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Landschaps- en Tuinarchitectuur / Landscape and Garden Architecture – Bac 

1 
 
 

Inrichtend Traject 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
van volgende richting. 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 

 
Contactpersonen Projectweek 
 
Contact 1 - Naam 
Steve Van Ryckeghem 
Contact 1 - E-mail 
steve.vanryckeghem@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0472/572450 
 
Contact 2 - Naam 
Bart Depestel 
Contact 2 - E-Mail 
bart.depestel@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 
0486/694034 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
 
van volgende richting. 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  

  



PROJECTWEEK I – 1BLTA – 16-18.nov.2022.   DRAFT 
 

WOENSDAG 16.11.’22 
 
Bezoek Boomkwekerij EBBEN + Landschapswandeling in de UNESCO ‘Maasheggen’ 
 

PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
Afspraak op woensdag 16.11.’22 om 8u op school t.h.v. atelier R5. Bus staat klaar in de straat. 
 
Programma:  
11u00-13u00: Bedrijfsbezoek + Bezoek bedrijfstuin (4 groepen) 
13u00-13u30: middagmaal (zorg zelf voor jouw lunch!)  
Adres Ebben: Beerseweg 45 – 5431 LB Cuijk 
14u00-16u00: Landschapswandeling in de Unesco ‘Maasheggen’   
 Adres ‘Het Veerhuis’: Veerweg 2 te Oeffelt 
 
Begeleidende docenten:  
Marjolein Eggermont, Luc Deschepper, Bart Depestel, Steve Van Ryckeghem 

 

DONDERDAG 17.11.’22 
 
Bezoek Parkbegraafplaats Wervik – Andy Malengier 
 

PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
Afspraak op donderdag 17.11.2022  
groep A,B,C om 9u30 Station Wervik,  
groep D,E,F om 14u30 Station Wervik. 
 
Programma Groep A,B,C:  
 

9u30-10u00: Landschapswandeling langs de Leie  
10u15-11u45: Project Parkbegraafplaats – met toelichting van tuinarchitect Andy Malengier 
Adres Parkbegraafplaats Hansbekestraat te Wervik 
12u29: Trein terug naar Gent 
 
Programma Groep D,E,F:  
 

14u30-15u00: Landschapswandeling langs de Leie  
15u15-16u45: Project Parkbegraafplaats – met toelichting van tuinarchitect Andy Malengier 
Adres Parkbegraafplaats Hansbekestraat te Wervik 
17u29: Trein terug naar Gent 
 
Begeleidende docenten:  
Marjolein Eggermont, Luc Deschepper, Bart Depestel, Steve Van Ryckeghem 

 
VRIJDAG 18.11.’22 
 
Bezoek Arboretum Wespelaar  
 

PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
Afspraak op vrijdag 18 november om 10u15 aan ingang van Arbortum Wespelaar.  
Het arboretum ligt op 4 minuutjes wandelafstand van het treinstation Wespelaar-Tildonk.  



Adres arboretum: Grote Baan 63 - B-3150 Haacht-Wespelaar.  
 
Programma:  
10u30-12u30: gegidste rondleiding (4 groepen) 
12u30-13u: middagmaal (zorg zelf voor jouw lunch!)  
13u-15u: vrij bezoek arboretum   
 
Begeleidende docenten:  
Marjolein Eggermont, Luc Deschepper, Bart Depestel, Steve Van Ryckeghem 
  



 

 

Landschaps- en Tuinarchitectuur / Landscape and Garden Architecture – Bac 

1,2,3 
 

 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 
Landschapsontwikkeling 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Ruben Joye 
Contact 1 - E-mail 
ruben.joye@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
 
Contact 2 - Naam 
Steve Van Ryckeghem 
Contact 2 - E-Mail 
steve.vanryckeghem@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 
Landschapsontwikkeling 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
  



1BLTA | Projectweek 1 (woe 16 t.e.m. vrij 18 november 2022) 
Coördinatie projectweek 1BLTA: Steve Van Ryckeghem (steve.vanryckeghem@hogent.be) 
 

WOENSDAG 16.11.’22 

  
Bezoek Boomkwekerij EBBEN + Landschapswandeling in de UNESCO ‘Maasheggen’ 
  

PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
Afspraak op woensdag 16.11.’22 om 8u op school t.h.v. atelier R5. Bus staat klaar in de straat. 
  
Programma:  
11u00-13u00: Bedrijfsbezoek + Bezoek bedrijfstuin (4 groepen) 
13u00-13u30: middagmaal (zorg zelf voor jouw lunch!)  
Adres Ebben: Beerseweg 45 – 5431 LB Cuijk 

14u00-16u00: Landschapswandeling in de Unesco ‘Maasheggen’   
 Adres ‘Het Veerhuis’: Veerweg 2 te Oeffelt 
  
Begeleidende docenten:  
Marjolein Eggermont, Luc Deschepper, Bart Depestel, Steve Van Ryckeghem 

  
  
  

DONDERDAG 17.11.’22 

  
Bezoek Parkbegraafplaats Wervik – Andy Malengier 
  

PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
Afspraak op donderdag 17.11.2022  
groep A,B,C om 9u30 Station Wervik,  
groep D,E,F om 14u30 Station Wervik. 
  
Programma Groep A,B,C:  
  

9u30-10u00: Landschapswandeling langs de Leie  
10u15-11u45: Project Parkbegraafplaats – met toelichting van tuinarchitect Andy Malengier 
Adres Parkbegraafplaats Hansbekestraat te Wervik 

12u29: Trein terug naar Gent 
  
Programma Groep D,E,F:  
  

14u30-15u00: Landschapswandeling langs de Leie  
15u15-16u45: Project Parkbegraafplaats – met toelichting van tuinarchitect Andy Malengier 
Adres Parkbegraafplaats Hansbekestraat te Wervik 

17u29: Trein terug naar Gent 
  
Begeleidende docenten:  
Marjolein Eggermont, Luc Deschepper, Bart Depestel, Steve Van Ryckeghem 

VRIJDAG 18.11.’22 

  
Bezoek Arboretum Wespelaar  

mailto:ruben.joye@hogent.be


  

PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
Afspraak op vrijdag 18 november om 10u15 aan ingang van Arbortum Wespelaar.  
Het arboretum ligt op 4 minuutjes wandelafstand van het treinstation Wespelaar-Tildonk.  
Adres arboretum: Grote Baan 63 - B-3150 Haacht-Wespelaar.  
  
Programma:  
10u30-12u30: gegidste rondleiding (4 groepen) 
12u30-13u: middagmaal (zorg zelf voor jouw lunch!)  
13u-15u: vrij bezoek arboretum   
  
Begeleidende docenten:  
Marjolein Eggermont, Luc Deschepper, Bart Depestel, Steve Van Ryckeghem 

  
 
 

 
  



2BLTA | Projectweek 1 (woe 16 t.e.m. vrij 18 november 2022) 
Coördinatie projectweek 2BLTA: Ruben Joye (ruben.joye@hogent.be) 

 

Deelname is verplicht voor studenten die ‘Ontwerpen II’ meevolgen. Overige studenten zijn zeker 

welkom!  

 

Woensdag 16 november 

[Kobe Vanhaeren, Sylvie Van Damme, Gert Vandenweghe, 

Jasper Boussaert, Karel Vandevoorde] 
Voormiddag: Werfbezoek: Drongenplein en Oude Abdijstraat 
Het vernieuwde Drongenplein is een aantrekkelijk groen plein met vele ontmoetings- en 

recreatiefaciliteiten waar cultureel erfgoed en de beschermde rij lindebomen in de schijnwerpers 

worden gezet. Maar ook in dit project kreeg water een hoofdrol: ter hoogte van het oude landhoofd 

wordt de Leie mooi in beeld gebracht vanaf het nieuwe uitkijkplatform en er werd een speelzone 

gerealiseerd met houten speelelementen. Wie niet genoeg krijgt van het water, kan aan de zijde van de 

Oude Abdij aan het water vertoeven op de nieuwe trappenconstructie met vlonder.  
Het project won in 2021 de Publieksprijs Publieke Ruimte. 
Vanuit Ontwerp naar Uitvoering krijgen we een geleide rondleiding door de ontwerpers en ingenieurs 

van BUUR en SWECO die de werf in goede banen geleid hebben. Zij zullen toelichting geven bij de 

oorspronkelijke doelstellingen, hoe het ontwerp aangepast is doorheen het procesverloop, welke 

onverwachte zaken tijdens de werf opgedoken zijn, etc... 

Op 8/11 wordt tijdens de les het uitvoeringsdossier met de bijhorende plannen besproken. 

 

 

 

WAAR 
• Drongenplein 

  

PROGRAMMA 

• Afspraak om 10h aan de Sint Gerolfkerk van Drongen.  

