
Art & Design 
Theater

Zwolle
12 maart 2020
programma



Welkom bij de open dag van ArtEZ hogeschool voor de 
kunsten in Zwolle. Op deze locatie kun je kennismaken met de 
studierichtingen Art & Design en Theater. Dat kan tijdens de 
voorlichtingspresentaties en rondleidingen. Maar natuurlijk ook 
in de ateliers en werkplaatsen waar studenten en docenten aan 
het werk zijn. 

In deze hand-out vind je informatie over de activiteiten op deze 
open dag. Heb je vragen, stel ze gerust aan de docenten en 
studenten. We wensen je een inspirerende dag!

Programma Ateliers en werkplaatsen 
ateliers waar omschrijving

Animation Design A0 
Comic Design A0
Graphic Design D0 
Illustration Design C1 + C2
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving B1
Interieurvormgever Associate Degree A1 + A2
Interieurarchitectuur Bachelor A1 + A2 
Corpo-real Master Interior Architecture L0

werkplaatsen waar omschrijving

Fotografie, audiovisueel en digitaal LAB 
Hout, metaal en kunststof B0
Grafiek werkplaats en letterzetterij C0
Mediatheek CT
 

Verder 
 waar  omschrijving

Art & Design Vooropleidingen  Hal A0 (tussen Wil jij goed voorbereid  
gebouw A en D)   zijn op de studie en het 

toelatingsexamen?  
Dan is de vooropleiding Art & 
Design wat voor jou! Kom langs 
voor meer informatie.

Studentendecaan Kantine (D0)  Bij de studentendecaan kun je 
terecht voor studieinformatie 
en -advies, begeleiding bij 
je studieloopbaan of met 
vragen over persoonlijke 
omstandigheden. 

Informatiepunt Ontvangsthal  Heb je vragen die niet over een 
studie gaan? Dan kun je hier 
terecht.

Open les Illustratie Redactioneel Lokaal C1 07   Wil je weten hoe de lessen van 
de opleiding Illustratie eruit 
zien? Kom dan kijken bij deze 
‘open les’.

Voor eten en drinken kun je terecht in de kantine.

In de ateliers zijn onze 
studenten aan het werk. Ook 
kun je hier portfolio-advies 
krijgen. 

In de werkplaatsen zijn 
studenten aan het werk.
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ArtEZ Academie voor Theater en Dans 
 waar lokaal omschrijving

Theatercafé DT  11(ECHO)  Stel hier je vragen over de 
opleiding en maak kennis met 
studenten en docenten.

Open labs, studio’s en meer  D1 div.  Kijk mee hoe onze studenten 
les krijgen. Start vanuit het 
Theatercafé.   

ArtEZ Academie voor Art & Design 
 waar lokaal omschrijving

Animation Design  A0 04
Comic Design  A0 05
Graphic Design  D0 13
Illustration Design  C1 21 
Docent Beeldende Kunst en  B1 02 
Vormgeving (voltijd) 
Interieurvormgever Associate degree  A2 16
Interieurarchitectuur Bachelor  B0 17  

Let op: Deze voorlichting vindt plaats op de begane grond (B0 17). Meer informatie over de  
opleiding, zoals de ateliers en portfolioadvies, vind je op de 1e en 2e verdieping (A1 en A2).

Docent Beeldende Kunst en  B1 08 Informatie: doorlopend 
Vormgeving (deeltijd en Docent op Maat)
 

Corpo-real Master Interior Architecture  L0 08 

Master Kunsteducatie  L0 01  Presentatie: 15.00 en 17.00 uur  
Informatie: doorlopend

Vooropleiding Art & Design  A0 11  Informatie: doorlopend

Voorlichtingspresentaties:
Aanvang 14.00, 15.00, 16.00 en 
17.00 uur.   
Duur +/- 30 minuten.

www.artez.nl

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Rhijnvis Feithlaan 50
8021 AM Zwolle
t. 038 42 70 500
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Meer zien van ArtEZ? Bezoek de Finals! 
 wanneer  waar

Academie voor Art & Design Zwolle 2 t/m 12 juli  Academiehuis (Grote Kerk) 
Zwolle

Docent Theater Zwolle 27 en 28 juni Zwolse Theaters:  
   Schouwburg Odeon
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Meeloopdagen

Ervaren hoe het is om bij ArtEZ te studeren? Kom een dag meelopen. Tijdens een meeloopdag 
loop je samen met andere scholieren een dag mee met studenten van de door jouw gekozen 
opleiding. Je krijgt een beeld van wie je docenten zouden zijn, wat je leert en met wat voor 
studenten je in de klas komt te zitten. Een goede manier om erachter te komen of de opleiding 
bij je past! 

Heb je interesse? Meld je dan aan. Dat kan via de website www.artez.nl. Ga naar de homepage 
van jouw opleiding voor meer informatie. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen per 
meeloopdag is beperkt.  
 
  wanneer

Docent Theater ( geen meeloopdagen)
 

Animation Design 
Comic Design 
Graphic Design 
Illustration Design   
 

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving: 
 - Voltijd  
 - Deeltijd 
Interieurarchitectuur Bachelor 26 maart 2020
Interieurvormgever Associate degree  26 maart, 15 mei en 28 mei 2020
 

Corpo-real Master Interior Architecture  Visiting days are held on Tuesdays and Fridays, 
in the period between 9 November 2019 and  
15 January 2020 (for NON-EU students)  
and 17 March (for EU students). 
You can register for a visiting day by sending 
an email to Corporeal@ArtEZ.nl.

