State-of-the-art kunstschool als thuisbasis van creatief talent
Van harte welkom op donderdag 15 december 2016 - Provinciale Kunsthumaniora Hasselt
De Provinciale Kunsthumaniora in Hasselt kende een sterke groei waardoor de
infrastructuur niet meer voldeed. Het Scholen van Morgen-programma realiseerde
een nieuwbouwvolume van 5.000 m² met als kloppend hart een ruime en lichte patio.
Glazen gevels zorgen voor openheid en een maximaal zicht naar buiten. Stéphane Beel
Architects focuste op compact bouwen, het multifunctioneel gebruik, de optimalisatie
van circulatieruimtes en de herorganisatie binnen de bestaande gebouwen.
We bieden u een unieke blik achter de schermen van het nieuwe K(unsten)-gebouw.
Maak kennis met de best uitgeruste kunstschool van Vlaanderen met veertien leslokalen
voor algemene vakken, vier woordkunst-dramaklassen, drie notenleerklassen en
zanglokalen, een sportzaal met kleedkamers, een studieruimte, een bibliotheek,
een refter en polyvalente ontmoetingsruimtes. Bijzondere aandachtspunten waren
de theateruitrusting (spots, regiekamer, uitschuifbare tribune …) en de akoestiek,
belangrijke elementen voor een school die beeldende en podiumkunsten ondersteunt.
Van harte welkom!
Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!
Doelgroep
Schoolbesturen, facilitair
managers, architecten, adviesen studiebureaus, aannemers,
steden en gemeenten
Locatie
Provinciale Kunsthumaniora
Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 3,
3500 Hasselt
Parkeren
U neemt de weg die parallel
loopt aan de Gouverneur
Verwilghensingel. U moet even
doorrijden tot ‘Scholencampus
De Singel’ waar u kan inrijden en
kiezen voor Parking 4, 5 of 6.

PROGRAMMA
13u30

Ontvangst met koffie en zoet & rondleiding in kleine groepjes

14u30

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan

14u50

Creatieve vrijheid en ruimte voor expressie in een artistieke omgeving

15u20

Antwoord op een omvangrijk eisenpakket
en een complex ruimtelijk vraagstuk

door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen
door Greet Nivelle, Adjunct-directeur Kunsthumaniora Hasselt

door Stéphane Beel, SBA | Stéphane Beel Architects

16u00

Afsluitende netwerkborrel

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.eu
Foto’s © AG Real Estate

Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