• Er is een trein vanuit Gent Sint-Pieters om 09:45 (L 580 richting Zeebrugge-Dorp, normaal op Spoor 4), 
station Drongen. De kerk ligt op 5 minuten wandelen. 

• Het is 15 minuten fietsen van aan het KASK 

• De Lijn (bussen 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 930) heeft halte aan Drongenplein 

mailto:ruben.joye@hogent.be


• 12.30h: voorziene einde 

 

Middagpauze  

• 12u30 – 13u30 

• Lunch: zelf te voorzien 

• Rondom Drongeplein  

 

Namiddag: ‘Landschapskarakterisatie X Schetsmatig Onderzoek X Landschapsecologie’ 
Het onderzoekscentrum Futures through Design van HOGENT/ KASK werkt met verschillende 

partners aan een methodologie voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen. Landschap als een 

waargenomen fenomeen heeft daarin een belangrijke plaats. Bedoeling is om via de nexus onderwijs-

onderzoek op zoek te gaan naar innovatieve methodieken voor beeld- en belevingskartering. Door 

middel van schetsen willen we greep krijgen op visueel-ruimtelijke aspecten van het landschap zoals 

vorm, proportie, schaal, complexiteit, kleur, ordening, hiërarchie of zichtrelaties. 
 

 
 

WAAR 

• Drongenplein en omgeving 

 

PROGRAMMA 

• 13.30 u: Kaderen van de activiteit in het project Landschapskarakterisatie en Introductie op de 

methodiek 

• Snelschetsen in drie groepen/ trajecten 

• Gezamenlijke bespreking opdracht Snelschetsen + onderling bekijken resultaten 

• Introductie op landschapsecologische analyse van het gebied 

• Diepteschets in zelfde drie groepen/ trajecten 

• Korte bespreking 

• 16.15 u: Einde 

 

 

 



Donderdag 17 november 
We trekken richting Brussel en bieden keuze tussen een bezoek expo Jules Buyssens & Van Buuren 

Museum OF een workshop 

OF 
Bezoek expo Jules Buyssens + Van 

Buuren Museum [Marc Pinte & Yves 

Willems] 

 

 
 

 

 Workshop (Brussel) [Ruben Joye]  

 

 

 

 

 

 

  



Bezoek expo Jules Buyssens + Van Buuren Museum [Marc Pinte & Yves Willems] 

 

Jules Buyssens is een belangrijke figuur in het domein van tuin- en landschapsarchitectuur. De 

Brusselaars danken hem onder meer het ontwerp van het Osseghem Park en de restauratie van de 

tuinen van de Ter Kameren abdij, maar zijn bijzondere en 

gevarieerde oeuvre ging tot ver buiten de landsgrenzen. De 

tentoonstelling geeft een overzicht van de 

loopbaan van Buyssens, die zijn stempel heeft 

gedrukt op de geschiedenis van de 

tuinarchitectuur. Daarnaast probeert deze ook een 

antwoord te bieden op hedendaagse vragen zoals de relatie tussen ecologie en landschapsarchitectuur 

en de roeping en de ambities van de opleiding in landschapsarchitectuur. 

 

WAAR 

• CIVA Brussel (Kluisstraat 55, 1050 Brussel) 

  

PROGRAMMA 

• 13u50: verzamelen aan het CIVA (35 minuten stappen vanaf station Brussel-Zuid) 

• 14u00-15u15: Bezoek expo 

• 15u20-16u00: Stappen in groep naar ‘Van Buuren Museum' (Leo Erreralaan, 41, 1180 Brussel) 

• 16u00-17u30: Bezoek Tuin & Museum 

 

OF 
Workshop (Brussel) [contact: Ruben Joye | inhoud: Wouter De Raeve & Paula Almiron]  

Beperkte plaatsen: SCHRIJF SNEL HIER IN: https://forms.office.com/r/uZ9Zqma4pt  

 

Wouter De Raeve (°1982, België), woont en werkt in Brussel. 

Wouter De Raeve behaalde een bachelor in landschapsarchitectuur en een master in beeldende kunst 

(KASK). Binnen zijn praktijk ontwikkelde hij een zowel kritische als speculatieve reflectie omtrent de 

rol van de creatieve actor (de architect, de kunstenaar, enz.) binnen het krachtenveld van de betrokken 

partijen in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Voor elk project wordt een specifieke methodologie 

geïnitieerd. Recent ontwikkelde hij zo het filmproject WTC A Love Story in samenwerking met Lietje 

Bauwens waarin de relatie tussen de actoren betrokken bij de reconversie van de WTC-torens en de 

Noordwijk in Brussel wordt geanalyseerd. Momenteel werken ze aan de vervolgserie WTC A Never-

Ending Love Story. Hun samenwerking krijgt vorm vanuit de vzw Fourthirty-One. 

 

Paula Almiron (°1986, Argentinië), woont en werkt in 

Brussel. 

 Paula Almiron is een Argentijnse choreografe en danseres. 

Ze behaalde een master in de choreografie en de kunsten 

aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten van 

Brussel (ISAC, 2019). Ervoor studeerde ze theater aan de 

Nationale Universiteit voor Kunsten van Buenos Aires 

(2007), waar ze woonde tot in 2016. 

 

WAT 

https://forms.office.com/r/uZ9Zqma4pt
https://forms.office.com/r/uZ9Zqma4pt


• “We imagine working both with physical exercises, and moments of reflection / writing / discussion. 

We would like to put in contact the working methods of our research with architecture students; 

embracing ideas such as “experiencing the space through the senses / through the body”, “the 

minimal scale of architecture”, “fictional architecture”, “swamp BJJ (martial arts)”, etc.… The idea is to 

invite the students to incorporate the body into a critical approach of architecture. “ 

 

PROGRAMMA 

• Start is voorlopig voorzien om 10u 

• Concreet programma in uitwerking, inschrijvers worden op de hoogte gehouden 

 

WAAR 

• Nog te bepalen locatie in Brussel 

 

HOE 

• SCHRIJF SNEL HIER IN: https://forms.office.com/r/uZ9Zqma4pt 

 

  

https://forms.office.com/r/uZ9Zqma4pt
https://forms.office.com/r/uZ9Zqma4pt


Vrijdag 18 november 

Terreinbezoek ‘opdracht 2’ (keuze-opdracht Meulestede 

Gent / Melle) – Joke Vande Maele 

(joke.vandemaele@hogent.be) 

 
We bezoeken de twee projectsites voor opdracht 2 van Ontwerpen II. Kom bij voorkeur met de fiets. 

Let op! Het project in Meulestede is in werffase:  

Alle studenten zorgen voor eigen stevig schoeisel, bij voorkeur werfschoenen. Veiligheidshelmen 

krijgt iedereen ter plaatse. We lopen niet individueel rond op de werf en volgen de instructies 

van architect/werfleider.  

Plaats van afspraak: 

• 9u30 toelichting projecten en bezichtigen maquette in Buurtloods Lucien De Ridder, Patrijsstraat 10, 

9000 Gent 

• 10u30 Werfbezoek ter plaatse – CLT Meulestede, Meulestedekaai 1, 9000 Gent 

• 13u30 Terreinbezoek tuin Lindenstaat Melle – Lindenstraat 85-87 Melle  

• Einde voorzien om 15u30.  

 

  

mailto:joke.vandemaele@hogent.be


3BLTA | Projectweek 1 (woe 16 t.e.m. vrij 18 november 2022) 
Geen projectweek / studenten zijn op stage 

  



Banaba Landschapsontwikkeling | Projectweek 1 (woe 16 t.e.m. vrij 18 

november 2022) 
Coördinatie projectweek LO: Pieter Foré (pieter.fore@hogent.be) 

 

WOENSDAG 16.11.’22 

 Bezoek centrum Maastricht 
 PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
Afspraak op woensdag 16.11.’22 om 10.20 in station Hasselt. We vertrekken daarna gezamenlijk met 
de trein naar Maastricht. 
  
Programma:  
Zorg voor eigen lunch! 
12u30: aankomst Maastricht, afzetten bagage in Stayokay 
13u00-17.30: bezoek diverse stedelijke projecten te voet in centrum Maastricht (Belvedere/...) 
18:30: avondmaal in Stayokay 
  
Begeleidende docenten:  
Annelies De Nijs, Griet Vanhaverbeke 

 

DONDERDAG 17.11.’22 

Bezoek omgeving Maastricht 
PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
9:00 vertrek uit Hostel 
  
Programma:  
Fietstocht omgeving Maastricht: Groene Loper, Vroenhoven, Fietsen door de Heide, Enci site, 
Natuurtuinen Jekerdal, ... 
  
