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PROGRAMMA OPENDEURDAG KASK & CONSERVATORIUM
ZO 28 APRIL 2019 VAN 10:00 – 17:00

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

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

Meeting Point Bijlokecampus 
Cloquet–gebouw: Pasteurlaan 2
Grafische Vormgeving / Grafiek / Illustratie / 
Autonome vormgeving / Schilderkunst / 
Mediakunst / Installatie / Tekenkunst / 
Animatiefilm / Film / Fotografie / European 
Postgraduate in Arts in Sound.

Meeting Point Bijlokecampus 
Pauli–gebouw: Kluyskensstraat 2–6
Muziekproductie / Drama / Digital Storytelling / 
Textielontwerp / Mode / Curatorial Studies/ 
Beeldhouwkunst / Performance / Educatieve 
master in audiovisuele en beeldende kunsten / 
Interieurvormgeving / Interieurvormgeving in 
afstandsonderwijs / Landschaps–en  
Tuinarchitectuur / Landschapsontwikkeling /

Meeting Point Campus Grote Sikkel: 
Biezekapelstraat 9
Klassieke Muziek / Compositie / Muziektheorie / 
Instrumentenbouw / master na master Hedendaagse 
Muziek / Musical Performance Practice / Soloist 
Classical Music / Educatieve master in muziek en 
podiumkunsten

Meeting Point Campus Grote Sikkel, Gebouw 
Paddenhoek: Paddenhoek 12
Jazz / Popmuziek
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Concept van de opendeurdag  

Vandaag kan je voor algemene informatie 
de hele dag door terecht in de inforuimtes 
op de Bijlokecampus (Gang Pauli) of op 
campus Grote Sikkel (inkomhal). Een team 
van studietrajectbegeleiders, docenten en 
administratief personeel is er doorlopend 
beschikbaar voor een gesprek. Daarnaast 
organiseren we vandaag een aantal specifieke 
informatiesessies over welbepaalde thema’s 
(zie verder). In het bijzonder willen we 
wijzen op de introductiesessies “Studeren 
aan KASK & Conservatorium”; een 
interessant startpunt voor je bezoek aan onze 
KASK & Conservatorium. Ook kan je het 
cursusmateriaal inkijken (zie verder). Al onze 
ateliers, oefenlokalen, repetitieruimtes, enz. 
zullen open zijn van 10u00 tot 17u00.

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

Wie tussendoor even wil uitblazen, kan 
voor een drankje of een lichte maaltijd terecht 
in het KASKcafé, het Miry–café van het 
Conservatorium op campus Grote Sikkel of in 
Club Telex in het gebouw Paddenhoek.  

CONSLive!

Speciaal voor kandidaat–studenten muziek 
is er vandaag ook CONSLive!, de jaarlijkse 
voorbereidingsdag op de toelatingsproeven 
(meer info op onze website). CONSLive! 
is enkel toegankelijk voor kandidaten die 
zich op voorhand hebben ingeschreven. Je 
ontvangt dan van ons op voorhand verdere 
gedetailleerde informatie over de planning en 
voor kandidaten zang en instrument delen 
we je dan mee wanneer je je docenten kan 
ontmoeten. Neem zeker je instrument mee!

Algemene info

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

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

• Campus Bijloke: infopunt van 12:00 tot 13:45u 
en 15:30 tot 16:30

• Campus Grote Sikkel: infopunt van 14:00 tot 
15:15u
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Introductiesessie “Studeren aan KASK & 
Conservatorium Gent”

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

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

• Hoe is KASK & Conservatorium 
georganiseerd en van welke diensten, 
faciliteiten en infrastructuur kan je als student 
gebruik maken?

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

• Welke opleidingen hebben een artistieke 
toelatingsproef en wat moet je hier al dan niet 
van verwachten?

• Wat gebeurt er naast de onderwijsactiviteiten 
nog op onze campus en hoe is onze culturele 
werking georganiseerd?

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

Om 11:30 en 13:30: introductiesessie ‘Studeren 
aan KASK & Conservatorium van HoGent’.  
Locatie: Auditorium Cirque – Bijlokecampus, 
gebouw Cloquet. 

Om 12:00 en om 15:00: introductiesessie 
‘Studeren aan KASK & Conservatorium van 
HoGent’.  Locatie: Auditorium Mengal – Grote 
Sikkel. 

Cursusmateriaal

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

Campus Bijloke

Beeldende kunsten / Audiovisuele kunsten / 
Drama / Muziek / Educatieve master
Het cursusmateriaal kan ingekeken worden bij 
de algemene info, Bijlokecampus.

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

Campus Grote Sikkel Hoogpoort

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

Campus Grote Sikkel Paddenhoek

Muziek Jazz / Pop

 
Bibliotheken KASK & Conservatorium

Op de opendeurdag kan je zowel een bezoek 
brengen aan Kunstenbibliotheek op de campus 
Bijloke als aan de Conservatorium–bibliotheek 
op de campus Grote Sikkel – gebouw Wijnaert.

Kunstenbibliotheek brengt de collecties 
van KASK (Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten), S.M.A.K. (Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst), Design museum Gent, 
STAM (Stadsmuseum Gent), HISK (Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten en de Gentse 
Gidsen samen onder één dak.

