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Welkom! 
 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
organiseert op de locaties Arnhem, 
Enschede en Zwolle open dagen waarop 
de opleidingen voor beeldende kunst, 
vormgeving, mode, architectuur, muziek, 
dans en theater zich presenteren. 
 
Vandaag kun je in Arnhem de sfeer 
proeven van deze bijzondere locatie en een 
kijkje nemen achter de schermen van de 
verschillende opleidingen van ArtEZ. 
 
Deze hand-out toont alle benodigde 
informatie over de presentaties en 
exposities van alle opleidingen binnen de 
faculteit Art & Design; Fashion Design, 
Graphic Design, Interaction Design, 
Product Design, Fine Art, Creative Writing 
en Docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving. 
 
Docenten en studenten zijn aanwezig om je 
te informeren over de verschillende 
lesprogramma’s en tonen hun werk en 
werkwijze. 
 
We wensen je een inspirerende dag! 
 
 
Voortrajecten 
 
Oriëntatiedagen en vooropleidingen 
Informatiebalie 
Locatie: Rietveldgebouw, kantine  
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur 
 

 
 
ArtEZ Academie voor Art & Design 
 
Presentaties en informatierondes in  
het Rietveldgebouw en Middengebouw 
(Onderlangs 9) en de dependances Oude 
Kraan 26 en Oude Kraan 74. 
 
Docent Beeldende Kunst & Vormgeving 
 
Exposities en informatie van studenten en 
docenten. 
Locatie: Rietveldgebouw, Werkplaats Keramiek 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur  
 
Informatieronde over studie en 
beroepsmogelijkheden. 
Locatie: Rietveldgebouw, Werkplaats Keramiek  
Tijd: 11.00 uur (Nederlands), 12.30 uur 
(Nederlands) en 14.00 uur (Nederlands) 
 
Tijdens de Open Dag wordt er een doorlopend 
programma gepresenteerd: er zijn korte lezingen, 
alumni vertellen over hun beroepspraktijk als 
docent/educator en er zijn diverse beeldende 
workshops. 
 
Fashion Design 
 
Exposities, openbare lessen en informatie van 
studenten en docenten. 
Locatie: Rietveldgebouw, tweede en derde 
verdieping. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Informatieronde over studie en 
beroepsmogelijkheden. 
Locatie: Middengebouw, Mediatheek.  
Tijd: 11.45 (Nederlands) en 13.15 uur (Engels). 
 
Interaction Design 
 
Exposities en informatie van studenten en 
docenten. 
Locatie: Rietveldgebouw, Rietveldgebouw, 3e 
verdieping R 3.03, R 3.04, R 3.05 en R 3.05A. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Informatieronde over studie en 
beroepsmogelijkheden.  
Locatie: Middengebouw, Mediatheek. 
Tijd: 11.00 uur (Nederlands) en 14.00 uur 
(Nederlands/Engels). 
 
13.00 uur rondleiding Soft- & Hardware Lab 
(R 3.05A). 

 
Graphic Design 
 
Exposities en informatie van studenten en 
docenten. 
Locatie: Rietveldgebouw, zijvleugel. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Informatieronde over studie en 
beroepsmogelijkheden.  
Locatie: Middengebouw, Mediatheek. 
Tijd: 10.15 uur (Nederlands) en 12.30 uur 
(Nederlands/Engels). 
 
Tijdens de Open Dag wordt er een doorlopend 
programma gepresenteerd: alumni van Graphic & 
Interaction Design vertellen over hun beroeps-
praktijk, huidige studenten lezen fragmenten voor 
uit Media Theory essays en weer anderen 
vertellen over hun ervaringen in Tokyo deze 
zomer, tijdens de SummerSessions 2017.  
 
Fine Art (Base for Experiment, Art and 
Research)  
 
Open studio’s, presentaties, films, 
performances, muziek en informatie  door  
BEAR studenten, tutoren en docenten. Portfolio 
advies voor geïnteresseerden in BEAR. 
Locatie: Oude Kraan 74 en 26 (ca.110 m. van 
Rietveldgebouw). 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Informatie en gesprek over studie en 
beroepsmogelijkheden. 
Locatie: Oude Kraan 74. 
Tijd: 10.30 uur (Nederlands/Engels), 11.30 uur 
(Nederlands/Engels) en 13.30 uur 
(Nederlands/Engels).  
Check onze website voor meer informatie: 
www.bear.artez.nl. 
 
Creative Writing 
 
Expositie en informatie van studenten en 
docenten. 
Locatie: Rietveldgebouw, lokaal R 3.02. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Informatieronde over studie en 
beroepsmogelijkheden. 
Locatie: Rietveldgebouw, lokaal R. 3.02. 
Tijd: 11.00 uur (Nederlands), 12.00 uur 
Nederlands) 13.30 uur (Nederlands) en 14.30 
uur (Nederlands). 
 
 

 
Product Design  
 
Expositie en informatie studenten en docenten 
Locatie: Oude Kraan 26 (ca.150 m. van 
Rietveldgebouw). 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Lezing over studie en beroepsmogelijkheden. 
Locatie: Oude Kraan 26. 
Tijd: 12.15 uur (Nederlands), 13.15 uur 
(Engels). 
 
Werkplaatsen 
 
Binnen ArtEZ spelen de werkplaatsen een 
belangrijke rol. De werkplaatsen worden 
beheerd door deskundige docenten, 
technische instructeurs en 
werkplaatsassistenten. Zij begeleiden de 
studenten bij hun werk. 
 
In het Rietveldgebouw, zijvleugel, tweede en 
derde etage, zijn de volgende werkplaatsen te 
vinden; Soft- & Hardware Lab, 
Computerwerkplaats, werkplaats Fashion, 
werkplaats Keramiek, Grafiek en de 
(Zeef)drukkerij. De werkplaats Fotografie en de 
papierwinkel bevinden zich in de kelder en zijn 
te bereiken via de ingang naar het 
ondergrondse Theatrium.  
 
Op de Oude Kraan 26 zijn de werkplaatsen 
Digitaal, Hout, Metaal, Kunststof, Audiovisueel 
en de winkel te vinden. 