Begeleidende docenten:  
Claire Laeremans, Griet Vanhaverbeke, Pieter Foré 
 

VRIJDAG 18.11.’22 

Bezoek Voerstreek 
PRAKTISCH  
Afspraakuur en -plaats:  
9:00 vertrek uit Hostel met bus 

  
Programma:  
Fietstocht diverse projecten in de Voerstreek 
  
Begeleidende docenten:  
Claire Laeremans, Pieter Foré 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:pieter.fore@hogent.be


 

Interieurvormgeving / Interior Design – Bac 1 

 
Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Interieurvormgeving 

 
Contactpersonen Projectweek 
 
Contact 1 - Naam 
Bart Brants 
Contact 1 - E-mail 
bart.brants@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
+32 476 288 374 
 
Contact 2 - Naam 
Steven Neetens 
Contact 2 - E-Mail 
steven.neetens@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 
+32 498 54 97 70 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Interieurvormgeving 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 
 
Data en Locatie  
 
  



Arsenaalhal8 Winddicht 

Projectdagen 16, 17 & 18.11.22 



 
 

  

Een hands-on project met artistieke invulling op de arsenaalsite 

 
2de jaar bachelorstudenten interieur en tuin worden uitgenodigd om hun 
vertrouwde digitale ontwerpmethodiek te verlaten en  met weinig middelen in 
een niet-vertrouwde omgeving snel tot constructieve en artistieke oplossingen te 
komen om hal 8 winddicht te maken  (brainstorm/ontwerp). 
En die ideeën dan ter plaatse onmiddellijk zelf uit te voeren (hands-on, connectie 
met materie - zwaartekracht - stabiliteit). Door in teams te werken overstijgen ze 
zichzelf en maken modellen (maquettes) op ware grootte. 
 
Met (gedeeltelijk) recuperatie balken, planken en latten, met touwen, tiewraps, 
schroeven en nagels zoeken we naar constructieve oplossingen. 
Met bouwfolies en recuperatie verpakkingsmateriaal zoeken we naar een 
artistieke invulling. We gaan thematisch of helemaal individueel.  We 
bewaken echter dat alle individuele ideeën samen komen in het geheel, zodat 
wanneer je uitzoomt er een gevelbeeld ontstaat dat ook communiceert. Een 
Gestalt.  
 
Er zijn hoogtewerkers, een compressor  en zaag- en nietmachines aanwezig. Er 
zijn werktafels, krijt, papier en stiften …. en er zijn docenten (Bart B., Veronique 
W. en Steven N.) om het allemaal veilig te houden en hier en daar bij te sturen.  
Doe je werkschoenen aan en je vuile broek. Naargelang het weer je werktrui(en), 
en breng een aantal persoonlijke gereedschappen mee, zoals een hamer, een 
vouwmeter, een bouwpotlood en werkhandschoenen. Helmen zijn aanwezig. 
 
Vrijdagavond gaan we afsluiten: er is een DJ met techno-skils,  er is een bar 
en er is Tomas N.: DUS FEEST! 
De studenten van 1IV komen dan langs na hun project op KASK om Arsenaalhal 
Winddicht te bekijken en om te dansen. 

Arsenaalhal8 Winddicht 

Projectdagen 16, 17 & 18.11.22 



 

 

20 20 

Interieurvormgeving / Interior Design – Bac 2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Interieurvormgeving 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Els Hemerijckx 
Contact 1 - E-mail 
els.hemerijckx@hogent.be 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Interieurvormgeving 
 
Data en Locatie  
Woensdag 16/11/2022 + Donderdag 17/11/2022 
 
Korte omschrijving  
2-daagse studieuitstap ( kunst & architectuur ) naar Noord-Frankrijk.Er is eveneens een boeiend 
programma voorzien voor studenten die niet zullen meegaan op deze 2-daagse.  
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Audiovisuele Kunsten – Animatiefilm / Audiovisual Arts – Animation 

Film – Bac 2 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
ROb Breyne 
Contact 1 - E-mail 
rob.breyne@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0495511123 
 
Contact 2 - Naam 
Truusje Graste 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
4 studenten Performance (Vrije Kunsten) 
 
Data en Locatie  
woensdag tot en met vrijdag 16-18 nov van 09h00 tot 17h30 in Servais (voorlopig) 
 
Korte omschrijving  
Bewegingskwaliteiten op basis van Laban: fysieke ervaring van en onderzoek naar verschillende 
bewegingskwaliteiten als aanvullend perspectief op het animeren. Er wordt in groepjes gewerkt 
om korte enscènering te filmen (wordt later gebruikt in workshop montage). 
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Audiovisuele Kunsten – Animatiefilm / Audiovisual Arts – Animation 

Film – Bac 3 

 
Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
ROb Breyne 
Contact 1 - E-mail 
rob.breyne@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0495511123 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
 
Data en Locatie  
Donderdag 10 nov 17h30 tot vrijdag 18 nov 17h00. Studenten kiezen of ze thuis of in het atelier 
werken (vrijdag 11 nov tot en met zondag 13 nov is het atelier gesloten, maar toegang is te 
regelen voor maandag 14 en dinsdag 15 nov op individuele basis) 
 
Korte omschrijving  
Studenten maken een afgewerkte animatiefilm inclusief klankband op 1 week tijd. Bedoeling is 
om out-ofthe- 
box te denken over het medium en de manier waarop animatie tot stand zou kunnen komen. Op 
vrijdagnamiddag worden de werken in gesloten groep bekeken en het maakproces besproken in 
KASKcinema.  
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Audiovisuele Kunsten – Film / Audiovisual Arts – Film – Bac 1  

 
Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Steffie Van Cauter 
Contact 1 - E-mail 
Steffie.vancauter@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0497043975 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
 
Data en Locatie  
Data: 14 t.e.m. 18 november 2022 (+8 november introductie van de opdracht, + 22 november 
bespreking) 
Plaats: in de ateliers van Animatiefilm 
 
Korte omschrijving  
Studenten krijgen de opdracht om een kort filmisch geheel te maken, vertrekkende vanuit één 
tekening. 
Het is de bedoeling dat zij op één shot focussen die als een korte film op zichzelf kan bestaan: er 
is een 
begin, midden en einde. Klank is deel van het werk. 
Elke student krijgt een masterstudent Animatiefilm als buddy toegewezen. Zij krijgen de opdracht 
om 
tijdens de projectweek minstens één keer samen te komen om het proces te bekijken en tips te 
geven. 
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Audiovisuele Kunsten – Film / Audiovisual Arts – Film – Bac 2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Film 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Film 
 
Data en Locatie (Hoeft niet te worden ingevuld indien u een programma in Word oplaadt 
hieronder) 
 
Korte omschrijving  
Draaidagen voor de studio-oefening met docenten Gust Van den Berghe, Eric De Vos en Raf 
Enckels, in de filmstudio. 
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Audiovisuele Kunsten – Film / Audiovisual Arts – Film – Bac 3 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Film 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Film 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
Draaidagen voor de acteursoefening waarbij studenten 3BA Fictie samenwerken met studenten 
Drama, o.l.v. docenten Peter Monsaert en Geert Belpaeme. 
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Muziek – Muziekproductie / Music – Music Production 
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Muziek – Pop & Jazz / Music – Pop & Jaz 

 

  



 

 

28 28 

Muziek – Compositie / Music - Composition 
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Muziek – Muziektheorie/Schriftuur 
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Muziek – Klassieke Muziek / Music – Classical Music – Bac 1,2,3 & Mas 

1,2 & PG Muziek 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Muziek - Klassieke Muziek 
Muziek - Compositie 
Muziek - Postgraduaat Soloist Classical Music 
Muziek - Postgraduaat Musical Performance Practice 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Ellen Janssens 
Contact 1 - E-mail 
ellen.janssens@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0479205947 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Muziek - Klassieke Muziek 
Muziek - Compositie 
Muziek - Postgraduaat Soloist Classical Music 
Muziek - Postgraduaat Musical Performance Practice 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
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16/11/2022 

9u-14u Masterclass accordeon met Gwen Cresens in Café Miry 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u Lezing Cavaillé Coll orgel Gent door Paul de Maeyer in Mengal zaal 

14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

16u30-17u30 Infosessie internationale uitwisselingen 2023-2024 

Heb je ook zin om tijdens je opleiding aan KASK & Conservatorium een periode in het 

buitenland te studeren of een stage te doen? Twijfel je nog? Begin er nu al aan en kom zeker 

naar onze infosessie! We leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn en begeleiden je in de 

te volgen procedure. Elk jaar weer zijn er in KASK & Conservatorium heel wat studenten die 

beslissen om enkele maanden in het buitenland te studeren en delen van hun programma 

(studie of stage) te volgen in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, Italië, Colombia, 

enz. of een periode naar het buitenland te trekken in het kader van hun Masterproef. De 

School of Arts heeft met tientallen buitenlandse onderwijsinstellingen een 

uitwisselingsakkoord. Studie of stage in het buitenland betekent voor heel wat studenten een 

extra dimensie in hun studieparcours. Ook voor het academiejaar 2023-2024 kunnen zowel 

bachelor- als masterstudenten kandideren voor een buitenlands programma. Tijdens de 

infosessie doen we je uit de doeken wat het betekent om in het buitenland te studeren of een 

stage te volgen, hoe je je moet voorbereiden en wat de beursmogelijkheden zijn. 