Master Kunsteducatie  Data voor meeloopdagen in overleg, neem 
contact op met: masterkunsteducatie@artez.nl.

 

- 23, 26 en 30 maart en 2 april 2020
- 30 maart en 2 april 2020
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Aanmelden voor meelopen bij de opleidingen 
Animation-, Comic-, Graphic- en Illustration 
Design kan door een mail te sturen naar 
artdesign.zwolle@artez.nl.  
Bezoek in elk geval de voorlichting van de 
opleiding waar je wilt meelopen. 

Toelatingsexamens

Wil je toelatingsexamen of selectie doen voor een bachelor-, masteropleiding of associate 
degree? Meld je dan aan via Studielink. Ga daarvoor naar de opleiding van je keuze op  
www.artez.nl en kies ‘aanmelden’. Doorloop vervolgens de stappen om je aan te melden voor 
een toelatingsexamen of selectieronde. 

  wanneer

Docent Theater  2e selectieronde: 31 maart 1 en 2 april 2020
  3e selectieronde: 3, 4 en 5 juni 2020
 

Animation Design   13 en 14 maart, 17 en 18 april 2020
Comic Design   13 en 14 maart, 17 en 18 april 2020
Graphic Design   14 maart, 9 april en 30 mei 2020
Illustration Design   28 maart, 18 april en 30 mei 2020
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving: 25 maart, 22 april, 13 mei en 10 juni 2020 
 - Voltijd en Deeltijd 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving: Na aanmelding via Studielink neemt de  
 - Docent op Maat  opleiding contact met je op voor een 

assessment.
Interieurarchitectuur Bachelor  2e toelatingsmogelijkheid: 

- portfolio uploaden voor 29 maart 2020 
- toelatingsexamen 16 april 2020

Interieurvormgever Associate degree    2e toelatingsmogelijkheid: 
- portfolio uploaden voor 29 maart 2020 
- toelatingsexamen 16 april 2020

   3e toelatingsmogelijkheid: 
- portfolio uploaden voor 24 mei 2020 
- toelatingsexamen 11 juni 2020  

 

Corpo-real Master Interior Architecture  Application deadline round 2 is 1st of May 
2020 (EU/EEA applicants only). 
Admission interviews will be scheduled 
as soon as poosible after we receive your 
application, including Motivation Letter, 
Portfolio and Curriculum Vitae.  

Master Kunsteducatie  Na aanmelding via studielink ontvang je  
een mail van de opleiding over de toelating. 
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Verder 
 waar  omschrijving

Art & Design Vooropleidingen  Hal A0 (tussen Wil jij goed voorbereid  
gebouw A en D)   zijn op de studie en het 

toelatingsexamen?  
Dan is de vooropleiding Art & 
Design wat voor jou! Kom langs 
voor meer informatie.

Studentendecaan Kantine (D0)  Bij de studentendecaan kun je 
terecht voor studieinformatie 
en -advies, begeleiding bij 
je studieloopbaan of met 
vragen over persoonlijke 
omstandigheden. 

Informatiepunt Ontvangsthal  Heb je vragen die niet over een 
studie gaan? Dan kun je hier 
terecht.

Open les Illustratie Redactioneel Lokaal C1 07   Wil je weten hoe de lessen van 
de opleiding Illustratie eruit 
zien? Kom dan kijken bij deze 
‘open les’.

Voor eten en drinken kun je terecht in de kantine.

In de ateliers zijn onze 
studenten aan het werk. Ook 
kun je hier portfolio-advies 
krijgen. 

In de werkplaatsen zijn 
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ArtEZ Academie voor Theater en Dans 
 waar lokaal omschrijving

Theatercafé DT  11(ECHO)  Stel hier je vragen over de 
opleiding en maak kennis met 
studenten en docenten.

Open labs, studio’s en meer  D1 div.  Kijk mee hoe onze studenten 
les krijgen. Start vanuit het 
Theatercafé.   

ArtEZ Academie voor Art & Design 
 waar lokaal omschrijving

Animation Design  A0 04
Comic Design  A0 05
Graphic Design  D0 13
Illustration Design  C1 21 
Docent Beeldende Kunst en  B1 02 
Vormgeving (voltijd) 
Interieurvormgever Associate degree  A2 16
Interieurarchitectuur Bachelor  B0 17  

Let op: Deze voorlichting vindt plaats op de begane grond (B0 17). Meer informatie over de  
opleiding, zoals de ateliers en portfolioadvies, vind je op de 1e en 2e verdieping (A1 en A2).

Docent Beeldende Kunst en  B1 08 Informatie: doorlopend 
Vormgeving (deeltijd en Docent op Maat)
 

Corpo-real Master Interior Architecture  L0 08 

Master Kunsteducatie  L0 01  Presentatie: 15.00 en 17.00 uur  
Informatie: doorlopend

Vooropleiding Art & Design  A0 11  Informatie: doorlopend

Voorlichtingspresentaties:
Aanvang 14.00, 15.00, 16.00 en 
17.00 uur.   
Duur +/- 30 minuten.

www.artez.nl

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Rhijnvis Feithlaan 50
8021 AM Zwolle
t. 038 42 70 500
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Meer zien van ArtEZ? Bezoek de Finals! 
 wanneer  waar

Academie voor Art & Design Zwolle 2 t/m 12 juli  Academiehuis (Grote Kerk) 
Zwolle

Docent Theater Zwolle 27 en 28 juni Zwolse Theaters:  
   Schouwburg Odeon
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