Kunstenbibliotheek is een 
gespecialiseerde bibliotheek in 
beeldende kunsten met een focus op 
hedendaagse kunst, design, Gent en 
stedelijkheid. De collectie bevat meer 
dan 100.000 tentoonstellingscatalogi, 
monografieën en referentiewerken over 
kunstgeschiedenis, kunsttheorie, filosofie, 
drama, performance, film, fotografie, 
architectuur, landschapsarchitectuur en 
design. Eveneens is er een uitzonderlijke 
kunstenaarsboekencollectie die op afspraak 
kan worden geconsulteerd. Je kan in de 
KASK–bibliotheek ook terecht om er de 
boeken in te kijken die door onderzoekers 
werden uitgegeven of om een periodiek 
aangepaste essential reading–selectie 
samengesteld door docenten te ontdekken. 

Kunstenbibliotheek is vrij toegankelijk 
tijdens de openingsuren en biedt meerdere 
aangename studie– en leesplaatsen. De 
relevante vaktijdschriften en uitgebreide 
databanken kunnen ter plaatse worden 
geraadpleegd.

De bibliotheek van het Conservatorium 
heeft begin 2015 reeds een volledig nieuw 
onderkomen gekregen in gebouw Wijnaert.
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Programma per locatie en opleiding

Gebouw Pauli

Muziek – scheppende muziek – 
muziekproductie
doorlopende info in studio 1,2,3,4 met Senne 
Guns, Jan Chantrain, Dirk Blanchart en 
Wigbert Van Lierde.
Infosesie in de Bijlokestudio om 10:30 en 
13:00 door docent Gert Jacobs.
Wie ingeschreven is voor Cons Live 
Muziekproductie kan doorlopend terecht bij 
de docenten.

Digital Storytelling 
Locatie: seminarielokaal 5
Doorlopend info en presentatie van werk van 
studenten.

Educatieve master
Lokalen educatieve master campus Bijloke 
(via meeting point Bijloke – gebouw Pauli, 
1e verdieping)
Doorlopende informatie over de visie van de 
opleiding en het curriculum.

Curatorial Studies
Locatie: lokaal Curatorial Studies/
seminarielokaal 6. Roundtable panel 
discussion with teachers and alumni at 2pm.
10:00–17:00: Teachers are present to answer 
all further questions
More information or individual appointment: 
antony.hudek@hogent.be

Drama 
• Drama Salon 

10:00 – 17:00 in Drama Salon
In het Drama Salon kunnen kandidaat 
studenten doorlopend bij onze docenten en 
studenten terecht met al hun vragen over de 
drama opleiding. 
Iedereen is er ook welkom om te genieten 
van een drankje en van een stukje taart. De 
opbrengst hiervan wordt gebruikt om de 
jaarlijkse studiereis en andere studenten 
activiteiten te financieren.

• Open les ‘Dramatische improvisatie’  
13:00 – 14:00 in Drama Studio 1 
studenten Ba1 (en Ba2, 3 en masters)  
olv Geert Belpaeme

• Presentatie ‘Observations 2 (the blind wolf)’
 14:00 – 15:00 in Drama Studio 2
 soloproject van Mitch Van Landeghem 

(Master student drama)

• Open les ‘Dans en lichaamstaal’
 15:15 – 16:45 in Drama Studio 1
 studenten Ba2 olv Paola Bartoletti

• Open repetitie ‘NOON I’
 15:15 – 16:45 op De Parking van De Zaal
 Dramaproject van Judith Dhondt (Ba3) en 

Senne Vanderschelden (Ba3 Au Vo)
• Voorstelling ‘9 solo’s (werktitel)’
 17:00 – 19:30 in Drama Studio 2
 Dramaproject van Jesse Van Damme (Ba3) 

(reserveren aan de bar in het drama salon)

• Voorstelling ‘Penthesilea ruikt mannenvlees’
 18:00 – 19:30 in S18 Nieuwevaart 118, Gent
 Dramaproject van Gina Beuk (Ba3) 

(reserveren via kaskdrama.be)

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

Interieurvormgeving en 
interieurvormgeving in afstandsonderwijs 
Kom meer te weten over de opleiding 
interieurvormgeving in contact– of 
afstandsonderwijs tijdens één van de 
informatiesessies. Voor interieurvormgeving 
is dat om 12:30 en 15:30 in auditorium 
Horta. Voor interieurvormgeving in 
afstandsonderwijs om 10:30 en 13:30 in 
auditorium Horta. 

Aansluitend kan je in gesprek gaan 
met docenten en studenten in één van de 
ateliers interieurvormgeving. Voor informatie 
over afstandsonderwijs kan je terecht in 
atelier 1. Werk van studenten uit de eerste 
drie modules kan je bekijken in atelier 2. In 
ateliers 3 en 1 vind je de focussen terug. De 
cursussen liggen ter inzage in atelier 2.

In de gangen aan de ateliers tonen 
we werk uit de leerlijnen Vormleer, project 
internationalisering, schetsen en de focus 
meubel & design.

Landschaps– en tuinarchitectuur  
Kom meer te weten over de opleiding 
landschaps–en tuinarchitectuur tijdens één 
van de informatiesessies om 11:30 en 14:30 
in auditorium Horta.