 

17/11/2022 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

13u-14u Concerten begeleidingspraktijk (met liedbegeleidingen en basso continuo) in 
Mengalzaal en Café Miry 

14u-15u Concert begeleidingspraktijk (met liedbegeleidingen en basso continuo) in 
Mengalzaal 
15u-16u Conferentie ‘Playing with standards’ (Seppe Gebruers) in Minard Schouwburg, meer 

info en reservatie via https://troikavzw.com/minard  
14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in Café Miry 

17u-20u Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in MIRY Concertzaal 

 

18/11/2022 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in Café Miry 

17u-20u Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in MIRY Concertzaal 

 

19/11/2022 

20u Concert symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal: L. van 

Beethoven (1770-1827) – Symfonie nr. 3 in Es majeur, op.55, tickets via 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addticke

ts (gratis voor studenten en personeel) 

  

https://troikavzw.com/minard
https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addtickets
https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addtickets
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Muziek – Instrumentenbouw / Music – Instrument Building 
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Muziek – Hedendaagse Muziek / Music – Contemporary Music 
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Beeldende Kunsten – Vrije Kunsten / Visual Arts – Fine Arts 
 

Schilderkunst / Painting – Bac 1,2,3 & Mas 1, 2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Schilderkunst 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Paul Casaer 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Data en Locatie  
17 november Parijs 
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Tekenkunst / Drawing 
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Mediakunst / Media Art – Bac 1,2,3 & Mas 1,2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Mediakunst 
Performance 

 
Contactpersonen Projectweek 
 
Contact 1 - Naam 
Laura Nsengiyumva 
Contact 1 - E-mail 
laura.nsengiyumva@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
+32474259355 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
Ook externe (=non School of Arts studenten) studenten kunnen deelnemen 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
Audiovisuele Kunsten - Film 
Drama 
Beeldende Kunsten - Autonome Vormgeving 
Beeldende Kunsten - Fotografie 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
Beeldende Kunsten - Mode 
Beeldende Kunsten - Textielontwerp 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
Interieurvormgeving 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 
Landschapsontwikkeling 
 
Data en Locatie  
Mediakunst locaal en Performance studio 
 
Korte omschrijving  
compleet programma hier => 
https://drive.google.com/file/d/1H3iDq5cUnO5wX3xnccsTTuAMOCUwsJAi/view?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/file/d/1H3iDq5cUnO5wX3xnccsTTuAMOCUwsJAi/view?usp=sharing
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Mediakunst / Media Art – Bac 1,2,3 

 
Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Mediakunst 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Hendrik Leper 
Contact 1 - E-mail 
hendrik.leper@hogent.be 
 
 

Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
Audiovisuele Kunsten - Film 
Beeldende Kunsten - Autonome Vormgeving 
Beeldende Kunsten - Fotografie 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
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“La Région Centrale” 

film van Michael Snow op 16mm op groot scherm 

16/11/2022 17:00 - 20:00 Zwarte Zaal 

 
 

La Région Centrale is een monument in de filmgeschiedenis. Het is de eerste lange film 

waarin we de wereld zien aan de hand van shots die niet gebaseerd zijn op onze 

alledaagse manier van kijken. De film werd in 1971 gerealiseerd door Michael Snow, is 

180 minuten lang, in 24 uur opgenomen met een robotarm en bestaat volledig uit 

voorgeprogrammeerde bewegingen.  

Je zou kunnen zeggen dat Snow's film gaat over de wereld gezien door het oog van een 

vlieg. Of je zou kunnen zeggen dat de film gaat over de wereld gezien door Snow's 

lichaamloze oog, zwevend in een landschap. Of dat het gaat over de wereld gezien vanuit 

de patrijspoort van een ruimteschip. De film is vooral belangrijk omdat hij onze 

perceptie en waardering van de wereld en van andere films kan veranderen.  

 

De film wordt ingeleid door een brief die Michael Snow speciaal voor de gelegenheid 

schreef. 

 

 

16mm, z/w, stereo, CA, 1971, 180’ Projectie: Els Van Riel. 
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“La Région Péripherique” 

workshop onder begeleiding van Anouk De Clercq & 

Elias Heuninck 

17-18/11/2022 10:00 - 17:00 Zwarte Zaal 

 

 

Hoe maak je een film waarin de camera het menselijk 

oog niet nabootst? 

 

Hoe maak je een film die lijkt op iets wat de kijker nog 

nooit heeft gezien? 

 

Hoe maak je een film die niet gebaseerd is op de gewone 

manier waarop de mens de wereld ziet? 

 

 

 

Met de film van Michael Snow als uitgangspunt, organiseren Anouk De Clercq en Elias 

Heuninck een tweedaagse workshop waarbij we film op een avontuurlijke manier 

benaderen. Hoe kan een film worden gemaakt waarin de camera het menselijk oog niet 

nabootst? Hoe kan een film worden gemaakt die lijkt op iets wat de kijker nog nooit 

heeft gezien? Hoe kan een film worden gemaakt die niet gebaseerd is op de gewone 

manier waarop de mens de wereld ziet?  

 

Aan de hand van films, filmfragmenten en experimenten met verschillende tools (touw, 

plakband, camera’s, robotarm,...) proberen we op de meest vrije manier deze vragen te 

beantwoorden. Als de camera niet langer een verlenging van het lichaam is maar een 

zelfstandige sonde, dan leren we een nieuwe beeldtaal kennen. 

 

Studenten kunnen zich inschrijven voor de workshop tot en met 11/11 via mail naar 

hello@mediakunst.be 

 

 

Een initiatief van Atelier Mediakunst in samenwerking met KASKcinema en Zwarte Zaal. 
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Mediakunst / Media Art – Bac 1,2,3 

 
Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Mediakunst 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Hendrik Leper 
Contact 1 - E-mail 
hendrik.leper@hogent.be 
 
 

Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Film 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
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workshop “By Other Means for Other Ends” 
with OJOBOCA, Anja Dornieden & Juan David González Monroy 

 

16 – 18 nov, 10:00 – 17:00 

 

 

 
 

In the early days of cinema projecting a film was an act of performance and as much a part of 

the experience as the images on the screen. Over time the act of projection was relegated to 

the darkness of the projection booth, but its potential persisted for filmmakers interested in 

finding other types of cinematic experiences. They moved the projector back into the space 

and began to play with the possibilities of live manipulation, creating events that expanded 

and exploded the constraints of the traditional cinema.  

 

 

In this workshop we will explore analog techniques for exploring the possibilities of the 

frame, the shutter and the screen. We’ll begin by looking at the projector not as a passive 

device for the reproduction of coupled images and sounds but as a playable instrument. We 

will explore ways of transforming the quality of the light through the use of an external 

shutter.  

 

In the darkroom we will go over techniques for creating images that lend themselves to live 

performance. Using black and white print stock we’ll apply contact printing techniques to 

make loops of various lengths. We’ll make photograms by placing diverse materials directly 

on the filmstock or copy found or original footage. 

 

Then we’ll examine methods for incorporating sound into live performance. We’ll look at 

how optical sound can be manipulated using external effect gear such as effects pedals and 

synthesizers. To further interact with the mechanical properties of the machine, we will build 

contact microphones to manipulate sound through touch.  

 

Finally, the participants, individually or in groups, will use the material created in the 

workshop to produce and perform a short piece of expanded cinema with single or multiple 

projectors and live sound. 

 



 

 

42 42 

 
 

Anja Dornieden and Juan David González Monroy are filmmakers based in Berlin. They 

work together under the moniker OJOBOCA. Together they practice Orrorism, a simulated 

method of inner and outer transformation. They have presented their films and performances 

in a wide variety of venues and festivals worldwide, among them the Wexner Center for the 

Arts, Museum of the Moving Image, Österreichische Filmmuseum, Anthology Film Archives, 

Haus der Kulturen der Welt, Kunstverein München, Ullens Center for Contemporary Art, 

International Film Festival Rotterdam, Berlinale, New York Film Festival, Visions du Réel, 

RIDM, Ann Arbor Film Festival and Edinburgh International Film Festival. Both González 

Monroy and Dornieden are members of the artist-run film lab LaborBerlin. 

 

An initiative of Media Arts and Film in collaboration with KASKcinema. 

 

Practical 
 

The workshop will take place in the photography department as we will work in the darkroom 

and studio 2. 

 

Students Film and Fine Arts can subscribe by mail to jasper.rigole@hogent.be or 

Hendrik.leper@hogent.be before November 12th. There are only 12 places available. Be 

fast.  

For that same reason we expect you to be present during the full workshop. 

 

 

Notice! 

On Wednesday 16/11 at 20:30 “Her Name was Europa” (2020) by Ojoboca will be screened 

in KASKcinema. Read more & reserve you tickets here. 

