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OPENCAMPUSDAGEN
14 maart 2018, 14:00
5 mei 2018, 11:00-17:00
GRADUATION SHOW
22 juni 2018, 19:00
KBC-gebouw, Havenlaan, Brussel

PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING
Audiovisuele Technieken

FILM-TV-VIDEO

Studieprogramma 1e Bachelor

Werk je graag met een camera? Monteer je
graag je eigen beelden? Wil je met geluid aan
de slag? Ben je een visuele verhalenverteller?
Dan is de driejarige professionele bacheloropleiding Film-TV-Video iets voor jou.

STUDIEPUNTEN
Opdrachten & workshop��������������������������������������������������������������� 10
Kunst & Cultuur����������������������������������������������������������������������������������3
Filmgeschiedenis��������������������������������������������������������������������������������3
Media & research��������������������������������������������������������������������������������3
Reportage��������������������������������������������������������������������������������������������3
Filmtaal������������������������������������������������������������������������������������������������3
Sociale & communicatieve vaardigheden ������������������������������������3
Beeld ����������������������������������������������������������������������������������������������������6
Muziek en klankdecor ����������������������������������������������������������������������3
Geluid����������������������������������������������������������������������������������������������������3
Montage theorie��������������������������������������������������������������������������������6
Digitale beeldverwerking ����������������������������������������������������������������5
Beeld- en acteursregie����������������������������������������������������������������������6
Verhaaltechnieken�����������������������������������������������������������������������������3
Onder voorbehoud van wijzigingen. Het volledige
studieprogramma vind je op luca-arts.be/studiegids.
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De opleiding Film-TV-Video hanteert een creatieve en praktijkgerichte aanpak. Zowel de technische als de artistieke aspecten van de audiovisuele wereld komen aan bod tijdens de
opdrachten. Bij ons word je niet louter opgeleid tot cameraman,
klankman, scenarist, monteur of regisseur maar tot een creatieve doener die van alle markten thuis is. Bevlogen docenten,
specialisten in hun vak leiden je in drie jaar tijd op tot echte
allrounders. Hier leer je alle knepen van het filmvak. Je maakt
vanaf het eerste jaar kennis met de verschillende disciplines:
beeld, geluid, montage, regie en productie.
Goede infrastructuur is daarbij van vitaal belang. We beschikken over een full HD tv-studio, filmstudio’s, Avid-montagecellen en over een audio post-productie (Protools) met opnameruimte. Daarnaast stelt de uitleendienst camera’s, lichten
en geluidsmateriaal ter beschikking van de studenten. Na het
behalen van het bachelordiploma Film-TV-video kan je direct
aan de slag of kan je een schakelprogramma volgen waarmee
je een masteropleiding Film kan aanvatten.
narafi.be
youtube.com/NarafiFilm

Na je opleiding
TV, publiciteit, pers, onderwijs, multimedia en aanverwanten
zitten steeds vaker verlegen om bekwame beeld- en klankspecialisten en onze alumni spelen hier handig op in. Met hun
technische kennis, creatieve en inhoudelijke inzichten worden
ze enorm gewaardeerd in het werkveld. Op elke generiek prijken dan ook talloze namen van onze afgestudeerden. Denk
maar aan tv-programma’s als Callboys, Gina&Chantal, Radio
Gaga, Zonen van Van As, Tabula Rasa, Chaussée d’Amour,
Groenland, Koppen / Panorama of Ghost Rockers.

