 31.05.23 
• Herkansing Theorie: 29.08.23

Scheppende muziek:  
compositie

• Sessie juli: 05-07.07.23 
Deadline indienen portfolio: 
30.06.23

• Sessie augustus: 29-31.08.23 
Deadline indienen portfolio: 
25.08.23

Scheppende muziek: 
muziekproductie

 Sessie juni
• FASE 1
— Deadline indienen portfolio: 

31.05.23
— Bekendmaking resultaten  

portfolio: 15.06.23
• FASE 2 

Praktische proef: 26.06-27.06.23
• FASE 3 

Theoretische proef: 29.06.23
• Herkansing Theorie: 29.08.23

Instrumentenbouw
• Sessie juli: 05-07.07.23 
Deadline indienen portfolio: 30.07.23
• Sessie augustus: 29-31.08.23 
Deadline indienen portfolio 25.08.23
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ARTISTIEKE TOELATINGSPROEFARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Vooraleer je kan inschrijven voor een 
academische bacheloropleiding aan KASK 
of Conservatorium, moet je slagen voor 
de artistieke toelatingsproef. Opgelet: 
dit geldt niet voor de professionele 
bachelor opleidingen digital design & 
developemnt (Devine), interieurvormge-
ving, landschaps- en tuinarchitectuur en 
landschapsontwikkeling. 

De proeven worden twee- of driemaal 
georganiseerd vóór de aanvang van het 
academiejaar, met uitzondering van 
muziek productie en jazz- en popmuziek. 
Je kan per opleiding / afstudeerrichting 
jaarlijks echter slechts éénmaal deel-
nemen. Kruis de data tijdig aan in je 
agenda zodat je ze zeker niet uit het 
oog verliest! Inschrijven voor de toela-
tingsproeven gebeurt online via webreg. 
hogent.be. Een proef duurt, naargelang 
de afstudeerrichting en het aantal deel-
nemers, 2 à 3 dagen. Bij deelname aan de 
artistieke toelatingsproeven betaal je een 
eenmalige inschrijvingssom van € 10. KASK 
& Conservatorium maakt er een punt van 
om bij alle proeven niet alleen docenten 
maar ook externe juryleden te betrekken. 
Zo waarborgen we maximale objectiviteit 
bij de beoordeling en garanderen we dat 
alle kandidaten optimaal op advies en 
feedback kunnen rekenen. 

Data artistieke toelatingsproeven  
voor toelating tot de academische 
bachelor 

Drama
FASE 1
• Sessie maart
Deadline om in te schrijven: 
10.02.23. Ten laatste op 15.02.23 
krijgt elke tijdig ingeschreven 
kandidaat per mail één van volgende 
data met bijhorend tijdstip toe-
gewezen (de kandidaat kan zelf niet 
kiezen):
(1) 01.03.23 / 13:30 of 16:00
(2) 08.03.23 / 13:30 of 16:00
(3) 15.03.23 / 13:30 of 16:00
(4) 18.03.23 / 09:30, 12:30  
  of 15:00
• Sessie juni
Deadline om in te schrijven: 
26.05.23. 
Inschrijven voor sessie 2 is  
pas mogelijk vanaf 14.03.23. 
Ten laatste op 01.06.23 krijgt 
elke tijdig ingeschreven kandidaat 
per mail één van de volgende data  
bijhorend tijdstip toegewezen  
(de kandidaat kan zelf niet kiezen):
(1) 21.06.23 / 13:30 of 16:00
(2) 24.06.23 / 09:30, 12:30 of 15:00
(3) 28.06.23 / 09:30, 12:30 of 15:00
(4) 29.06.23 / 09:30, 12:30 of 15:00

FASE 2
03.07-05.07.23, 08:30 – 18:00
Enkel voor wie geslaagd is in FASE 1

Vrije Kunsten:  
performance, schilderkunst,  
beeldhouwkunst, mediakunst,  
tekenkunst, installatie

• Sessie juli: 05-07.07.23 
Deadline indienen portfolio: 30.06.23

• Sessie augustus: 29-31.08.23 
Deadline indienen portfolio: 25.08.23

Grafisch	ontwerp
• Sessie juli: 05-07.07.23
• Sessie augustus, 29-31.08.23

Textielontwerp
• Sessie juli: 05-07.07.23
• Sessie augustus, 29-31.08.23 

Mode
• Sessie juli: 05-07.07.23
• Sessie augustus, 29-31.08.23 
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Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

interieurvormgeving
landschaps-en tuinarchitectuur
landschapsontwikkeling
grafische vormgeving
illustratie
autonome vormgeving
beeldhouwkunst
fotografie
animatiefilm
film
textielontwerp
tekenkunst
performance
drama
muziekproductie

CAMPUS BIJLOKE
De Kunsttoren
Offerlaan 5
9000 Gent

grafiek
schilderkunst
installatie
mediakunst

CAMPUS GROTE SIKKEL
Gebouw Grote Sikkel
Hoogpoort 64
9000 Gent

klassieke muziek
compositie
muziektheorie

CAMPUS GROTE SIKKEL
Gebouw Nederpolder
Nederpolder 26
9000 Gent

klassieke muziek
instrumentenbouw

CAMPUS GROTE SIKKEL
Gebouw Paddenhoek
Paddenhoek 12
9000 Gent 

jazz & popmuziek

CAMPUS BUDA
Gebouw Budafabriek
Dam 2A
8500 Kortrijk

digital design and development 
(DEVINE)
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ARTISTIEKE TOELATINGSPROEFARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Orienteringscommissies

Studenten die wensen in te stromen in 
een masteropleiding of een schakelpro-
gramma /voorbereidingsprogramma moeten 
eerst een advies krijgen van één van de 
oriënteringscommissies.

Voor drama, beeldende, audiovisuele 
kunsten en muziek (instrumentenbouw, 
jazz/pop, muziekproductie) vinden die 
plaats op: 
• Sessie april: 24.04.23 

Deadline indienen dossier: 
17.03.23, 16:00

• Sessie augustus: 28.08.23 
Deadline indienen dossier: 
23.06.23, 16:00

Voor muziek (klassieke muziek,  
compositie en muziektheorie):
• Sessie mei: 15-16.05.23 

Deadline indienen dossier:  
28.04.23, 16:00

• Sessie juli: 03-04.07.23 
Deadline indienen dossier: 
16.06.23, 16:00

• Sessie september, 04-05.09.23 
Deadline indienen dossier: 
18.08.23,16:00

Ook voor de meeste postgraduaatsoplei-
dingen worden er orienteringsgesprekken 
georganiseerd. Alle praktische info, o.a. 
de deadlines voor inschrijving, 
vind je op www.schoolofartsgent.be 
onder onderwijs

Voorbereiden op de toelatingsproef

Op onze website kan je uitgebreid 
informatie vinden over onze toe-
latings- en oriënteringsproeven. 
Vragen kan je stellen tijdens 
info- en opendeurdagen of de 
openlesdagen muziek. 
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