 

 

  

mailto:jasper.rigole@hogent.be
mailto:Hendrik.leper@hogent.be
https://kaskcinema.be/kaskcinema/vertoning/her_name_was_europa_2020
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Performance – Bac 1,2,3 & Mas 1,2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Mediakunst 
Performance 

 
Contactpersonen Projectweek 
 
Contact 1 - Naam 
Laura Nsengiyumva 
Contact 1 - E-mail 
laura.nsengiyumva@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
+32474259355 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
Ook externe (=non School of Arts studenten) studenten kunnen deelnemen 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
Audiovisuele Kunsten - Film 
Drama 
Beeldende Kunsten - Autonome Vormgeving 
Beeldende Kunsten - Fotografie 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
Beeldende Kunsten - Mode 
Beeldende Kunsten - Textielontwerp 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
Interieurvormgeving 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 
Landschapsontwikkeling 
 
Data en Locatie  
Mediakunst locaal en Performance studio 
 
Korte omschrijving  
compleet programma hier => 
https://drive.google.com/file/d/1H3iDq5cUnO5wX3xnccsTTuAMOCUwsJAi/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1H3iDq5cUnO5wX3xnccsTTuAMOCUwsJAi/view?usp=sharing


 

 

Performance – Bac 1,2,3 & Mas 1 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
Drama 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Beeldhouwkunst 
Installatie 
Mediakunst 
Schilderkunst 
Tekenkunst 
Performance 

Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Anna Stoppa 
Contact 1 - E-mail 
anna.stoppa@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
+32485058821 
 
Contact 2 - Naam 
Feiko Bakkers 
Contact 2 - E-Mail 
feiko.beckers@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 
+32489850424 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
Drama 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 

  



 

 

Playground Festival 
M Museum Leuven 
Leopold Vanderkelenstraat 28 

3000, Leuven 
 

The first year performance are all automatically inscribed 

to those activities, there is a waiting list in case some of 

the first years can't make it. 

If you can’t make it, contact the waiting list. 
 
 

Thursday 17/11 

16:30-18:00: Masterclass performance - Katleen 

Van Langendonck 

18:30 Esther Kläs&Gustavo Gomes, Time is doing 

19:00: break for food (note this year there is no 

dining option in Playground itself, so it is best to 

get food around town) 

20:00-20:40: Darius Dolatyari-Dolatdoust, I become 

them 
 

 

 

Friday 18/11 

12:00-12:30 Talk with Esther Klas (TBC) 

14:00-15:00 La Ribot La Bola 

performance 

15:30-16:00 Talk - Darius Dolatyari-Dolatdoust 

16:00-18:00 Ongoing installations and 

performances in Museum M 

 

Playground Festival 
M Museum Leuven 
Leopold Vanderkelenstraat 28 

3000, Leuven 
 

De eerstejaars performance worden allemaal 

automatisch bij die activiteiten ingeschreven, er is een 

wachtlijst voor het geval sommige van de eerstejaars er 

niet bij kunnen zijn. 

Kun je niet, neem dan contact op met de wachtlijst. 
 

Thursday 17/11 

16:30-18:00: Masterclass performance - Katleen 

Van Langendonck 

18:30 Esther Kläs&Gustavo Gomes, Time is 

doing 

19:00: pauze voor eten (let op: dit jaar is er geen 

eetgelegenheid in Playground zelf, dus het is het 

beste om eten in de stad te halen) 

20:00-20:40: Darius Dolatyari-Dolatdoust, I become 

them 
 

Vrijdag 18/11 

12:00-12:30 Gesprek met Esther Klas 

(TBC) 14:00-15:00 La Ribot La Bola 

performance 

15:30-16:00 Gesprek - Darius Dolatyari-

Dolatdoust 16:00-18:00 Doorlopende installaties 

en performances in Museum M 

18:00-… Evelien Cammaert, Glowachrome Garden 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlX_3xEkct9pDWJh6m-EmMExB1CaS_XcDoSv05fpmE4/edit#gid=0
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/performance-m%C3%A9tier-of-amateurkunst-een-spel-met-de-codes-van-het-theater-en-het-museum
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/performance-m%C3%A9tier-of-amateurkunst-een-spel-met-de-codes-van-het-theater-en-het-museum
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/time-is-doing
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/i-become-them
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/i-become-them
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/mariachi-17
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/mariachi-17
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/glowachrome-garden-1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlX_3xEkct9pDWJh6m-EmMExB1CaS_XcDoSv05fpmE4/edit#gid=0
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/performance-m%C3%A9tier-of-amateurkunst-een-spel-met-de-codes-van-het-theater-en-het-museum
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/performance-m%C3%A9tier-of-amateurkunst-een-spel-met-de-codes-van-het-theater-en-het-museum
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/time-is-doing
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/time-is-doing
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/i-become-them
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/i-become-them
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/mariachi-17
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/mariachi-17
https://www.playgroundfestival.be/nl/artiesten/glowachrome-garden-1


 

 

Self organised time 

Grote studio @ Tram Zwart 

Rehearsal time 

Our schedule is quite packed, we want to give you 

time to reharse/do try outs in the Grote studio if 

needed. This is open for all bachelor performance 

years and the masters. Please consider this as a 

self organised activity, share your schedule in this 

document. 

Grote Studio is available from 8:30 to 18:00. 

If you need to use the space also on Monday 14 

and Tuesday 15 November, please contact 

anna.stoppa@hogent.be not later than Tuesday 8 

November. 

You can also organise your own moment 

together, sharing ideas and thoughts. 

Self organised time 

Grote studio @ Tram Zwart 

Repetitietijd 

Ons schema is behoorlijk vol, we willen je de tijd 

geven om indien nodig te repeteren / try-outs te 

doen in de Grote studio. Deze staat open voor alle 

performance bachelorjaren en de masters. 

Beschouw dit als een zelfgeorganiseerde 

activiteit, deel uw planning in dit document. Grote 

studio is beschikbaar van 8.30 tot 18.00 uur. 

Indien je de ruimte ook op maandag 14 en 

dinsdag 15 november wil gebruiken, gelieve dan 

uiterlijk dinsdag 8 november contact op te nemen 

met anna.stoppa@hogent.be. 

Jullie kunnen ook je eigen moment 

samen organiseren en ideeën en 

gedachten delen. 

Join other departments’s 
activities  
 
Project week comes out from an idea of having a 
week where different departments organise 
activities for their students open for other 
departments. 

Volg de activiteiten can de 
andere departementen  
 
Projectweek komt voort uit het idee om een week 
te hebben waarin verschillende departementen 
activiteiten organiseren voor hun studenten die 
open staan voor andere departementen. Go Go! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlX_3xEkct9pDWJh6m-EmMExB1CaS_XcDoSv05fpmE4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlX_3xEkct9pDWJh6m-EmMExB1CaS_XcDoSv05fpmE4/edit#gid=0
mailto:anna.stoppa@hogent.be
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlX_3xEkct9pDWJh6m-EmMExB1CaS_XcDoSv05fpmE4/edit#gid=0
mailto:anna.stoppa@hogent.be


 
 

  

Next Festival  
Different locations 

 

Please add interest here. 

Priority will be given to performance students. 

 
Wednesday 16/11 

17:00 Fanny Dechaille (Phenix theater - 

Valencienne)  

19:00 Katerina Andreou (Espace Pasolini - 

Valencienne) 

 
Thursday 17/11 

Morning (time TBC): workshop Lisette + visite 

École du Nord (Lille) 

Lunch together 

 
Friday 18/11 

Morning (time TBC) workshop Benjamin 

Kahn @KASK + visit KASK 

Dinner togheter 

20:00 Miet Warlop (Leietheater - Deinze) 

Next Festival 
Verschillende locaties 

 

Voeg hier interesse toe. 

