LESSENTABEL PODIUMTECHNIEKEN PER LEERJAAR
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Levensbeschouwing* ...............................................2 ....... 2
Nederlands ..............................................................4 ....... 4
Wiskunde ................................................................2 ....... 2
Frans .......................................................................3 ....... 3
Engels .....................................................................2 ....... 2
Lichamelijke Opvoeding ...........................................2 ....... 2
Geschiedenis ...........................................................1 ....... 1
Aardrijkskunde ........................................................1 ....... 1
Natuurwetenschappen ............................................1 ....... 0
Lichttechnieken ......................................................4 ....... 5
Klanktechnieken ......................................................4 ....... 6
Decor .......................................................................4 ....... 0
Sector .....................................................................0 ....... 1
Veiligheid .................................................................1 ....... 0
Theatermechanica ...................................................2....... 0
Electriciteit .............................................................2 ....... 4
Externe Stage ..........................................................0 ....... 1
*Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse
godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst,
Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe
godsdienst of Protestantse godsdienst.

PODIUMTECHNIEKEN
3e GRAAD
SPECIALE PLUSPUNTEN VOOR DE AFDELING PODIUMTECHNIEKEN
Dankzij de samenwerking met de afdelingen Woord, Dans,
en Muziek krijg je in onze afdeling Podiumtechnieken op de
Kunsthumaniora een ideale mix van een technologische en
kunstzinnige opleiding.

WWW.KUNSTHUMANIORABRUSSEL.BE
TEL. 02 502 05 04
CHRYSANTENSTRAAT 26
1020 BRUSSEL

ALGEMENE VISIE VAN ONZE SCHOOL

WIE BEN JE

PODIUMTECHNIEKEN, DE GEKNIPTE OPLEIDING VOOR JOU

De Kunsthumaniora behoort tot het Kunstsecundair
Onderwijs van de Scholengroep Brussel.

• Je hebt je attest 2de graad ASO of TSO behaald.

Achter de schermen ben je mede verantwoordelijk voor de
goede gang van zaken van culturele manifestaties.

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.

WIE ZIJN WIJ
• een inspirerende school in een groene omgeving
• gemakkelijk bereikbaar
• professionele omkadering en begeleiding
• professionele infrastructuur
• warme maaltijden ~ broodjesservice
• internaat

• Je hebt interesse voor showbizz, muziek, dans, theater.
• Je wil meer kennen over klank en licht.
• Techniek is jouw ding.

WAT WIL JE
• Je wil een technisch beroep uitoefenen onmiddellijk na het
behalen van je diploma Secundair Onderwijs.
• Je wil je voorbereiden op doorstroming naar diverse
bachelor opleidingen aan het Ritcs in Brussel of diverse
andere studiemogelijkheden in binnen- en buitenland.
• Je wil je voorbereiden op vervolgstudies in niet-technische
gebieden maar ondertussen toch je passie blijven uitoefenen.

WAT BIEDEN WIJ
• Een doorgedreven opleiding door specialisten in klank en
licht die werken met professioneel materiaal.
• Een technische vorming voor podiumtechnieken met
integratie van de algemene vorming op humaniora-niveau.
• Leerkrachten die werken vanuit hun praktijkervaring.
• Leerkrachten Algemene Vakken die betrokken zijn met het
maatschappelijk gebeuren en een voeling hebben met de
artistieke wereld.

Podiumbouw, bediening van licht, geluid en speciale
effecten tijdens voorstellingen behoren tot je taken.
Bij verhuurfirma’s, mediabedrijven, theaters en
culturele centra is er een zeer grote vraag naar goede
podiumtechniekers.
In onze afdeling stomen we je klaar voor dit marktsegment.
Voorkennis van mechanica en elektriciteit is een pluspunt
maar zeker geen must!
Ook leerlingen uit het ASO kunnen perfect aansluiting
vinden in onze opleiding.

STAGE
Vanaf het vijfde jaar worden stages voorzien.
De leerlingen worden perfect op hun stage voorbereid
en begeleid. Voor het zesde jaar zijn er meer uitgebreide
stages in samenwerking met de culturele partners uit het
Brusselse.

TEWERKSTELLING
Verhuurfirma’s, theatergezelschappen, kunst- en
cultuurcentra, schouwburgen, festivals, mediabedrijven,
broadcast,...

WAT VRAGEN WIJ
• inzet, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen
• motivatie, bereidheid tot samenwerking
• een vlotte omgang met mensen, een hoge
stressbestendigheid en de capaciteit om perfect in
teamverband te kunnen werken

Onze website www.kunsthumaniorabrussel.be houdt u op
de hoogte van al onze evenementen (infodag, optredens,…)
waarop u altijd welkom bent.
Uiteraard staan wij u graag persoonlijk te woord.
Coördinator: Dirk Van De Gucht

