Geef u snel op
want het aantal
plaatsen is
beperkt.

Uitnodiging Symposium

Kunstonderwijs
en onderzoek
6 oktober 2016
Een creatieve en ondernemende sector
maakt de volgende stap naar de toekomst

De in toenemende mate multiculturele en pluralistische samenleving stelt
nieuwe en andere vragen aan de rol, betekenis en werking van kunst.
In wisselwerking tussen de kunsten en de creatieve industrie ontstaan
nieuwe toegepaste kunstpraktijken. Scherpe grenzen tussen kunstdisciplines
vervagen en de verhouding tot het publiek verandert. Deze dynamiek vraagt
om onderzoek naar de kunsten in velerlei vormen en in verbinding met
uiteenlopende disciplines, van cultureel-antropologisch onderzoek tot
neurologisch onderzoek en van technologisch materiaalonderzoek tot
historisch onderzoek. Kunstlectoraten, maar ook bestaande en nieuwe
masteropleidingen en labs verrichten dergelijk onderzoek praktijkgericht
en in relatie tot directe vragen uit de kunstpraktijk en de samenleving.

Het wordt tijd om hiermee naar buiten
te treden en voorbeelden hiervan te
presenteren. Dat doet de kunstsector
op 6 oktober 2016 tijdens een inspirerend
en toekomstgericht symposium bij de
Academie voor Theater en Dans van
de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten.
De kunstsector binnen het hoger
beroepsonderwijs is klein. Met nog
geen 20.000 studenten biedt het hoger
kunstonderwijs onderdak aan 4% van
het totaal aantal studenten in het hbo.
Klein, maar met een grote impact en
gezichtsbepalend in ieders omgeving.
Beeldende kunst, design, muziek,
dans, creatieve industrie, film, etc.
Een maatschappij zonder is ondenkbaar.
De hogescholen met kunstopleidingen
hebben vier jaar geleden met elkaar
afspraken gemaakt in het Sectorplan

hbo kunstonderwijs ‘Focus op Toptalent’.
De hogescholen nemen bij bepaalde
bacheloropleidingen minder studenten
aan en tegelijk investeren zij in de
kwaliteit van het onderwijs en versterken
zij de onderlinge samenwerking onder
andere op het terrein van onderzoek in
en voor de kunsten, in en voor de samenleving. De sector KUO presenteert nu in
vervolg op het Sectorplan kunstonderwijs
de agenda voor de komende jaren: KUO
NEXT 2016-2020. Deze nieuwe gezamenlijke agenda wordt op een bijzondere
manier gepresenteerd op 6 oktober 2016.
Het programma van 6 oktober 2016 is
veelzijdig en duurt van 9.30 – 16.00. Maar
liefst 29 voorbeelden van onderzoek uit
het hbo kunstonderwijs zijn in parallelsessies geprogrammeerd . Daarnaast
zullen o.a. Matthieu Weggeman en
delheid Roosen hun licht laten schijnen
op het onderwerp.

Geef u op voor het symposium 6 oktober 2016

Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur Inloop
10.00 – 10.15 uur Opening door Thom de Graaf, vz Vereniging Hogescholen
10.15 – 10.30 uur Het veld in gesprek met Bas Heijne
10.30 – 11.00 uur Presentatie door Matthieu Weggeman
11.00

– 11.30 uur pauze

11.30

– 13.00 uur Deelsessies:
11.30 – 12.00 uur
12.00 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur

13.00 – 13.30 uur Lunch
13.30

– 14.30 uur Performances en korte film over het belang
van onderzoek en kunstonderwijs
14.30 – 15.00 uur Presentatie door Adelheid Roosen
15.00 – 16.30 uur Deelsessies:
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 uur Afronding en borrel

Locatie:
Academie voor Theater en Dans
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
Bereikbaarheid
Per openbaar vervoer vanaf Centraal Station:
Metro: halte Nieuwmarkt, uitgang
Snoekjessteeg / Nieuwe Hoogstraat
Tram 9: halte Waterlooplein (+ 10 minuten).
Het gebouw bevindt zich vanaf halte
Nieuwmarkt (+ 5 minuten lopen): rechtsaf
de hoek om, brug over en aan de linkerkant op de hoek ligt de Theaterschool
(t.o. Rembrandthuis).
Per auto:
uit de richting Rotterdam, Den Haag, Utrecht:
Ringweg Zuid, afslag Noord / Centrum (S116),
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richting Centrum aanhouden, via IJtunnel
rechtdoor tot de eerste stoplichten, rechts de
parallelweg (Valkenburgerstraat) op, vlak vóór
de volgende stoplichten (Mr. Visserplein) tref je
rechtsaf de oprit van de parkeergarage PWN
Uitgang Jodenbreestraat. Rechtsaf 2e Gebouw
rechts (t.o. Rembrandthuis).
Uit de richting Zaandam, Alkmaar, Leeuwarden:
ringweg Noord, afslag Noord / Centrum (S116),
richting Centrum aanhouden, via de IJtunnel
rechtdoor tot de eerste stoplichten, rechts
de parallelweg (Valkenburgerstraat) op, vlak
vóór de volgende stoplichten (Mr. Visserplein)
tref je rechtsaf de oprit van de parkeergarage
Valkenburgerstraat. Uitgang Jodenbreestraat.
Rechtsaf. 2e Gebouw rechts (t.o. Rembrandthuis).