Er wordt voorrang gegeven aan performance studenten 

 
Woensdag 16/11 

17:00 Fanny Dechaille (Phenix theater - 

Valencienne)  

19:00 Katerina Andreou (Espace Pasolini - 

Valencienne) 

 
Donderdag 17/11 

Ochtend (tijd nog te bepalen): workshop Lisette + 

bezoek École du Nord (Lille) 

Samen lunchen 

 
Vrijdag 18/11 

Ochtend (tijd TBC) workshop Benjamin Kahn 

@KASK + bezoek KASK 

Samen dineren 

20:00 Miet Warlop (Leietheater - Deinze) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlX_3xEkct9pDWJh6m-EmMExB1CaS_XcDoSv05fpmE4/edit#gid=0
https://nextfestival.eu/nl/evenement/uneautrehistoiredutheatre
https://nextfestival.eu/nl/evenement/uneautrehistoiredutheatre
https://nextfestival.eu/nl/evenement/mournbabymourn
https://nextfestival.eu/nl/evenement/mournbabymourn
https://nextfestival.eu/nl/evenement/onesong
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlX_3xEkct9pDWJh6m-EmMExB1CaS_XcDoSv05fpmE4/edit#gid=0
https://nextfestival.eu/nl/evenement/uneautrehistoiredutheatre
https://nextfestival.eu/nl/evenement/uneautrehistoiredutheatre
https://nextfestival.eu/nl/evenement/mournbabymourn
https://nextfestival.eu/nl/evenement/mournbabymourn
https://nextfestival.eu/nl/evenement/onesong


 

 

Installatie / Installation – Bac 1,2,3 

 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Installatie 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
stefaan dheedene 
Contact 1 - E-mail 
stefaan.dheedene@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
+32494345872 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Data en Locatie  
donderdag 17/11/2022 in de houtwerkplaats van de kunsttoren 
 
Korte omschrijving  
workshop houtbewerking 
Vertrekkende van ruwe balken gaan we via de bewerkingen van het machinepark in de 
houtwerkplaats 
(verzagen, schaven, rabotteren) geschaafde latten maken op maat. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beeldhouwkunst / Sculpture – Bac 1,2,3 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Afstudeerrichting Vrije Kunsten 
Beeldhouwkunst 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Katleen Vinck 
Contact 1 - E-mail 
katleen.vinck@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0479274670 
 
Contact 2 - Naam 
Peter Rogiers 
Contact 2 - E-Mail 
peter.rogiers@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
  



 

 

Programma projectweek Beeldhouwen 

 

Inrichtend traject; Beeldhouwen 

Datum; woensdag 16 november 

Omschrijving;  uitstap naar Antwerpen 

                          10.30u – 11.30u rondleiding Jozef Peeters Huis  ( max 11 personen ) 

                          13.30u  bezoek KMSKA, € 10 met studentenkaart ( ook andere studenten 

kunnen 

                                        hierbij aansluiten ) 

                          Individueel vervoer 

                           

 

  



 

 

Beeldende Kunsten – Fotografie / Visual Arts – Photography – Bac 

1,2,3 & Mas 1,2 

 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Fotografie 

 
Contactpersonen Projectweek 
 
Contact 1 - Naam 
Nick Hannes 
Contact 1 - E-mail 
nick.hannes@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0478256829 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Fotografie 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
  



 

 

Projectweek Fotografie 

 

Datum: 16-18 november 2022 

 

Locatie: afdeling fotografie 

 

Voor: alle bachelor- en masterstudenten Fotografie  

 

Omschrijving:  

Tijdens de projectweek werkt de afdeling Fotografie samen met het AMSAB in Gent 

(Instituut voor Sociale Geschiedenis) rond het thema ‘Schafttijd’ (lunchpauze op het werk). 

Orgelpunt is een grote tentoonstelling in de zomer van 2023 van zowel historische foto’s als 

foto’s van nu, gemaakt door studenten. 

De studenten Fotografie gaan tijdens de projectweek foto’s maken van de schafttijd van 

zoveel mogelijk verschillende beroepen, bedrijven of instellingen in en buiten Gent. Work-in-

progress zal worden gepresenteerd in de Witte Gang van de afdeling. De randprogrammatie 

(gastspreker, film, …) staat in het teken van voedselvoorziening en ecologie. 

 

Coördinatie: Nick Hannes + een werkgroepje met telkens 2 studenten uit elk bachelorjaar. 

 
 

 
  



 

 

Beeldende Kunsten – Autonome Vormgeving / Visual Arts – 

Autonomous Design – Bac 1,2,3 + Mas 1, 2 
 

 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Laboratorium, biolab KASK, ism grafiek 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Heleen Sintobin 
Contact 1 - E-mail 
heleen.sintobin@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0460948653 
 
Contact 2 - Naam 
Liselotte Van Daele 
Contact 2 - E-Mail 
liselotte.vandaele@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Autonome Vormgeving 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
Beeldende Kunsten - Mode 
Beeldende Kunsten - Textielontwerp 
instrumentenbouw (staat open voor alle richtingen binnen het design departement) 
  



 

 

Project Week: Colour Activism 

 

Georganiseerd vanuit Laboratorium, biolab ism Liselotte Van Daele (grafiek) 

Open voor 15 studenten uit het Design Departement. 

Locatie: dag 1 en dag 2: biolab, Offerlaan 5, eerste verdieping 

Locatie: dag 3: grafiek atelier, Offerlaan 5, tweede verdieping 

Data: 16-17-18 november 2022 

INSCHRIJVEN VIA HELEEN.SINTOBIN@HOGENT.BE 

 

Contactpersoon: Heleen Sintobin heleen.sintobin@hogent.be 

 

Ben jij iemand die gefascineerd is door kleuren, biologie/wetenschap, ecologie, research en 

duurzaamheid dan is dit project van de projectweek misschien wel iets voor jou.  

Wij (Heleen Sintobin, Liselotte van Daele en Camille Wouterson) willen jullie graag 

uitnodigen om vanuit een eigen intrinsieke interesse/motivatie/passie… deel te nemen aan 3 

dagen van Colour activism.  

 

Vandaag de dag kunnen we niet om de klimaatverandering heen. De zichtbare gevolgen 

hebben een grote impact op het dagelijkse leven van mensen overal ter wereld. Hoe ga jij 

hiermee (climate anxiety)? Hoe kan je andere bewust maken van de klimaattransitie om ons 

heen. In deze projectweek focussen we op klimaatactivisme en gaan we aan de slag met kleur 

en printtechnieken? 

 

Deze projectweek is een samenwerking met Laboratorium, het biolab van KASK dat zich 

specialiseert in duurzame kleurenproductie en grafiek waarbinnen we experimenteren met 

verschillende druktechnieken. (zeefdruk, lasercutter, vinyl…) Dit doen we op een duurzame 

manier met algenpigmenten.  

 

Op dag 1 krijgen jullie artistieke projecten rond klimaatverandering, alsook een lezing over 

het onderzoek ‘Ecology of Colour’ van het biolab. Een collectieve brainstorm rond het 

klimaat en een duik in onderzoek leveren eerste concepten op. 

 

Op dag 2 gaan we verder met conceptontwikkeling van jullie poster/pamflet/ en inspireert 

gastspreker Christophe Meierhans met een lezing over zijn werk. 

 

Op dag 3 materialiseren we met druktechnieken jullie concepten en eindigen we met een 

toonmoment en uitwisseling. 

  



 

 

Beeldende Kunsten – Grafisch Ontwerp / Visual Arts – Graphic Design 

– Bac 1,2,3 & Mas 1,2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
 
Afstudeerrichting Grafisch Ontwerp 
Grafiek 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Erwin Wittevrongel 
Contact 1 - E-mail 
erwin.wittevrongel@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
+32479667002 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
. 

  



 

 

Programma projectweek atelier Grafiek 
BELANGRIJK De geplande activiteiten zijn deel van het pedagogische programma van het 

traject Grafiek en enkel toegankelijk voor de studenten Grafiek.  

Verder zijn de studenten 1e, 2e en 3e bachelor Grafiek dus verplicht om deel te nemen aan de 

voor hen georganiseerde activiteiten. Masterstudenten GO die in de bachelor Grafiek volgden, 

kunnen aansluiten daar waar aangegeven. 

 

1e bachelor, Atelier GO: Grafiek I 

Details worden nog verder gecommuniceerd aan de betrokken studenten 

 

Woensdag 16 november 

activiteit georganiseerd door het atelier Grafische Vormgeving 

Donderdag 17 november 

activiteit georganiseerd door het atelier Illustratie 

 

Vrijdag 18 november 

Voormiddag 

Bezoek Museum Mayer van den Bergh 

Bezoek Maagdenhuis 

Namiddag 

Bezoek aan het museum Plantin-Moretus, Antwerpen  

 

2e en 3e bachelor, Atelier GO: Grafiek I en III 

Woensdag 16 november 

Voormiddag (09:30 stipt op Jan Hoetplein voor het SMAK) 

Bezoek tentoonstellingen SMAK Gent 

- Philippe Van Snick ‘Dynamic Project’; Broodthaerskabinet 

Namiddag (13:45 stipt aan de Herbert Foundation, Coupure Links 627 A). 

