  

Persbericht  

  
Feestelijke  opening  op  vrijdag  20  mei  2016  om  18.30  uur  
  

ODISEE-‐STUDENTEN  PLASTISCHE  OPVOEDING  
STELLEN  AFSTUDEERPROJECTEN  TENTOON  
  
Brussel,  17  mei  2015  –  Naar  jaarlijkse  gewoonte  stellen  de  laatstejaars  van  de  lerarenopleiding  
Plastische  opvoeding  van  de  hogeschool  Odisee  hun  afstudeerprojecten  tentoon  voor  het  grote  
publiek.  De  eindwerkexpositie  ‘Masterpieces  from  bachelors’  vindt  dit  jaar  plaats  in  culturenhuis  
Daarkom  te  Brussel  en  wordt  op  vrijdag  20  mei  om  18.30  uur  feestelijk  geopend.  
  
De  studenten  uit  de  Lerarenopleiding  Secundair  Onderwijs  Plastische  Opvoeding  tonen  hun  persoonlijk  
artistiek  project  dat  ze  het  voorbije  academiejaar  realiseerden.  Het  gaat  om  schilderkunst,  tekenkunst,  
beeldhouwkunst,  illustratie  en  vrije  grafiek.  De  studenten  die  hun  beeldend  werk  tentoonstellen  zijn:  
Céline  Deroissart  ,  Verena  Ots,  Charlotte  Schelfhout,  Tosca  Tachelet,  Leila  Chaoui  en  Beau  Vermote.    
  
Praktisch  
Ook  u  bent  uitgenodigd  om  een  kijkje  te  komen  nemen  op  de  eindwerkexpositie  ‘Masterpieces  from  
bachelors’.  Na  de  feestelijke  opening  kan  u  de  expositie  nog  bezoeken  op  21  en  22  mei  van  10.00  tot  
16.00  uur.  
  
Adres:    
Daarkom  vzw  -‐  Vlaams-‐Marokkaans  Culturenhuis  
Wolvengracht  18    
1000  BRUSSEL  
  
Over  Odisee  
Odisee  is  het  resultaat  van  de  fusie  tussen  de  Hogeschool-‐Universiteit  Brussel  (HUB)  en  KAHO  Sint-‐
Lieven.  Beide  instellingen  hebben  jarenlang  hun  stempel  gedrukt  op  het  Vlaams  hoger  onderwijs  en  met  
Odisee  bouwen  ze  samen  verder  op  hun  rijke  ervaring.  De  instelling  wil  state-‐of-‐the-‐art  onderwijs  
aanbieden  d.m.v.  een  integraal  talentbeleid  waarbij  superdiversiteit  en  een  verankering  in  het  werkveld  
speerpunten  zijn.  Odisee  biedt  25  bacheloropleidingen  in  zes  studiegebieden  (Lerarenopleiding,  
Sociaal-‐Agogisch  Werk,  Biotechniek,  Gezondheidszorg,  Bedrijfskunde  en  Technologie)  en  diverse  
vervolgopleidingen.  Voor  meer  info,  surf  naar  www.odisee.be.  
  
Contact  (niet  voor  publicatie)  
Ruth  Van  Wichelen,  E:  ruth.vanwichelen@odisee.be  
Nele  Dekoninck,  E:  nele.dekoninck@odisee.be  
Filip  Clarisse,  Diensthoofd  Marketing  &  Communicatie  Odisee,  T:  02-‐210  12  27,  E:  
filip.clarisse@odisee.be  
Jesse  Huybrechts,  PR  consultant,  T:  02-‐686  06  50,  E:  jesse.h@artmedia-‐evokepr.be  
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