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Wat is Digitale Beeldende Kunst? 

Iedereen kan tegenwoordig een digitale, audiovisuele en/of media-kunstenaar worden.  

Het atelier Digitale Beeldende Kunst is een artistieke vrijruimte voor nieuw digitaal  

audiovisueel beeldend werk met de daaraan verbonden technieken. Het is een digitale  

denk- en doetank. Door middel van vrije beeldende opdrachten en oefeningen onderzoeken  

we creatieve processen en artistieke strategieën om die digitale ideeën en media in  

uitéénlopende contexten toe te passen. Verrassend genoeg komen de ‘klassieke’ kunstvormen hierin 

ook aan bod. Digitaal tekenen, schilderen, boetseren op een iPad of fotografie, animatie en 

performance… 

 

Infoweek  

Van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 september zijn het infodagen en is er geen les. Je kan 

gedurende de hele maand september op alle bovenstaande lesmomenten bij de leerkrachten van het 

atelier terecht voor informatie over de opleiding. De lessen starten vanaf 5 september. 

 

Inschrijven  

Inschrijven kan online via www.mijnacademie.be/acbkgent vanaf 30 mei om 13u. Kijk op onze 

website academiegent.be voor informatie, inspiratie en hulp om in te schrijven en stel gerust je 

vragen per e-mail via acbk@stad.gent of telefonisch op 09/233 58 26 

 

Studietraject 

Je studietraject bestaat uit 5 leerjaren en omvat 8 lesuren per week. Er is geen vooropleiding 

nodig om in te schrijven in het eerste jaar. Kom zeker eens langs tijdens de lesmomenten, voor 

een kennismakingsgesprek met de leerkracht om inzicht te krijgen in de werking van het atelier.     

 

Verplicht keuzevak voor leerlingen van het derde jaar  

In het derde jaar volg je 2 keer per maand een keuzevak. Bij inschrijving maak je meteen je 

keuze uit onderstaande lijst.  Opgelet, deze lessen mogen geen ateliermoment vervangen en voor 

sommige vakken zijn de plaatsen beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!  

Meer informatie over de keuzevakken kan je vinden op de website, het specifieke infoblad op het 

secretariaat of in het algemene infoboekje van alle opleidingen. 

 

 * DIGITAAL ATELIER: maandag in week 1 – 13:30-17:00 – Patrick Baele 

 * KUNST & CULTUUR: dinsdag in week 1 – 18:00-21:30 – Fiorella Stinders 

 * FILM & BEELDCULTUUR: zaterdag in week 1 – 9:00-12:30 – Isabelle Cracco 

 * MODELSTUDIE: dinsdag in week 1 – 13:30-17:00 – Parcifal Neyt 

 * CONSTRUCTIETECHNIEKEN (3D): woensdag in week 1 – 13:30-17:00 – Guy Timmerman 

 * MATERIAAL & TECHNIEK (2D): donderdag in week 1 – 18:00-21:30 – Marie-Ange Demuysere 


