KEUZEATELIER & BIJZONDERE KUNSTGESCHIEDENIS
KALENDER VAN UITVOERING
SCHOOLJAAR 2017-2018
Als student van het EERSTE leerjaar van de specialisatiegraad ben je wettelijk verplicht
om naast je uren artistiek atelier ook 1 uur per week te besteden aan het vak keuzeatelier
ofwel het vak bijzondere kunstgeschiedenis. Om de 4 weken krijg je één extra les van 4
lesuren. Bij beeldhouwkunst worden de 10 lessen om technische redenen niet maandelijks,
maar wekelijks na elkaar gegeven. In onze academie wordt deze lessen als volgt
georganiseerd:


STUDENTEN BEELDHOUWKUNST, SCHILDERKUNST, TEKENKUNST, VRIJE
GRAFIEK:
Je kunt vrij kiezen welk keuzeatelier je wilt volgen. Je moet bij je inschrijving je
keuzeatelier en lesdag meedelen aan het secretariaat.
De lesuren keuzeatelier mogen niet samenvallen met de lesuren van je eigen atelier.
Er is keuze uit meerdere lesmogelijkheden, zodat dit kan vermeden worden.

KEUZE-ATELIER BEELDHOUWKUNST:
les op donderdagavond bij Veerle Achten:
16/11/17 - 23/11/17 - 30/11/17 - 07/12/14 -14/12/17 - 21/12/17 - 11/01/18 - 18/01/18 25/01/18 - 01/02/18
of
les op vrijdagnamiddag bij Marijke Pans:
17/11/17 - 24/11/17 - 01/12/17 - 08/12/17 -15/12/17 - 22/12/17 - 12/01/18 - 19/01/18 26/01/18 - 02/02/18
of
les op zaterdagvoormiddag bij Hedwig Snoeckx:
18/11/17 - 25/11/17 - 02/12/17 - 09/12/14 -16/12/17 - 23/12/17 - 13/01/18 - 20/01/18 27/01/18 - 03/02/18

KEUZE-ATELIER SCHILDERKUNST:
les op maandagvoormiddag of -namiddag bij Liesbet Lenaerts / les op maandagvoormiddag
bij Marc Claes:
18/09/17 - 16/10/17 - 13/11/17 - 11/12/17 - 15/01/18 - 19/02/18 - 19/03/18 - 16/04/18 14/05/18 - 11/06/18
of
les op woensdagavond bij Esther Heilbron:
20/09/17 - 18/10/17 - 15/11/17 - 13/12/17 - 17/01/18 - 21/02/18 - 21/03/18 - 18/04/18 16/05/18 - 13/06/18
of
les op donderdagnamiddag bij Herman Maes / les op donderdagavond bij Marc Claes:
21/09/17 - 19/10/17 - 16/11/17 - 14/12/17 - 18/01/18 - 22/02/18 - 22/03/18 - 19/04/18 17/05/18 - 14/06/18
of
les op zaterdagvoormiddag bij Herman Maes:
23/09/17 - 21/10/17 - 18/11/17 - 16/12/17 - 20/01/18 - 24/02/18 - 24/03/18 - 21/04/18 19/05/18 - 16/06/18

KEUZE-ATELIER TEKENKUNST:
les op woensdagavond bij Peter Coun
20/09/17 - 18/10/17 - 15/11/17 - 13/12/17 - 17/01/18 - 21/02/18 - 21/03/18 - 18/04/18 16/05/18 - 13/06/18
of
les op donderdagnamiddag bij Gert Vervoort
21/09/17 - 19/10/17 - 16/11/17 - 14/12/17 - 18/01/18 - 22/02/18 - 22/03/18 - 19/04/18 17/05/18 - 14/06/18
of
les op zaterdagvoormiddag bij Martine Theys
23/09/17 - 21/10/17 - 18/11/17 - 16/12/17 - 20/01/18 - 24/02/18 - 24/03/18 - 21/04/18 19/05/18 - 16/06/18
KEUZE-ATELIER VRIJE GRAFIEK:
les op maandagnamiddag bij Katrien Matthys:
18/09/17 - 16/10/17 - 13/11/17 - 11/12/17 - 15/01/18 - 19/02/18 - 19/03/18 - 16/04/18 14/05/18 - 11/06/18
of
les op donderdagavond bij Carlo Hermans:
21/09/17 - 19/10/17 - 16/11/17 - 14/12/17 - 18/01/18 - 22/02/18 - 22/03/18 - 19/04/18 17/05/18 - 14/06/18


STUDENTEN FOTOKUNST:
De studenten van de optie fotokunst volgen het vak bijzondere kunstgeschiedenis. De
gewone les specifiek artistiek atelier fotokunst voor de specialisatiegraad begint om
18u15 en eindigt om 22u00. Zodoende wordt elke week zoveel lestijd teveel gevolgd,
dat om de 4 weken 1 lesavond vrij komt. Deze vrijgekomen lesbeurt wordt ingevuld
door het vak bijzondere kunstgeschiedenis.

BIJZONDERE KUNSTGESCHIEDENIS FOTOKUNST:
De lessen worden gegeven om de 4 weken door Peter Pollers op donderdagavond van
18u25 tot 22u00 in het lokaal kunstgeschiedenis. Lesdagen:
21/09/17 - 19/10/17 - 16/11/17 - 14/12/17 - 18/01/18 - 22/02/18 - 22/03/18 - 19/04/18 17/05/18 - 14/06/18

______

Het vak keuzeatelier / bijzondere kunstgeschiedenis is een verplicht te volgen vak. Indien je
niet slaagt voor dit vak kun je niet overgaan naar het volgend leerjaar.
De lesuren specifiek artistiek atelier voor eerstejaars van de specialisatiegraad zijn
(uitgezonderd fotokunst):
 voormiddag: 09u20 tot 12u30
 namiddag : 13u50 tot 17u00
 avond
: 18u50 tot 22u00