Geleid bezoek tentoonstellingen en collectie van de Herbert Foundation (Gent) met 

bijzondere aandacht voor gedrukt werk en kunstenaarspublicaties 

- ‘It is… it isn’t…’; ‘Distance Extended Part II’ 

 

Donderdag 17 november 

Voormiddag en deel namiddag (09:30 stipt op Jan Hoetplein voor het SMAK, 

overkant van MSK) 

 Bezoek aan MSK Gent, tentoonstelling Albert Baertsoen en vaste collectie 

MSK Gent: sessie in de bibliotheek/ prentenkabinet waar ons een een selectie 

bijzondere stukken (grafiek en kunstenaarspublicaties) uit de collectie zullen worden 

voorgelegd en besproken 

 

Vrijdag 18 november 

Vrij om andere projecten te volgen of om te werken in het atelier 

    

De masterstudenten GO die een bachelor Grafiek volgden kunnen woensdagochtend en 

donderdag aanlsuiten. Het bezoek aan de Herbert Foundation is exclusief voor de studenten 2e 

en 3e bachelor Grafie 

  



 

 

Beeldende Kunsten – Grafisch Ontwerp / Visual Arts – Graphic Design 

– Bac 2,3 & Mas 1,2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
 
Afstudeerrichting Grafisch Ontwerp 
Grafische Vormgeving 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Ronny Duquenne 
Contact 1 - E-mail 
ronny.duquenne@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
+32476550260 
 
Contact 2 - Naam 
Paul Bailey 
Contact 2 - E-Mail 
paul.bailey@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
 
Data en Locatie  
KASK — atelier Grafische Vormgeving M2.004-5 
 
Korte omschrijving  
Throughout project week, Paul Bailey invites the MA/BA Graphic Design students to join him in 
collectively 
authoring a series of micro-visual-essays. Drawing upon his PhD research concerned with the 
visual essay 
as a threshold instrument, this 3 day workshop will exercise our skill in visual reasoning whilst 
inviting 
digressions, acknowledging dis-orientations and welcoming alternative imaginaries. 

  



 

 

Beeldende Kunsten – Textielontwerp / Visual Arts – Textiles Design 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Textielontwerp 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Diane Steverlynck 
Contact 1 - E-mail 
diane.steverlynck@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0472278050 
 
Contact 2 - Naam 
Joanna Reuse 
Contact 2 - E-Mail 
joanna.reuse@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Audiovisuele Kunsten - Animatiefilm 
Audiovisuele Kunsten - Film 
Drama 
Beeldende Kunsten - Autonome Vormgeving 
Beeldende Kunsten - Fotografie 
Beeldende Kunsten - Grafisch Ontwerp 
Beeldende Kunsten - Mode 
Beeldende Kunsten - Textielontwerp 
Beeldende Kunsten - Vrije Kunsten 
Interieurvormgeving 
Landschaps- en Tuinarchitectuur 
Landschapsontwikkeling 
 
Data en Locatie  
Locatie word nog bepaald 
Voorzien: Frans Masereel zaal 
 

  



 

 

PROJECTWEEK 1  –  2022-23   
Labo-workshop “PATTERNS IN CONTEXT” 
Een 3-daagse "labo-workshop" in het verloop van het project DWARS. 
In de boeiende context van de 'voortuin' van onze kunstcampus als experimentele ruimte en een plek om 'dingen 
openbaar te maken', onderzoeken en experimenteren we hands-on met als leidraad ‘patronen’. 
De context: de voortuin, het paviljoen, het nieuwe DWARS-pad, de sokkel, de vlaggenmast, de A0-displays, het 
historische hek, de vele verschillende instappunten, de beplanting en de bereikbaarheid van de school. 
 
Het project DWARS: Onder de titel DWARS werkten tien studenten landschaps- en tuinarchitectuur, 
interieurvormgeving, tekenkunst en beeldhouwkunst in samenwerking met docent en kunstenaar Henri Jacobs, 
het atelier beeldhouwkunst en de diensten artistieke projecten en infrastructuur aan het ontwerp en de uitvoering 
van een keramieken tegelpatroon dat de ingang van de kunstencampus op de Bijloke zal dwarsbomen. Het 
project ging aan het begin van het academiejaar 2021-22 van start in de vorm van een minor die de neogotische 
architectuur alsook de kenmerkende decoratie, polychrome patronen en de daarbij aansluitende 
buitenaanplanting van architect en docent Louis Cloquet (1849 – 1920) als uitgangspunt nam. 
DWARS is een ontwerp waarin vroeger en nu met elkaar samensmelten en een visie vormen voor de toekomst. 
Het is een sculpturale structuur die het oude hospitaalgebouw verbindt met haar huidige functie als 
kunstencampus. Of nog anders gesteld, een tijdloze doorgang waarbij de prachtige architectonische geschiedenis 
van het Cloquetgebouw de huidige wereld tegemoetkomt, een passage die de toekomst omarmt en onze 
artistieke campus in of uitleidt.” – De DWARS ontwerpers Annabel Colpaert, Dries Verhoye, Flavia Merckx, Lena 
Baguet, Lola Guiguilé, Maïté Vanpoucke, Maya De Roo, Melanie Windels, Ole Van Helvoirt en Toos Meersdom. 
wo – 16 november – introductie & workshop : 9u00 tot 18u00 
do – 17 november – workshop: 9u00 tot 18u00 – collectief diner: 18u00 tot 20u00 
vr  – 18 november – workshop & presentatie met aperitief: 9u00 tot 18u00 
Wil je deelnemen of heb je vragen, mail naar: diane.steverlynck@hogent.be / 0472 27 80 50 

 

       

   

mailto:diane.steverlynck@hogent.be


 

 

     

 

  



 

 

Beeldende Kunsten – Mode / Visual Arts – Fashion – Bac 1,2,3 & Mas 

1,2 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Mode 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Liesbeth Louwyck 
Contact 1 - E-mail 
liesbeth.louwyck@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0475 20 24 08 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
  



 

 

Making, Healing, Connecting 
Een projectweek in Museum Dr. Ghuislain, in samenwerking met het Soft Connection Lab 
onderzoeksteam en onderdeel van het Nomadic School project 
Waar? 
Museum Dr. Ghuislain, tijdens Mirror Mirror, een expo over mode en de psyché. 
Wat? 
Gedurende drie dagen, in het kader van de expo Mirror-Mirror Ghuislain-Momu, ontwerpen de 
studenten in het museum een shelter aan de hand van hen aangeleerde ruimtelijke textiele 
verbindingen. Het is aan de studenten om een invulling te geven aan het woord ”shelter”. Er wordt hen 
wel expliciet gevraagd om een afhankelijkheid in het maakproces in te bouwen, zodat ze hun ontwerp 
enkel kunnen uitvoeren met behulp van hun teamgenoten en bezoekers. Deze bezoekers zijn 
buurtbewoners van de Bloemetjeswijk en patiënten van de Meander. De studenten ontdekken al 
makend wat inclusie inhoudt, wat het betekent om te (proberen) connecteren. Kan de taal van het 
samen maken een connecterende en helende factor zijn?  
Wat betekent het voor de mee-makers om hieraan deel te nemen? Welk soort dialogen ontstaan er 
hier? 
De oude witgelakte buismeubelen van het ziekenhuis(zoals op afbeelding) mogen gebruikt worden 
voor de shelters. 
Na de projectweek blijven de creaties van de studenten opgesteld in het museum tot het einde van de 
expo. 
 
Hoeveel studenten? 
Mode 20-24 plaatsen/minimum 16 studenten. 
Auv 6-tal plaatsen. 
Wanneer? 
Projectweek 1: 16,17 en 18 November 
16 November: 

• 9u-9u30 intro 

• 9u30-12u30 aanleren van ruimtelijke textiele verbindingen door het Soft Connection Lab 

• 12u30-13u lunch (eten zelf meebrengen, drank verkrijgbaar in cafetaria) 

• 13u-14u Gegidste rondleiding van de expo door curator Yoon-Hi 

• 14-16u vervolg aanleren van ruimtelijke textiele verbindingen door Soft Connection Lab 

• 16u-17u bespreking/vragen/polsen naar ideeën, bevraging naar benodigd materiaal 

 
17 November 

• 9u 12u bespreking shelter voorstellen, voorbereiding opbouw (bv. dragende constructie), 

aanbrengen extra materiaal op vraag van studenten 

• 12u13u lunch 

• 13u-17u Uitvoeren van de shelters samen met de bezoekers 

18 November 

• 9u-13u Uitvoeren van de shelters samen met de bezoekers 

• 13u-14u lunch 

• 14u- 16u opstellen en cureren van de shelters/bevraging in groep over de ervaring van het 

samen maken 

 

Kostprijs voor de student?  Alle materiaal wordt gratis aangeleverd 
Lunch: zelf mee te brengen, kan ter plaatse in café genuttigd worden. Water en koffie wordt gratis 
voorzien. 

 

  



 

 

Beeldende Kunsten – Mode / Visual Arts – Fashion – Bac 1,2,3 & Mas 

1,2 
 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Mode 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Bram Jespers 
Contact 1 - E-mail 
bram.jespers@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0485375606 
 
Contact 2 - Naam 
Aouatif Boulaich 
Contact 2 - E-Mail 
aouatif.boulaich@hogent.be 
Contact 2 - Telefoon 
0498 28 93 23 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
 
van volgende richting. 
Beeldende Kunsten - Mode 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
 

  



 

 

Projectweek 1 : 16, 17 en 18 november 2022 
 
Intuition and Heritage 
 
 
Hoeveel studenten? 
 