Doorlopend kan je studentenwerk 
bekijken en in gesprek gaan met de 
docenten in het atelier van landschaps– en 
tuinarchitectuur. De cursussen liggen ter 
inzage in atelier 5. 

Landschapsontwikkeling 
(bachelor–na–bachelor) 
Presentatie van werk en mogelijkheid tot 
gesprekken met docenten: Ateliergang
Beeldende kunsten – vrije kunsten – 
beeldhouwkunst 
Doorlopend bezoek aan het atelier 
beeldhouwkunst met info door docenten en 
open atelier door studenten.
Presentatie van werk van studenten 3de 
bach beeldhouwkunst op het grasveld 
tegenover het KASK café.

Beeldende kunsten – vrije kunsten –  
performance 
Doorlopend bezoek aan het atelier 
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performance met info door docenten en 
presentaties door studenten.
Performances door studenten, in Tram Zwart 
om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00.

Gebouw Bijlokekaai

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

Presentatie van werk van studenten 3e 
bachelor uit het atelier textielontwerp. Open 
atelier weven & breien. Overview 1e en 2e 
bachelor. Master works in progress. 

Gebouw Cloquet

Audiovisuele kunsten – film 
Het atelier film organiseert voor kandidaat–
studenten drie infosessies in de Billy Wilder–
klas (atelier film): om 11:00, 13:00 en 14:30.
Doorlopend bezoek aan de ateliers film met 
info door docenten en studenten.
Doorlopende vertoning van werk van 
studenten film, zowel in de KASKcinema  
(van 10:00 tot 17:00) alsook op andere 
locaties (studio, montagecellen, etc.) in het 
atelier film.

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

Beeldende kunsten – vrije kunsten – 
tekenkunst 
Doorlopend bezoek aan het atelier 
tekenkunst met info door docenten en open 
atelier door studenten.
Presentatie van werk van studenten uit het 
atelier tekenkunst.

Tekenen
Lokaal C0032, C0033 en gang Cloquet–
gebouw
Presentaties van werk van studenten in het 
kader van het opleidingsonderdeel tekenen 
(model, anatomisch tekenen, …).

Audiovisuele kunsten – animatiefilm – 
Doorlopend bezoek aan de ateliers 
animatiefilm met info door docenten en 
studenten.
Doorlopende vertoning van werk van 
bachelor– en masterstudenten animatiefilm 
in de opnamestudio C0.024. 

European Postgraduate in Arts in Sound  
Locatie: Hercules–Lab van 10:00 tot 17:00
Er worden drie infosessies voorzien. 
Om 11:00, 14:00 en 16:00.  Voor en na 
de infosessies is er de mogelijkheid tot 
individuele info door de coördinator en 
studenten.

Gebouw Marissal

Beeldende kunsten – fotografie 
Doorlopend bezoek aan de ateliers fotografie 
met info door docenten en studenten.
Infopunt voor kandidaat–studenten: grote 
studio lokaal nr. M1.001.
Infopunt specifiek voor de master studenten: 
masterlokaal nr. CLO1.008
De fotografiestudenten tonen hun werk in de 
lokalen en gangen van de opleiding op de 
eerste verdieping van het gebouw Marissal. 
Open atelier: studenten fotografie zijn aan 
het werk in de printklas, digitaal atelier 1e 
bachelor, de scanklas, studio en analoog 
labo.

Beeldende kunsten – grafisch ontwerp – 
grafische vormgeving
Algemene infosessies door docenten om 
11:00, 13:30, 15:00 en 16:00 in de ateliers van 
grafische vormgeving, lokaal M 2.001.
Doorlopend bezoek aan het atelier grafische 
vormgeving met info door docenten en 
presentatie van het werk van studenten (zie 
ook locatie Kunsttoren voor traject grafiek).
 

Gebouw De Zaal

Beeldende kunsten – 
autonome vormgeving 
Doorlopend bezoek aan de ateliers 
Autonome Vormgeving met presentaties van 
onderzoeksprocessen en praktijken door 
studenten uit Bachelor 1, 2 en 3 en Master 
en met mogelijkheden tot gesprekken met 
studenten en docenten. Het atelier zal vanaf 
volgend jaar in Bachelor 1 een duidelijkere 
focus kiezen voor Social Design – praktijken. 
Het nieuwe programma kan je ter plekke 
raadplegen.  

• Doorlopend
Future Heritage 
Presentatie van onderzoek in het kader 
van een project van Paoletta Holst 
bij Stadsresidenten van Vooruit in 
samenwerking met Bachelor 2 AUV, begeleid 
door Paoletta Holst, Elly Van Eeghem en 
Marieke De Munck. 

• 11:00 – 12:00: Brunch
Een moment om vragen te stellen en 
reflecties te delen tussen studenten 
Autonome Vormgeving en kandidaten/
geïnteresseerden.
Naar analogie met de Communal Moments 
– momenten doorheen het jaar waarop 
studenten elkaar ontmoeten, ideeën 
uitwisselen en praktijken delen, begeleid 
door Adva Zakaï.

