<

artistieke
toelatingsproef
wanneer:
zaterdag 28 maart 2020
OF
donderdag 2 juli 2020
OF
maandag 7 september 2020
9.00 uur tot ca. 13.00 uur
—
waar:
onthaal in
Campus C-mine Genk
C-mine 5
3600 Genk
—
voorbereiden:
Je persoonlijke opdrachten conform
de instructie
—
meebrengen:
1- smartphone met camera
2- voorbereidende opdrachten:
je persoonlijke opdracht (conform de
instructies) en eventueel extra eigen
werk.

ACADEMISCHE BACHELOR/MASTER IN BEELDENDE
KUNSTEN – GENK AFSTUDEERRICHTING: FOTOGRAFIE
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A. VOORBEREIDENDE OPDRACHT
De voorbereidende opdracht(en) voer je zelf uit vóór je naar de toelatingsproef
komt.
1.
Stel een persoonlijk artistiek dossier samen. Dit dossier geeft een algemeen
visueel overzicht van al jouw creatieve prestaties zoals foto’s (analoog of digitaal),
gedichten, muziek, tekeningen, film, visual design, schilderwerken, driedimensionaal,
collage, ….
2. Selecteer uit een magazine of boek 5 werken (in totaal) van verschillende fotografen
en/of filmmakers en/of visual designers en maak hierover een korte bespreking ( ½ A4
per werk waarin je vertelt waarom je dit werk je boeit.
3. Je brengt een smartphone mee waar je foto’s mee kunt maken.
Breng de voorbereidende opdrachten mee naar het motivatiegesprek (C) van
de artistieke toelatingsproef.
B. OPDRACHT
Creativiteitsproef ter plaatse : je krijgt van ons twee praktische opdrachten die binnen
een bepaald tijdsbestek uitgevoerd moet worden.

C. MOTIVATIEGESPREK
Tijdens dit gesprek van ongeveer 20 minuten komen de artistieke proef, de
voorbereidende opdrachten (5 werken en portfolio) en de motivatiebrief aan bod en
krijg je ook de kans je studiekeuze toe te lichten. Verworven kennis en vaardigheden
zijn een pluspunt maar vormen niet het voornaamste criterium in de evaluatie
van de kandidaten. De commissie hecht veel belang aan: je interesse-gebieden,
je nieuwsgierigheden en vooral aan je motivatie. Oriëntering bij je studiekeuze en
is een belangrijk onderdeel van dit gesprek.
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VERLOOP VAN DE DAG
- Je wordt verwacht om 9 uur aan het onthaal op onze campus, C-mine 5 in Genk.
- De dag start met een algemeen onthaal en een toelichting over het verloop van de
artistieke toelatingsproef, die uit drie onderdelen bestaat.
- Rond 9.15 uur volgt er een toelichting over het verloop van de creativiteitsproef (B).
- De resultaten van de voorbereidende opdrachten breng je mee naar je gesprek.
- Vanaf 10 uur starten de motivatiegesprekken (C).
- De resultaten van je artistieke proeven lever je in bij de begeleidende docenten.
- Het einde is voorzien rond de middag of in de vroege namiddag, afhankelijk van het
tijdstip van je interview en het aantal kandidaten.
- In de loop van de eerste werkdag volgend op de toelatingsproeven, zullen de resultaten
en de verdere administratieve afhandeling worden bekendgemaakt per e-mail.

We wensen je alvast veel succes en kijken uit naar je komst!