-7 studenten uit Estland 
-7 studenten mode 
 

Planning? 
 

16 november:  
bezoek in Museum Dr. Ghuislain  

• 9u-9u30 intro 

• 9u30-12u30 aanleren van ruimtelijke textiele verbindingen door het Soft Connection Lab 

• 12u30-13u lunch (eten zelf meebrengen, drank verkrijgbaar in cafetaria) 

• 13u-14u Gegidste rondleiding van de expo Mirror Mirror (een expo over mode en de psyché) 

door curator Yoon-Hi 

 

17 november 
Workshop Sonification in samenwerking met muziekstudenten 
Deze workshop rond intuïtie is gebaseerd op de workshop SONIFICATION van vorig jaar. Er kunnen 
dus studenten van mode aansluiten, maar misschien best goed informeren dat die inslag gelijk is 
zodat ze geen 2 keer hetzelfde doen of volgen. 
 
Alternatief= workshop van vorig jaar door Aouatif die toch niet kon doorgaan. 

 
 
 
18 november 
Bezoek studiecentrum in het Momu rond het thema Heritage 
Bezoek expo Mirror Mirror in het Modemuseum Antwerpen 

 

 

  



 

 

Drama 

 
Inrichtend Traject 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Drama 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Simon De Winne 
Contact 1 - E-mail 
simon.dewinne@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0471 54 03 13 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
 
van volgende richting. 
Drama 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  
ivm projectweek voor Bachelor 2 (samenwerking met NEXT - festival): Het programma dat wordt 
opgeladen staat momenteel nog in optie. NEXT-festival heeft een kleine subsidie aangevraagd 
om dit 
financieel haalbaar te maken. Ze krijgen hier in de loop van de week respons op. Indien ze dit 
niet krijgen, 
zullen we het programma moeten verkleinen. 
Upload van programma projectweek (Enkel Word versie, aub!) 
overzicht planning projectweek 1 22-23.docx 
Opmerkingen of vragen? Indien u deze informatie niet kunt aanleveren, kunt u hieronder 
aanduiden 
wie dat wel kan? 
Zoals gezegd: de planning voor bachelor 2 is nog in de maak en kunnen we pas volgende week 
met 
zekerheid vastleggen en doorcommuniceren. 

  



 

 

Landschapsontwikkeling / Landscape Development 

 
 

Info: zie “Landschaps- en Tuinarchitectuur” 

 



Postgraduate Programme Musical Performance Practice  
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Muziek - Klassieke Muziek 
Muziek - Compositie 
Muziek - Postgraduaat Soloist Classical Music 
Muziek - Postgraduaat Musical Performance Practice 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Ellen Janssens 
Contact 1 - E-mail 
ellen.janssens@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0479205947 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Muziek - Klassieke Muziek 
Muziek - Compositie 
Muziek - Postgraduaat Soloist Classical Music 
Muziek - Postgraduaat Musical Performance Practice 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  

  



 

 

16/11/2022 

9u-14u Masterclass accordeon met Gwen Cresens in Café Miry 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u Lezing Cavaillé Coll orgel Gent door Paul de Maeyer in Mengal zaal 

14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

16u30-17u30 Infosessie internationale uitwisselingen 2023-2024 

Heb je ook zin om tijdens je opleiding aan KASK & Conservatorium een periode in het 

buitenland te studeren of een stage te doen? Twijfel je nog? Begin er nu al aan en kom zeker 

naar onze infosessie! We leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn en begeleiden je in de 

te volgen procedure. Elk jaar weer zijn er in KASK & Conservatorium heel wat studenten die 

beslissen om enkele maanden in het buitenland te studeren en delen van hun programma 

(studie of stage) te volgen in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, Italië, Colombia, 

enz. of een periode naar het buitenland te trekken in het kader van hun Masterproef. De 

School of Arts heeft met tientallen buitenlandse onderwijsinstellingen een 

uitwisselingsakkoord. Studie of stage in het buitenland betekent voor heel wat studenten een 

extra dimensie in hun studieparcours. Ook voor het academiejaar 2023-2024 kunnen zowel 

bachelor- als masterstudenten kandideren voor een buitenlands programma. Tijdens de 

infosessie doen we je uit de doeken wat het betekent om in het buitenland te studeren of een 

stage te volgen, hoe je je moet voorbereiden en wat de beursmogelijkheden zijn. 

 

17/11/2022 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

13u-14u Concerten begeleidingspraktijk (met liedbegeleidingen en basso continuo) in 
Mengalzaal en Café Miry 

14u-15u Concert begeleidingspraktijk (met liedbegeleidingen en basso continuo) in 
Mengalzaal 
15u-16u Conferentie ‘Playing with standards’ (Seppe Gebruers) in Minard Schouwburg, meer 

info en reservatie via https://troikavzw.com/minard  
14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in Café Miry 

17u-20u Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in MIRY Concertzaal 

 

18/11/2022 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in Café Miry 

17u-20u Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in MIRY Concertzaal 

 

19/11/2022 

20u Concert symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal: L. van 

Beethoven (1770-1827) – Symfonie nr. 3 in Es majeur, op.55, tickets via 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addticke

ts (gratis voor studenten en personeel) 

  

https://troikavzw.com/minard
https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addtickets
https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addtickets


 

 

Postgraduate Programme Soloist Classical Music 
 

Inrichtend Traject 
 
Inrichtend traject (meerdere opties mogelijk) 
Bachelor 1 
Bachelor 2 
Bachelor 3 
Master 1 
Master 2 
 
van volgende richting. 
Muziek - Klassieke Muziek 
Muziek - Compositie 
Muziek - Postgraduaat Soloist Classical Music 
Muziek - Postgraduaat Musical Performance Practice 

 
Contactpersonen Projectweek 
Contact 1 - Naam 
Ellen Janssens 
Contact 1 - E-mail 
ellen.janssens@hogent.be 
Contact 1 - Telefoon 
0479205947 

 
Voor wie staan de activiteiten open? 
 
Voor welke studenten staan de projectweekactiviteiten open? 
Alle studenten 
 
van volgende richting. 
Muziek - Klassieke Muziek 
Muziek - Compositie 
Muziek - Postgraduaat Soloist Classical Music 
Muziek - Postgraduaat Musical Performance Practice 
 
Data en Locatie  
 
Korte omschrijving  

  



 

 

16/11/2022 

9u-14u Masterclass accordeon met Gwen Cresens in Café Miry 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u Lezing Cavaillé Coll orgel Gent door Paul de Maeyer in Mengal zaal 

14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

16u30-17u30 Infosessie internationale uitwisselingen 2023-2024 

Heb je ook zin om tijdens je opleiding aan KASK & Conservatorium een periode in het 

buitenland te studeren of een stage te doen? Twijfel je nog? Begin er nu al aan en kom zeker 

naar onze infosessie! We leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn en begeleiden je in de 

te volgen procedure. Elk jaar weer zijn er in KASK & Conservatorium heel wat studenten die 

beslissen om enkele maanden in het buitenland te studeren en delen van hun programma 

(studie of stage) te volgen in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, Italië, Colombia, 

enz. of een periode naar het buitenland te trekken in het kader van hun Masterproef. De 

School of Arts heeft met tientallen buitenlandse onderwijsinstellingen een 

uitwisselingsakkoord. Studie of stage in het buitenland betekent voor heel wat studenten een 

extra dimensie in hun studieparcours. Ook voor het academiejaar 2023-2024 kunnen zowel 

bachelor- als masterstudenten kandideren voor een buitenlands programma. Tijdens de 

infosessie doen we je uit de doeken wat het betekent om in het buitenland te studeren of een 

stage te volgen, hoe je je moet voorbereiden en wat de beursmogelijkheden zijn. 

 

17/11/2022 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

13u-14u Concerten begeleidingspraktijk (met liedbegeleidingen en basso continuo) in 
Mengalzaal en Café Miry 

14u-15u Concert begeleidingspraktijk (met liedbegeleidingen en basso continuo) in 
Mengalzaal 
15u-16u Conferentie ‘Playing with standards’ (Seppe Gebruers) in Minard Schouwburg, meer 

info en reservatie via https://troikavzw.com/minard  
14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in Café Miry 

17u-20u Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in MIRY Concertzaal 

 

18/11/2022 

9u30-13u Repetitie symfonieorkest KASK& Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal 

14u-16u30 Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in Café Miry 

17u-20u Repetitie Ligeti project (compositie, saxofoon en slagwerk) in MIRY Concertzaal 

 

19/11/2022 

20u Concert symfonieorkest KASK & Conservatorium in MIRY Concertzaal: L. van 

Beethoven (1770-1827) – Symfonie nr. 3 in Es majeur, op.55, tickets via 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addticke

ts (gratis voor studenten en personeel) 

 

https://troikavzw.com/minard
https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addtickets
https://apps.ticketmatic.com/widgets/tickets_gent/addtickets?event=344067895239#!/addtickets