• 12:15 – 13:15: Object Stories  
Een werkmoment in het kader van 
Object Stories – een groepsproject met 
Bachelor 2 Autonome Vormgeving III 
in samenwerking met Design Museum 
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Gent, begeleid door het Design Museum 
Gent en door Kristof Van Gestel.

• 14:00 – 14:45: Bye Bye CARAVAN 
 + Hello Mobile Room

We nemen afscheid van de caravan van 
Jolien Naeyaert, een onderdeel van …am 
wOAndering… , waarmee ze een halfjaar te 
gast was bij ons in het atelier. We bedanken 
Jolien en we maken van de gelegenheid 
gebruik om een nieuw project voor te stellen 
dat gegroeid is vanuit de caravan van 
Jolien en vanuit de Communal Moments/
Projectweek 2019: Mobile Room, door 
studenten Bac AUV, begeleid door Charlotte 
van Time Circus en Wouter Decorte.

• Open repetitie ‘NOON I’
15:15 – 16:45 op De Parking van De Zaal
Dramaproject van Judith Dhondt (Ba3) en 
Senne Vanderschelden (Ba3 Au Vo)

• 15:00 – 16:00: 3 Minutes Festival + BBQ 
birthday art session by Clementine Vaultier
Naar analogie van de sessies waarmee 
Masterstudenten AUV hun praktijken naar 
elkaar openden in een recente intensieve 
werkweek bij PAF (Performing Arts Forum 
in St Erme Outre et Ramecourt, Frankrijk), 
onder begeleiding van Adva Zakaï en Peter 
Westenberg, geven wij hier de mogelijkheid 
aan ieder die wil deelnemen om zich te laten 
verrassen door wat anderen voorstellen of 
om zelf iets voor te stellen. 
We besluiten deze korte sessies met een 
uitnodiging door masterstudente Clementine 
Vaultier die vandaag jarig is. Zij nodigt ons uit 
in haar werk voor een stuk taart.

• Doorlopend op locatie:
Bachelor 2 toont voor de laatste dag werk in 
een tentoonstelling in In de Ruimte, Franse 
Vaart 28, 9000 Gent.
De tentoonstelling loopt van 25 tot 28 april.

• ’s Avonds op locatie: Penthesilea ruikt 
mannenvlees.
Penthesilea ruikt mannenvlees is een 
feministische, beeldende punk–performance 
van Sofie Kramer (Toneelschool Maastricht) 
en Gina Beuk (KASK Drama), geïnspireerd 
op het stuk Penthesilea van Heinrich von 
Kleist. Deze voorstelling is een dramaproject 
van Gina Beuk (KASKDRAMA) en Sofie 
Kramer (Toneelschool Maastricht). Sybren 
Janssens (AUV BAC 3) maakt hiervoor de 
scenografie.

• S18, Nieuwe vaart 118, Gent
Zondag 28 april 2019 om 18:00

 

Gebouw Kunsttoren 

Beeldende kunsten – vrije kunsten – 
installatie
Doorlopend bezoek aan de ateliers beeld en 
installatie met informatie door docenten en 
presentaties door studenten.

Beeldende kunsten – vrije kunsten – 
mediakunst
Doorlopend bezoek aan de ateliers 
mediakunst met informatie door docenten en 
presentaties door studenten.

Beeldende kunsten – grafisch ontwerp – 
grafiek (grafisch ontwerp: zie ook campus 
Bijloke)
Doorlopend bezoek aan het atelier 
grafiek met informatie door docenten en 
presentaties door studenten.

Beeldende kunsten – vrije kunsten – 
schilderkunst
Doorlopend kan men het atelier bezoeken 
en in gesprek gaan met docenten en 
studenten. In de gangen van het atelier is er 
een toonmoment van de tweede bachelor. 
In de Zwarte Zaal, Campus Bijloke loopt er 
een tentoonstelling met interventies van de 
studenten van de derde bachelor.
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Gebouw Biezekapelstraat

Welkom bij de studenten en docenten 
klassieke muziek! We geven je graag inkijk 
achter de schermen van onze opleiding. 
Een dag lang ben je welkom in open 
lessen en kleine concertjes met repertoire 
waaraan de studenten momenteel werken. 
Korte rondleidingen brengen jou ook 
naar onze ateliers instrumentenbouw, 
de muziekbibliotheek en bij de collegae 
van Jazz en Popmuziek. Het café in het 
gebouw aan de Biezekapelstraat voorziet 
je van koffie, soep en andere dranken. Alle 
activiteiten, behalve rubriek CONSLive, staan 
open voor iedereen.

INFOSESSIES
Met jouw vragen over studies klassiek 
Instrument of Zang, Compositie, 
Muziektheorie, over de Educatieve master 
in Muziek en Podiumkunsten en over de 
voortgezette opleidingen (master na master 
hedendaagse muziek; postgradaten “Musical 
Performance Practice” en “Soloist Classical 
Music”)  kan je terecht bij de infopunten 
inkomhal Biezekapelstraat. Cursusmateriaal 
is ter inzage.

