
ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF 

ANIMATIEFILM campus Sint-Lukas Brussel 

academiejaar 2020-2021 

 
wanneer 

zaterdag 28 maart 2020 

van 09u00 (tot ca. 17u00) 

OF 

donderdag 2 juli 2020 

van 09u00 (tot ca. 17u00) 

OF 

maandag 7 september 2020 

van 09u00 (tot ca. 17u00) 

— 

waar 

Campus Sint-Lukas Brussel 

aanmelding: Groenstraat 162 

1030 Brussel 

— 

voorbereiding 

• concept animatiefilm 

• beknopte selectie van creatief werk van anderen 

— 

meebrengen 

• schrijf- en divers tekenmateriaal - papier wordt ter plaatse voorzien 

• portfolio (min. 5 schetsen van personages/decors/attributen) 

• 5 foto’s of afbeeldingen van creatief werk van anderen 

 

 
B A C H E L O R IN DE AUDIOVISUELE KUNSTEN – BRUSSEL KEUZETRAJECT A N I M A T I E F I L M 

 

VOORBEREIDING OP DE PROEVEN  

- Ontwikkel een mogelijk concept voor een animatiefilm. Maak hiervoor een vijftal vooraf uitgewerkte 

schetsen van mogelijke personages, decors, attributen.  

- Selecteer 5 foto’s of afbeeldingen van creatief werk van anderen dat je fascineert en breng deze mee. 

Dit hoeft niet noodzakelijk audiovisueel werk te zijn, maar staat open voor alle vormen van creatieve 

uiting. 

 

PROEF 1: algemene geschiktheid voor het hoger kunstonderwijs + praktijkgesprek 

Je voert individueel een gesprek (maximum 15 minuten) met (atelier)docenten van het keuzetraject 

Animatiefilm. In dit gesprek wordt gepeild naar je creatieve competentie of je creatief potentieel. Het is ook 

een gelegenheid om je motivatie en oriëntatie onder woorden te brengen en te verdedigen.  

Je uitgewerkt concept voor een animatiefilm en de bijhorende schetsen worden besproken. Breng daarnaast 

ook je portfolio mee, om je beeldend werk - dat je de voorgaande jaren hebt gerealiseerd -te illustreren.  Je kan 

dit alles ook digitaal tonen, maar dan moet je wel je eigen laptop/tablet meebrengen*.  

 

*Zorg dat alles op de interne harddisk van je eigen laptop/tablet staat, zodat je alles offline kunt tonen zonder 

een internetverbinding. 

   



PROEF 2: tekenproef  

Deze proef gaat na in hoeverre je tekenvaardig bent en opdrachten op vlak van visualisering kan uitvoeren. 

Tekenen is in deze opleiding een essentieel artistiek expressiemiddel en tevens een onderzoeksmiddel. Het is 

niet noodzakelijk vooraf reeds een tekenopleiding gevolgd te hebben. Gelieve divers tekenmateriaal mee te 

brengen. Papier moet niet worden meegebracht.  

 

ORGANISATIE  

Om 09u00 worden alle kandidaat-studenten verwacht in de foyer C-3 in de Groenstraat 162, 1030 Brussel 

waar de proef start met een algemeen onthaal. De planning en het verloop van de dag worden er toegelicht. 

Kandidaten worden in verschillende groepen verdeeld voor het afleggen van de 2 proeven. Het einde is 

voorzien rond 17u00.  

 

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN  

De kandidaat wordt vanaf 2 werkdagen na het afleggen van de proef per mail op de hoogte gebracht van het 

resultaat. Wie wordt toegelaten, ontvangt daarbij eveneens de richtlijnen voor de definitieve inschrijving. 

Een geslaagde artistieke toelatingsproef is geldig voor het academiejaar waarvoor de proef wordt afgenomen 

(academiejaar x) én het daaropvolgende academiejaar (academiejaar x + 1). 

 

Veel succes! 

 

 
ONDERWIJSADMINISTRATIE — LUCA School of Arts Campus Sint‐Lukas Brussel  

Paleizenstraat 70 B‐1030 Brussel ‐  T+32 2 250 11 00 ‐ onderwijsadmin.brussel@luca‐arts.be  

http://www.luca‐arts.be/sint‐lukas‐brussel 

 

 


