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“kunst is geen papje, geen snoepje waarvoor je alleen je bek 
hoeft open te doen. het is vooral een kwestie van aandacht en 
geconcentreerde energie.”
~hugo claus

“Kunst is geen papje, geen snoepje waarvoor je alleen je beK 
hoeft open te doen. het is vooral een Kwestie van aandacht en 
geconcentreerde energie.”
~hugo claus

WWW.KUNSTHUMANIORABRUSSEL.BE

TEL. 02 502 05 04

CHRYSANTENSTRAAT 26
1020 BRUSSEL



wie zijn wij
 » een inspirerende school in een groene omgeving

 » voorbereidend jaar op het Hoger Kunstonderwijs

 » professionele omkadering en begeleiding

 » professionele infrastructuur

 » boeiende toekomstperspectieven

 » cross-over activiteiten

algemene visie van onze school
De Kunsthumaniora behoort tot het Kunstsecundair Onderwijs van de 
Scholengroep Brussel. 

Zij is een dynamische school waar directie, leraars en personeel in 
samenspraak met ouders en leerlingen werken aan het uitdragen van 
een verantwoorde pedagogische visie volgens de principes van het 
Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

Het KSO wil leerlingen voorbereiden op doorstroming naar de 
artistieke gebieden van het Hoger Onderwijs. Dit sluit echter 
vervolgstudies in niet-artistieke gebieden niet uit, evenmin een 
beroepsuitoefening onmiddellijk na het afstuderen (met of zonder 
specialisatiejaar).

De Kunsthumaniora Brussel wil jongeren vormen tot artistieke 
persoonlijkheden die zich in onze maatschappij als creatieve 
individuen kunnen ontplooien. 

Onze website www.kunsthumaniorabrussel.be houdt u op 
de hoogte van al onze evenementen (infodag, optredens, ...) 
waarop u altijd welkom bent.

Uiteraard staan we u graag persoonlijk te woord.

contact
Ward Rooze, coördinator 7 Woord

tel: 0494 06 45 23

mail: ward.rooze@gmail.com

wie ben je
 » Je hebt je diploma Secundair Onderwijs.

 » Je grote passie is theater & film.

 » Je wil een carrière als pofessioneel film- of theatermaker. 

wat wil je
 » Je wil je specifiek richten op theater en/of film.

 » Je wil een doorgedreven opleiding.

 » Je wil 34u/week intensief bezig zijn met je toekomst.

 » Je wil theoretische lessen en artistieke vakken 
combineren.

 » Je wil je voorbereiden op de toelatingsproeven van het 
Hoger Kunstonderwijs.

wat bieden wij
Een jaar vol theaterervaringen samen met een professioneel 
team docenten die je voorbereiden op het Hoger 
Kunstonderwijs.

Een afdeling die nauw samenwerkt met het RITS school of arts.

Projectwerking en voorstellingen.

wat vragen wij
 » inzet, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen

 » motivatie, bereidheid tot samenwerking

 » passie om te creëren