In Auditorium Mengal zijn er algemene 
infosessies: 

• Over de artistieke toelatingsproef en solfège: 
om 10:00 en 13:00

•  Over studeren aan KASK & Conservatorium: 
om 12:00 en 15:00

CONSLIVE
Kandidaat–studenten voor CONSLive! 
(voorbereiding op toegangsproef, 
persoonlijke kennismaking met docenten) 
worden gevraagd zich aan te melden aan het 
meeting–point in gebouw Biezekapelstraat. 
Timing CONSLive! wordt afzonderlijk 
meegedeeld aan de ingeschreven 
kandidaten.

CONCERTEN, TOONMOMENTEN, 
OPEN LESSEN

•  10:00 – 12:00 / Open les TRAVERSO  
(docent: Patrick Beuckels), begeleiding:  
Guy Penson – KLAS 1.5

•  10:30 – 11:30 / Toonmoment HOORN & 
TROMPET (docenten: Rik Vercruysse, Jeroen 
Billiet en Steven Devolder), begeleiding: Ivo 
Delaere  – MIRY concertzaal

•  11:00 – 12:30 / IMPROVISATIE–sessie  
o.l.v. Bart Maris – café MIRY & bij mooi weer 
op het binnenplein

•  12:00 – 12:45 / Toonmoment FAGOT  
(docent Pieter Nuytten), begeleiding: Guy 
Penson – MIRY concertzaal

•  13:00 – 14:00 / Toonmoment VIOOL 
(docenten Alessandro Moccia & Wibert 
Aerts), begeleiding: Guy Penson – café MIRY

•  13:00 – 13:15 / Toonmoment PERCUSSIE 
(docent Wim Konink) – MIRY concertzaal

•  13:45 – 15:00 / Toonmoment ZANG 
(docenten Marcos Pujol, Hendrickje Van 
Kerckhove, Christianne Stotijn), begeleiding: 
Getácine Pegorim – MIRY concertzaal 

•  14:00 – 15:00 / Toonmoment ACCORDEON 
(docent Philippe Thuriot)  – café MIRY

•  14:00 – 15:00 / Open les CELLO (docent 
Judith Ermert)  – KLAS 1.5

•  14:00 – 16:00 / Open les KAMERMUZIEK 
(docent Patrick Beuckels) – KLAS 2.8

•  14:00 – 16:00 / Open les/toonmoment 
PIANO (docenten Johan Duijck en Daan 
Vandewalle)

•  14:00 – 16:30 / Toonmoment GITAAR 
(docenten: Johan Fostier, Yves Storms)  – 
KLAS 0.4

•  14:00 – 16:30  / Toonmoment SAXOFOON 
(docenten: Koen Maas, Raf Minten, Rik 
Vaneyghen)  – KLAS 2.9

•  15:00 – 16:00 / Open les VIOOL (docent:  
Lisa Jacobs)  – KLAS 1.5

• 14:00 – 15:30 / open les compositie 
(docent Daan Janssens)

•  15:00 – 16:00 / Open les 
BEGELEIDINGSPRAKTIJK 
tokkelinstrumenten (docent: Daeninck 
Scheerlinck) – café MIRY

•  15:15 – 16:00 / Toonmoment CELLO (docent: 
Judith Ermert), begeleiding: Getácine 
Pegorim  – MIRY concertzaal

•  16:30 – 17:30 / Slotconcert KOOR & ORGEL 
o.l.v. Johan Duijck – Dvořáks mis in D  
majeur  – MIRY concertzaal

•  17:30 – 18:30 / Afsluitend WAVS : werk van 
studenten compositie – café MIRY & bij mooi 
weer op het binnenplein

RONDLEIDINGEN OP DE MUZIEKCAMPUS
10:30 / 12:00 / 13:30 / 15:00 / 16:30 
Het historische conservatoriumgebouw 
aan de Biezekapelstraat, onder de toren 
van Sint Baafs, is deel van onze grotere 
muziekcampus in het centrum van de stad. 
Er is tijdens de opendeurdag mogelijkheid tot 
deelname aan individuele rondleidingen door 
de diverse locaties van deze muziekcampus. 
Bezoek onder begeleiding de ateliers 
Instrumentenbouw, de Muziekbibliotheek 
met haar rijke partituurcollectie, en de 
splinternieuwe lokalen en concertzaal club 
telex van Jazz en Popmuziek.
Locatie: vertrek om het anderhalf uur 
aan het verzamelpunt in de hal gebouw 
Biezekapelstraat.
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Gebouw Paddenhoek

Muziek – uitvoerende muziek – jazz/pop – 
gebouw Paddenhoek

JAZZ EN POP / Paddenhoek 12
• 09:30 / Deuren
• 10:00 – 10:30 / Club Telex: toonmoment 

jazzband
• 10:30 – 11:30 / Theorieklas: infosessie Jazz 

en Pop – Peter Lesage & Gert Keunen
• 11:30 – 12:00 / Club Telex: toonmoment 

popband
• 12:00 – 13:00 / Theorieklas: introductie les 

theorie – Maarten Weyler
• 13:00 – 13:30 / Club Telex: toonmoment 

jazzband Janos Bruneel
• 13:30 – 14:30 / Theorieklas: infosessie Jazz 

en Pop – Peter Lesage
• 14:30 – 15:00 / Club Telex: toonmoment 

studenten Muziekproductie
• 15:00 – 16:00 / Theorieklas: introductie les 

theorie – Maarten Weyler
• 16:00 – 16:30 / Club Telex: toonmoment 

popband Vincent Pierins
• 16:00 – 17:00 / Studio 1.9 – open repetitie 

popband Vincent Pierins
• 17:00 / Einde

JAZZ EN POP / Paddenhoek 12
• doorlopend info in club telex: 10:00 – 17:00
• toonmomenten & bar in club telex: 10:00 – 

