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14:00-17:30
18:00-21:30
18:00-21:30

(in week 1)

Wat is Digitale Beeldende Kunst?
Iedereen kan tegenwoordig een digitale, audiovisuele en/of media-kunstenaar worden.
Het atelier Digitale Beeldende Kunst is een artistieke vrijruimte voor nieuw digitaal
audiovisueel beeldend werk met de daaraan verbonden technieken. Het is een digitale
denk- en doetank. Door middel van vrije beeldende opdrachten en oefeningen onderzoeken
we creatieve processen en artistieke strategiën om die digitale ideeën en media in
uitéénlopende contexten toe te passen. Verrassend genoeg komen de ‘klassieke’ kunstvormen
hierin ook aan bod. Digitaal tekenen, schilderen, boetseren op een iPad of fotografie,
animatie en performance…
Infoweek
De eerste week van september is er geen les. Je kan op alle bovenstaande lesmomenten
bij de leerkracht van het atelier terecht voor informatie over de lessen.
4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4
Je studietraject bestaat uit 4 leerjaren en omvat 10 lesuren per week. Er is geen
voor-opleiding nodig om in te schrijven in het eerste jaar digitale beeldende kunst.
Kom zeker eens langs tijdens de lesmomenten, voor een kennismakingsgesprek met de
leerkracht om inzicht te krijgen in de werking van het atelier.
Kunst en Cultuur voor 4.3
De lessen Kunst en Cultuur worden georganiseerd in het 3de jaar. Je volgt 2 keer per
maand 4 uur les. Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling, raadpleeg
de informatie op de website of via het secretariaat. Bij inschrijving maak je je keuze
uit onderstaande lesmomenten.
op dinsdagnamiddag in week 1 ………… van 14:00-17:30
op dinsdagavond in week 1 ………………… van 18:00-21:30
op zaterdagvoormiddag in week 1 … van 09:00-12:30
Inschrijven en contact
Inschrijven kan uiterlijk tot en met 30 september. Dit kan je doen online of op het
secretariaat van de academie, Offerlaan 3. De inschrijfmomenten aan de balie en hulp
om online in te schrijven vind je op onze website. Indien je nog vragen hebt, stel deze
gerust via het secretariaat op acbk@stad.gent

Offerlaan 3 / 9000 Gent – 09 233 58 26 – academiegent.be

