
 

2021-2022 

4E GRAAD + SPECIALISATIE 

ANIMATIEFILM 

ANN BARBIER, IZA CRACCO 

 

OPENINGSUREN ATELIER 

DINSDAG 13:30-17:00          

 18:00-21:30    

DONDERDAG 13:30-17:00  

 18:00-21:30         

ZATERDAG  09:00-12:30  

 

 

Infoweek  

Van woensdag 1 tot en met zaterdag 4 september zijn het infodagen en is er geen les. Je kan op 

alle bovenstaande lesmomenten bij de leerkrachten van het atelier terecht voor informatie over 

de opleiding. De lessen starten vanaf 6 september. 

 

Studietraject 

Je studietraject bestaat uit 4 leerjaren en omvat 10 lesuren per week. Er is geen vooropleiding 

nodig om in te schrijven in het eerste jaar animatiefilm. Wil je graag meer inzicht krijgen in 

de werking van het atelier. Maak dan snel een afspraak door te mailen naar 

ann.barbier@onderwijs.gent.be  of isabelle.cracco@onderwijs.gent.be    

  

Verplicht keuzevak voor leerlingen van het derde jaar  

In het derde jaar volg je 2 keer per maand het vak Kunst en Cultuur of Digitaal atelier.  

Bij inschrijving maak je je keuze uit onderstaande lesmomenten. Opgelet, deze lessen mogen geen 

ateliermoment vervangen. 

Digitaal Atelier op maandagavond in week 1 ………… van 18:00-21:30 bij Patrick Baele 

Kunst & Cultuur op dinsdagavond in week 1 ………………… van 18:00-21:30 bij Fiorella Stinders 

Kunst & Cultuur op zaterdagvoormiddag in week 1 … van 09:00-12:30 bij Fiorella Stinders 

 

Specialisatie animatiefilm 

Leerlingen die de specialisatieopleiding willen volgen, krijgen 6u les in het atelier en volgen 

2u per week het vak Reflectie en Tentoonstellen (zie lesrooster specialisatie).   

 

Inschrijven  

Inschrijven kan voorlopig alleen op afstand: dit doe je online via mijnacademie/acbkgent.  

Dit kan uiterlijk tot 30 september, maar let op: de plaatsen zijn beperkt en de lessen starten 

reeds vanaf 1 september. 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 

tijdens de openingsuren van het secretariaat op 09/233 58 26 
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