17:00
• wie ingeschreven is voor Cons Live Jazz en/

of Pop ontving een afspraak bij een docent

CONS LIVE JAZZ EN POP / Paddenhoek 12
Jazz zang // studio 1.3
Anu Junnonen & Chrystel Wautier 
10:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00

Jazz contrabas & basgitaar / studio 1.4
Janos Bruneel 10:00 – 13:00

Jazz piano // studio 1.7 & 2.13
1.7 / 10:00–12:00: individuele lesmomenten – 
Christian Mendoza
1.7 / 13:00–15u00: individuele lesmomenten – 
Erik Vermeulen
2.13 / 14u30–16u: toonmomenten / open 
lessen pianotrio’s en bands – Christian 
Mendoza

Jazz drums // studio 2.13
Toon Van Dionant 10:00 – 14:00
Jazz gitaar // studio 2.11
Hans Van Oost 10:00 – 13:00

Jazz sax – niet aanwezig / op afspraak 
Bart Defoort – jazz/pop sax bart.defoort@
hogent.be 

Jazz trompet – niet aanwezig / op afspraak 
Jeroen Van Malderen – jazz trompet jeroen.
vanmalderen@hogent.be 

Jazz trombone – niet aanwezig / op afspraak 
Marc Godfroid – jazz trombone marc.
godfroid@hogent.be 

Pop piano // studio 1.7
Peter Lesage 12:00 – 13:00

Pop basgitaar // studio 2.7 
Vincent Pierins 10:00 – 14:00

Pop drums // studio 2.9
Wouter Van Tornhout 12:00 – 14:00
Karel De Backer – pop drums: niet aanwezig 
/ op afspraak karel.debacker@hogent.be 

Pop gitaar // studio 2.8
Bert Verschueren 11:00 – 14:00
Bruno Fevery: 14:00 – 17:00
Tom Lodewijckx – pop gitaar: niet aanwezig / 
op afspraak tom.lodewyckx@hogent.be 

Pop zang // studio 1.9
Stef Caers: 10:00–16:00
Ibernice Macbean (VM)

 
Gebouw Nederpolder

Muziek – instrumentenbouw
Doorlopend bezoek aan het atelier 
instrumentenbouw met info door docenten 
en open atelier door studenten.
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Doorheen de dag zijn er diverse muzikale 
optredens van studenten muziek. Het 
programma hiervan vind je terug in dit 
programmaboekje bij de studierichtingen 
klassieke muziek, jazz/pop en muziekproductie. 
Ook de studenten drama, audiovisuele en 
beeldende kunsten stellen op diverse plaatsten 
tentoon. Het programma daarvan kan je 
terugvinden bij de bijhorende studierichtingen. 

PRESENTATIE 
SCHILDERKUNST ‘ NORMS’
Campus Bijloke – Zwarte zaal
In de hedendaagse schilderkunst gaat het niet 
enkel om het beeld. Het gaat om de spanning 
die ontstaat tussen het beeld, haar fysieke 
verschijningsvorm en de wijze waarop deze 
zich in de ruimte manifesteert. Voor hun 
toonmoment in de Zwarte Zaal kozen de 
studenten van de derde bachelor schilderkunst 
ervoor om deze stelling op de spits te drijven 
en enkel werk te tonen dat speciaal voor deze 
ruimte werd ontwikkeld.

De link met de ruimte kreeg hierbij 
uiteraard veel aandacht maar ook vragen rond 
auteurschap, proces, schaal, duurzaamheid en 
de positie van de toeschouwer.

De titel ‘Norms’ kwam tot stand dankzij 
een gemeenschappelijke lunch in Norma’s 
Diner, tijdens hun recent verblijf in Los 
Angeles. Eerder dan naar hun reis willen ze 
met deze titel naar de heersende normen in de 
schilderkunst verwijzen en de wijze waarop 
ze deze trachten te bevragen. ‘Norms’ is dan 
ook in de eerste plaats een experiment. De 
studenten verlaten hun drager, hun comfort–
zone en gaan collaboraties aan of hanteren een 
nieuw productieproces.

MAP #94: LUCAS LEFFLER: NOTHING IS 
LOST, NOTHING IS CREATED
Campus Bijloke – Glazen Gang
Voor zijn MAP presentatie besloot Lucas 
Leffler een aantal verschillende projecten in de 
ruimte te verzamelen en een dialoog over de 
constante transformatie van materie te creëren 
tussen de werken. De installatie omvat een 
sculptuur op menselijke schaal die constant in 
transformatie is, waarin een chemische reactie 
de vorming van zilverkristallen tot stand 
brengt. Dit metaal, beladen met symbolische 
betekenis, is ook een lichtsensitief element dat 
de creatie van een fotografisch beeld mogelijk 
maakt. Leffler maakt een muurinstallatie ter 
presentatie van de fotografische afdrukken die 
gemaakt werden met een mix van zilveremulsie 
en modder uit een beekje. Deze prints 
worden in een fragmentarische configuratie 
met magneten en geoxideerde stalen platen 
geplaatst. De titel van de installatie verwijst 
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naar een citaat van Antoine Lavoisier. Leffler 
wil een constante stroom van transformatie 
tussen elementen uitlokken. Geen verlies of 
winst van atomen gebeuren met het veranderen 
van materiaal, maar toch evolueert het in een 
oneindige mogelijkheid van combinaties.

