
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 voor Docent Theater via de website www.artez.nl.  
Kies ‘open dagen en meeloopdagen’, vervolgens de opleiding van je keuze en meld je aan. 
Aanmelden voor meelopen bij de opleidingen Art & Design kan door een mail te sturen naar  
de contactpersoon van jouw opleiding. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen per 
meeloopdag is beperkt.
 
  contact

Docent Theater  12 en 13 december 
19 en 21 maart 
16 en 18 mei

 

Animation Design 
Comic Design 
Graphic Design 
Illustration Design  
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving: 
 - Voltijd  
 - Voltijd Docent op Maat  
 - Deeltijd  
 - Deeltijd Docent op Maat
 

Interieurarchitectuur Bachelor 30 november
Interieurvormgever Associate degree 30 november
Corporeal Master Interieurarchitectuur 7 december

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 Zwolle  
 - Selectieronde 1 30-31 januari, 1 februari 2018 
 - Selectieronde 2 10-11-12 april 2018 
 - Selectieronde 3 12-13-14 juni 2018
 

Animation Design   16 en 17 maart 2018 
20 en 21 april 2018

Comic Design   16 en 17 maart 2018 
20 en 21 april 2018

Graphic Design   17 maart 2018 
5 april 2018 
17 mei 2018

Illustration Design   27 maart 2018 
18 april 2018

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving: 
 - Voltijd en Deeltijd 7 februari 2018 
  21 maart 2018 
  23 mei 2018 
  19 juni 2018 
 - Docent Op Maat Beeldend toelating op afspraak
 

Interieurarchitectuur Bachelor  woensdag 14 maart 2018  
donderdag 26 april 2018

Interieurvormgever Associate degree   woensdag 14 maart 2018 
donderdag 26 april 2018 
dinsdag 3 juli 2018 

Corporeal Master Interieurarchitectuur  vrijdag 16 maart 2018 
vrijdag 25 mei 2018

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Rhijnvis Feithlaan 50
8021 AM Zwolle
t. 038 42 70 500

www.artez.nl

Vanaf februari kun je elke maandag  
en donderdag meelopen met eerste-  
of tweedejaars studenten.  
Meer informatie op www.artez.nl
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Meer informatie over meelopen bij deze 
opleidingen vind je op www.artez.nl 



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 voorlichtingsbijeenkomsten 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 L1
Comic Design A0
Graphic Design B0+A0
Illustration Design B0+A0
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving B1
Interieurarchitectuur Bachelor A1 
Interieurvormgever Associate degree A1
Corporeal Master Interieurarchitectuur A1
Corporeal Pre-master Interieurarchitectuur A1

werkplaatsen waar omschrijving

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

Verder 
 waar lokaal omschrijving

Art & Design Vooropleidingen D0 kantine  Je goed voorbereiden op de 
studie en het toelatingsexamen

Decaan D0 kantine  Studeren met beperkingen, 
studiefinanciering en inschrijven 

Honours programme D0 kantine  2-jarige Engelstalige theoretische 
verdieping naast je studie

International Office D0 kantine  Studeren in het buitenland 
Buitenlandse studenten in 
Nederland.

Master Kunsteducatie D0 kantine  Een vervolgstudie voor docenten 
en kunstenaars in kunst, educatie, 
onderzoek en management.

 
Voor eten en drinken kunt u terecht in de kantine.

In één van de ateliers wordt 
portfolio advies gegeven
 
Studenten aan het werk

Studenten aan het werk

Z
w

o
lle

11
 n

o
ve

m
b

er
 2

01
72

1

T

0

Oriëntatie

ArtEZ Academie voor Theater en Dans 
 waar lokaal omschrijving

Docent Theater Informatiebalie  D1 gang  ophalen programma,  
informatie opleiding en koffie

Voorlichting Docent Theater D1 02  theatercafé, met informatie van 
studenten en docenten

Voorstellingen, open lessen en  D1 div. tijd en plaats: zie programma 
presentaties   opleiding

ArtEZ Academie voor Art & Design 
 waar lokaal omschrijving

Animation Design A0 14 
Comic Design A0 11
Graphic Design D0 11
Illustration Design D0 13
Docent Beeldende Kunst en  B1 17 
Vormgeving (voltijd)  
Docent Beeldende Kunst en  B1 08 
Vormgeving (deeltijd),  
Docent op Maat Beeldend 
Interieurarchitectuur Bachelor A2 14
 Interieurvormgever Associate degree A2 16
Corporeal Master  A1 05   
Interieurarchitectuur    
Corporeal Pre-master  A1 05   
Interieurarchitectuur    

Voorlichting ± 30 minuten: 
Aanvang ieder heel uur  
van 10.00 t/m 15.00 uur

Ever tried
Ever failed
No matter
Try again
Fail again
Fail better
(Samuel Beckett)

Workshop
 waar lokaal tijd 

Instrumenten voor interieurs  A2 20 14.00 uur 
(door Christiaan de Bruijne) 
Licht, kleur, materiaal, ruimte en verhouding zijn de belangrijkste instrumenten waar interieurs 
mee worden gemaakt. Net als bij muziek maakt het samenspel van de elementen de beleving 
van interieurarchitectuur bijzonder. Hoe verhoudt kleur zich tot ruimte en hoe verhouden 
ruimtes zich tot elkaar? Dit onderzoeken we door het maken van een eenvoudige ruimtelijke 
compositie: een kleine schetsmaquette. 

Presentatie en informatie: 
doorlopend


