OPENLESDAGEN
Bachelor en Master
in de Beeldende Kunsten
Grafisch Ontwerp
Vrije Kunsten

(JUWEELONTWERP / KERAMIEK / OPEN LAB / SCHILDERKUNST /
SCULPTUUR & INSTALLATIE / VRIJE GRAFIEK)

Woensdag
28/02/2018
02/05/2018
08.30 - 15.30

Wil je zelf ervaren hoe de lessen in Beeldende Kunsten
georganiseerd worden?

Campus Elfde Linie
(gebouw C)
Elfde-Liniestraat 25
Hasselt

08u30 - 09u00

Schrijf je dan in voor onze openlesdagen! We hebben een programma op maat
waarin je kan kennis maken met theorie én met praktijk in het atelier van jouw
voorkeur. Studenten van het 1ste Bachelorjaar vangen je tijdens de pauzes op
zodat je je snel thuis voelt in PXL-MAD.

PROGRAMMA
09u00 - 09.50

Ontvangst (inkomhal gebouw C)
(departementshoofd Erwin Goegebeur en opleidingshoofd Erica Cselotei)
Beeldanalyse (Patrick Ceyssens)
Dit is een hoorcollege in functie van praktijk

10u00 - 12u30 Werken in het atelier naar keuze
		 Mee te brengen in functie waarvoor je bent geïnteresseerd
Grafisch Ontwerp (Hilde Stevens en Krista Smeets)
		 3 verschillende kleine boeiende objecten (max. 10 cm)
		 Digitaal fototoestel of smartphone waarmee je kan fotograferen
		 Ontwerpmateriaal (papier, potloden, schaar, stiften)
Juweelontwerp (Tine De Ruysser)
		 Kleine objecten (4x4x5cm) met een interessante vorm
Keramiek (Marieke Pauwels)
		 Geen specifiek materiaal mee brengen
Open Lab (Peter De Cupere)
		 Eén geur die je aangenaam vindt en één die je afschuwelijk vindt
Schilderkunst (Stef Driesen)
		 Penselen met verschillende diktes
Sculptuur & Installatie (Caroline Coolen)
		 Geen specifiek materiaal mee brengen
Printmaking (Vicky Gruyters)
		 Potloden, penselen, Tesa tape, papier (Steinbach)

12u30 - 13u30
13u30 - 14u20

Middagpauze (begeleiding door eerste bachelor studenten)
Kunstgeschiedenis (dr. Nadia Sels)

14u30 - 15u30 Grafisch Ontwerp: Tekenen (Ellen Vrijsen en Peter Hulsmans)			
		 Schetspapier (A3-formaat) en zachte potloden
Vrije Kunsten: extra atelier of kennismaking met een ander atelier
15u30

Einde openlesdag
Je kan een attest van deelname afhalen bij Karolien Bullens (lokaal C011)