SOLOTENTOONSTELLING SOPHIE NYS
Campus Bijloke – Kiosk
Beeldend kunstenaar Sophie Nys presenteert 
een solotentoonstelling in KIOSK. In 2008 
werd ze al eens uitgenodigd door KIOSK, 
toen nog in het buitenpaviljoen gevestigd. 
Ze kocht toen een metalen tijdscapsule, 
stak de geschiedenis van KIOSK als 
tentoonstellingsplek erin en stopte deze 
onder de grond. De capsule ligt er nog 
steeds, onzichtbaar, maar tegelijkertijd ook 
permanent en onmiskenbaar. Het illustreert 
de vaak diepgravende manier waarop Nys 
vanuit de specifieke context van een plek 
wenst te werken. Dit is opnieuw het geval 
in de onderzoeksfase voor haar nieuwe 
project in KIOSK waarbij ze zichzelf in de 
positie van een bezoeker van een monument 
lijkt te verplaatsen. Ze tracht enkele heel 
subtiele en monumentale ingrepen in één 
ruimte te verenigen; alsook persoonlijke 
kennissen en obscure figuren uit 16de 
eeuwse prentenboeken en 20ste eeuwse 
stripverhalen; rurale landschappen dichtbij huis 
en wereldbekende historische monumenten. 
In haar praktijk benadert de kunstenaar 
onderwerpen uit onder andere de geschiedenis, 
filosofie en architectuur en zet deze naar 
haar hand met behulp van een minimale, 
heldere vormentaal en beeldstrategieën die we 
herkennen uit de conceptuele kunst. Humor, 
zelfspot en een kritische blik op institutionele 
mechanismen vormen een terugkerend gegeven 
in haar spel van ontdubbelen en kritiek.

PRESENTATIE ANIMATIEFILM
Campus Bijloke – Tekeningenkabinet
Presentatie werk van studenten animatiefilm 
Ada Guvenir & Filip Anthonissen.

PRESENTATIE HISTORIEK EN ZORG 
KUNSTENARCHIEF KASK
Campus Bijloke – Archief
Van lijntekening tot academische kunst: 
een blik op het proces van het academisch 
tekenen aan de hand van tekeningen van de 
18de E. tot begin 20ste eeuw.
Presentatie om 10u30 en 14u duur: 1,5 uur
Locatie: Onthaal Pauligebouw 
J.Kluyskensstraat 2 9000 Gent
aantal plaatsen beperkt: reserveren: Katia.
Ballegeer@hogent.be

Campus Bijloke – Archief
1M3 is een kubieke meter gewijd aan de 
kunstenaarsboekencollectie van KASK 
1M3 is een forum waar kunstenaarsboeken, 
beperkte oplages, speciale edities uit de 

collectie van de Kunstenbibliotheek worden 
tentoongesteld. De tentoonstellingen komen 
tot stand in een samenwerking tussen de 
postgraduaatsopleiding Curatorial Studies 
en de Kunstenbibliotheek. Sophie Nys is de 
gastcurator van het lopende project.

ERFGOEDDAG VLAANDEREN
Campus Bijloke – Bijloke–site
Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt de 
19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 
2019 volop de schijnwerpers op vakmanschap. 
Centraal staat het cultureel erfgoed van en over 
vakmanschap, meesterschap, leren en maken 
in Vlaanderen. Hoe maakt u het? Maar ook: 
hoe maakt het je? En hoe geven we dat dan 
door? Voeg aan die vragen nog het suggestieve 
woordje ‘beter’ toe, en je hebt het thema en 
de uitdaging van Erfgoeddag 2019 helemaal 
beet: over vakmanschap, ambachtelijkheid en 
vakmensen (v/x/m) dus. En cultureel erfgoed.

KLASSIEKE CONCERTEN
Vanaf 10u30 en doorlopende de gehele 
dag kan u concertjes meemaken van 
studenten Klassieke Muziek in het gebouw 
Biezekapelstraat (zie pagina 10 voor het 
programma). Als slotconcert brengt het KOOR 
van het Conservatorium o.l.v. Johan Duijck 
Dvořáks mis in D majeur (MIRYconcertzaal 
om 16u30). Om 17u30 is er afsluitend WAVS: 
werk van studenten compositie. Bij mooi weer 
op het binnenplein.
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Route Campus Bijloke — Campus Grote Sikkel

