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Bruisende en open kunst- en architectuurcampus
Van harte welkom op woensdag 1 december 2021
Sint-Lukas Brussel
Sint-Lukas Brussel is een levendige kunst- en architectuurcampus van meer dan 17.000 m². Vandaag vind je er
een kunstenhogeschool, de faculteit Architectuur van de KU Leuven, een academie voor kunstonderwijs, een
kunsthumaniora, een basis- en kleuterschool en een galerie. De open en hedendaagse leerstad is de thuishaven
voor ongeveer tweeduizend kunstenaars en vormgevers die er werken, leren en onderzoeken.
Na de renovatie van LUCA School of Arts vormt de renovatie van de academie, kunsthumaniora, basis- &
kleuterschool het sluitstuk van de vernieuwde Brusselse kunstencampus. Ook hier was er nood aan een ingrijpend
vernieuwingsproject. De gebouwen werden nooit ontworpen als schoolgebouwen, hun bouwfysische toestand
was dramatisch en niet geschikt voor een hedendaagse onderwijsinstelling.
De interne indeling van de gebouwen gaat uit van een mozaïek van activiteiten. Er is geen klassieke indeling
volgens departementen of disciplines, maar een groepering volgens functies. Leslokalen, ateliers en kantoren
kunnen op die manier maximaal gedeeld worden, wat samenwerking en kruisbestuiving in de hand werkt.
De kunstencampus werd een herkenbare, leesbare plek in Brussel. De nieuwe structuur bevordert het leren,
stimuleert communicatie en draagt bij tot het welzijn van de gebruikers..
Wees welkom en laat u inspireren!

sinds 2010
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.

www.gezondescholen.com
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Van harte welkom!

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar het
aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

13u30

Doorlopend ontvangst met koffie en lekkers
Bezoek aan de kunstencampus

14u30

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan
door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

14u40

LUCA, een unicum in Vlaanderen
door Jean-Pierre Rammant, Voorzitter Bestuursorgaan LUCA School of Arts

15u00

Sint-Lukas, levendige kunst- en architectuurcampus
door Kris Bauwens, Bouwheer Sint-Lukas

15u20

Kunstencampus als doorwaardbare leerstad
door Jef Van Loock, Project Architect POLO Architects

15u40

Stadsvernieuwingsprogramma: Het Schoolcontract
door Julie Lumen, Schoolfacilitator perspective.brussels

16u00

Afsluitende netwerkborrel

Doelgroep
Exclusief voorbehouden
aan onderwijsinstellingen,
scholengroepen, directies
infrastructuur en patrimonium,
facilitair managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
overheden.
Locatie
LUCA School of Arts
Paleizenstraat 70
1030 Schaarbeek
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Denk aan uw Covid-Safe-Ticket.
Mondmaskers zijn verplicht op
de campus.

WOENSDAG 1 DECEMBER 2021

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op
www.gezondescholen.com

