Start slim

De School of Arts biedt je de ruimte
Bij het verwerven van deze competenties
om je als kunstenaar, vormgever of
wil de School of Arts startende studenten
muzikant te ontwikkelen. Werken met
ondersteunen om sleutelvaardigheden te
deze grote vorm van vrijheid is echter
ontwikkelen. Daartoe worden volgende
niet altijd eenvoudig. Een flinke dosis
workshops georganiseerd:
creativiteit en een kritische blik op
— Reflecteren
je eigen werkmethode zijn immers
— Schrijven
nodig om artistiek te kunnen groeien.
— Plannen
Kunsten studeren binnen onze School
— Notitie nemen
of Arts is daardoor een zeer persoonlijk
— Schema’s maken
gebeuren, waarin je als student de nodige
— Examens afleggen
verantwoordelijkheden moet opnemen.
— Sterker omgaan met performance
Een aantal sleutelvaardigheden kunnen
en / of blokkades in je creatief proces.
je in je zoektocht naar een geschikte
persoonlijke aanpak verder helpen.
Inschrijven voor deze workshops kan bij
Zo is een efficiënte organisatie van je
de studietrajectbegeleider van jouw
werk onontbeerlijk. Als je bovendien
opleiding. De data van de workshops
begrijpt hoe een wisselwerking tussen
worden bij aanvang van het academiejaar
theorie en praktijk je werkmethode
bekend gemaakt. Bovendien kan je via
kan verrijken, ben je al een heel eind
start.hogent.be, na inloggen op de toolkit,
op weg. Om alles uit je artistiek proces
met zelftests zoals:
te halen wat mogelijk is, functioneert
— de LASSI-vragenlijst
de theorie als een nuttig kader: ze vormt
— InstrumenTaal
een basis om je eigen artistiek proces
nagaan welke vaardigheden je al
binnen of buiten het kader vorm te geven.
onder de knie hebt en wat je nog kan
Je kunstenaarspraktijk krijgt op die
doen om eventuele werkpunten aan
manier body. Je leert nadenken over
te pakken. Daarvoor is ons aanbod
een concept. Om je artistiek proces
van brochures, workshops en
te kunnen uitdiepen, is het ook
individuele begeleiding beschikbaar.
belangrijk dat je kan schrijven over
je kunstenaarspraktijk, dat je zinvolle
Voor meer info kan je terecht bij
bronnen kan raadplegen en er op
de studietrajectbegeleider van
een wetenschappelijke manier kan
jouw opleiding.
naar verwijzen, of kort: dat je grote
— Beeldende Kunsten, Landschapshoeveelheden informatie kritisch en
en tuin- architectuur en
persoonlijk kan verwerken. De sleutel
Landschapsontwikkeling
om de wisselwerking tussen theorie en
Annelies.Vlaeminck@hogent.be
praktijk te bevorderen, is reflectie.
T 09 266 08 94
Wie daar sterk in is, kan verfrissende
— Audiovisuele Kunsten, Interieur
ideeën binnenbrengen in zijn kunstenaars
vormgeving en Tentoonstelling
praktijk en kan na moeilijke momenten
en Beheer van Actuele Kunsten
nieuwe vertrekpunten vinden om
Femke.Neels@hogent.be
zijn werkmethode bij te sturen.
T 09 267 01 83
— Muziek en de Specifieke
Lerarenopleiding
Karen.VanPetegem@hogent.be
T 09 267 01 82
Campus Bijloke
— Drama
Jozef Kluyskensstraat 2
Pascal.Desimpelaere@hogent.be
9000 Gent
T 09 267 01 67
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