Campus Grote Sikkel, Gebouw Biezekapelstraat

A Meeting point
B Cafetaria
C Café Miry
D Jozef Mengal Zaal
E Miry Concertzaal
F Achtersikkel
1 Oefenlokalen –1
2 BK 0.1
3 BK 0.2
4 BK 0.3
5 BK 0.4
6 Raadszaal
7 BK 0.5
8 BK 1.1
9 BK 1.2
10 BK 1.3
11 BK 1.4
12 BK 1.5
13 BK 1.6
14 Muzieklokaal 10 Slagwerk
15 BK 1.7
16 BK 1.8
17 BK 1.9
18 BK 2.1
19 BK 2.2
20 BK 2.3
21 BK 2.4
22 BK 2.5
23 BK 2.6
24 BK 2.7
25 BK 2.8
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GEBOUW WIJNAERT
Geraard de Duivelstraat 5

GEBOUW BIEZEKAPELSTRAAT
Biezekapelstraat 9

CAMPUS BIJLOKE – PAULI
Jozef Kluyskensstraat 2

CAMPUS BIJLOKE – CLOQUET
Louis Pasteurlaan 2

GEBOUW NEDERPOLDER
Nederpolder 26
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BIJLOKE - PAULI
Jozef  Kluyskensstraat 2

BIJLOKE - CLOQUET
Louis Pasteurlaan 2

KUNSTTOREN
Offerlaan 5

BIJLOKE - DE ZAAL
Nonnemeersstraat 26

Route Campus Bijloke — Gebouw Kunsttoren & De Zaal

Campus Bijloke, Gebouw Kunsttoren
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 CLOQUET & 
MARISAL

1 Meeting Point
2 KIOSK / Galerie
3 Docentenruimte
4 KASKcafé
5 Cirque
6 Glazen gang
7 Zwarte Zaal
8 KASKcinema
9 Animatiefi lm
10 Illustratie
11 Tekenkunst
12 Film
13 Fotografi e
14 Grafi sche 

vormgeving
15 Tekenlokalen
16 Tekeningenkabinet
17 Herculeslab
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WANDELPAD RICHTING FILM

God
sh

uiz
en

laa
n

Louis Pasteurlaan
M

A
R

IS
A

L

Campus Bijloke, Gebouw Cloquet & Gebouw Marissal

Campus Bijloke, Gebouw Pauli

+1

0

 PAULI

1 Meeting Point
2 Mode
3 Algemene info
4 Studentenrestaurant
5A Dramastudio 3
5B Dramastudio 2
5C Dramastudio 1
5D Dramasalon
6 Onthaal ConsLive!
7 Muziekproductie 

(studio 1-4)
8 Muziekproductie 

Bijlokstudio
9 Textielontwerp
10 Interieurvormgeving
11 Landschaps- en 

Tuin  architectuur 
+ Landschaps-
ontwikkeling

12 Victor Hortazaal
13 Performance
14 Beeldhouwkunst
15 Digital Storytelling
16 Educatieve Master
17 Curatorial Studies

Jozef Kluyskensstraat
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WANDELPAD RICHTING TEXTIEL



VU WIM DE TEMMERMAN 
JOZEF KLUYSKENSSTRAAT 2
9000 GENT SCHOOLOFARTSGENT.BE

Locatie  Afstudeerrichting – traject Ingang via
Campus Grote Sikkel, Gebouw Paddenhoek Jazz & popmuziek Paddenhoek 12, Gent
Campus Grote Sikkel, Gebouw Nederpolder Instrumentenbouw Nederpolder 26, Gent
Campus Grote Sikkel, Gebouw Biezekapelstraat Klassieke muziek Biezekapelstraat 9, Gent
Campus Grote Sikkel, Gebouw Biezekapelstraat Compositie Biezekapelstraat 9, Gent
Campus Grote Sikkel, Gebouw Biezekapelstraat Muziektheorie Biezekapelstraat 9, Gent
Campus Grote Sikkel, Gebouw Biezekapelstraat Hedendaagse muziek Biezekapelstraat 9, Gent
Campus Grote Sikkel, Gebouw Biezekapelstraat Soloist classical music Biezekapelstraat 9, Gent
Campus Grote Sikkel, Gebouw Biezekapelstraat Musical performance practice Biezekapelstraat 9, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Landschaps– en tuinarchitectuur Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Interieurvormgeving Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Drama Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Muziekproductie Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Vrije kunsten – beeldhouwkunst Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Vrije kunsten – performance Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Mode Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Educatieve master Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Landschapsontwikkeling Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Digital storytelling Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Pauli Curatorial studies Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Cloquet Animatiefilm Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Cloquet Composition for screen (InMICS) Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Cloquet Vrije kunsten – tekenkunst Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Cloquet Grafisch ontwerp – illustratie Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Cloquet EPAS Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Marisal Film Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Marisal Fotografie Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Marisal Grafisch ontwerp – grafische vormgeving Louis Pasteurlaan 2, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Offerlaan Vrije kunsten – installatie Offerlaan 5, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Offerlaan Vrije kunsten – mediakunst Offerlaan 5, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Offerlaan Vrije kunsten – schilderkunst Offerlaan 5, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Offerlaan Grafisch ontwerp – grafiek Offerlaan 5, Gent
Campus Bijloke, Gebouw De Zaal Autonome vormgeving Nonnemeersstraat 26, Gent
Campus Bijloke, Gebouw Bijlokekaai Textielontwerp Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
Campus Buda Digital design and development Dam 2a, Kortrijk


