ÖPPET HUS 2018
Datum: 30 november 2018
Tid: 11:00-16:30

PRESENTATIONER AV VÅRA ÄMNEN

WORKSHOPS

ÖPPNA VISNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

Lokal: X-library

11:00-12:00 Old Hotel
Skriva tillsammans: Workshop med Lotta Eklund
Kom på miniskrivarkurs och gör korta skrivövningar och
snabba nedslag i litteraturen. Pröva ditt eget skrivande
tillsammans med andra.

11.00-12.00 Helma Sanders-Brahms
Live översättning
Niclas Hval, programansvarig på magisterprogrammet i
litterär översättning, visar på skärmen hur det egentligen
går till när man ord för ord, fras för fras, tar sig fram
genom en översättning.

11.00-16.30 project room 2012 och 2037
(13:30 Vernissage)
Proof
På temat hållbarhet visar studenter från kursen Konsten i
samhället på Folkhögskolan i Angered sitt arbete som en
del av ett nytt partnerskap mellan våra skolor.

11:00-16:30 rum 2070
Öppna dörrar till fri konst
År två på kandidatprogrammet öppnar sina dörrar för
besökare. Kom och delta i förberedelserna inför vårens
utställning. Leds av Sarah Tuck.

11.00-16.30 Galleri Rotor2
Kom
Möt kandidatettorna i Fri Konst. Grupputställningen är
spridd runt om i Akademin Valands lokaler, från källaren
till ateljéerna på 5e våningen och i HDK:s bastu med
Galleri Rotor2 som en kärna. Där är du välkommen att
påbörja en guidad rundvisning tillsammans med en av
studenterna.

11.15-11.30 Lär dig mer om våra utbildningar
11.45-12.00 Fri konst
12.15-12.30 Film
12.45-13.00 Litterär gestaltning
13.15-13.30 Fotografi
14.00 14.15 Lär dig mer om våra utbildningar
14.30-14.45 Fri konst
15.00-15.15 Film
15.30-15.45 Litterär gestaltning
16.00-16.15 Fotografi

RUNDVISNINGAR
SAMLING VID GULDKATTEN TILL VÄNSTER ON ENTRÉN
11.30 Svenska
12.00 Engelska
12.30 Svenska
13.00 Svenska
13.30 Svenska
14.00 Svenska
14.30 Persiska
14.45 Engelska
15.00 Svenska
15.15 Arabiska
15.30 Lätt svenska för dig som är ny i svenska språket
15.45 Svenska
16.00 Svenska

11.15-13.00 svartvita labbet
Workshop i kameralöst, analogt svartvitt fotografi
Kom och upptäck det analoga mörkrummet med elever
vid Akademin Valands masterprogram i fotografi.
13.00-13.45 Filmstudion, Storgatan 43
Vad är parkour?
Vi gör fotoövningar och pratar om bilderna för att förstå
vad parkour är. Inga förkunskaper krävs men ta med egen
kamera.
13:15-16.30 samling i entrén, Vasagatan 50
Screentryck
Workshop/demonstration i screentryck med
Börje Almqvist.
14:00-15:00 Old Hotel
Skriva tillsammans: Workshop med Lotta Eklund
Kom på miniskrivarkurs och gör korta skrivövningar och
snabba nedslag i litteraturen. Pröva ditt eget skrivande
tillsammans med andra.
14.00-15.45 svartvita labbet
Workshop i kameralöst, analogt svartvitt fotografi
Kom och upptäck det analoga mörkrummet med elever
vid Akademin Valands mastersprogram i fotografi.
14.00- 14.45 Filmstudion, Storgatan 43
Parkourträning med filmkamera
Vi kombinerar enkla parkourövningar med filmövningar
för att få nya perspektiv på parkourträning. Inga förkunskaper krävs men ta med egen kamera.
15.00-16.30 Filmstudion, Storgatan 43
Prova på animering
Studenter och lärare från filmutbildningarna håller i denna
workshop där du kan prova animering.

14.00-15.00 Helma Sanders-Brahms
Live översättning
Niclas Hval, programansvarig på magisterprogrammet i
litterär översättning, visar på skärmen hur det egentligen
går till när man ord för ord, fras för fras, tar sig fram
genom en översättning.
15.00-16.30 Old Hotel
Dirty Business
Ett samtal om utställningen Dirty Business som studenter på år tre på kandidatprogrammet i fri konst nyligen
ställde ut i Botaniska Trädgården. Samtalet leds av Leslie
Johnson.
Dessutom visar foto- och fri konststudenter sina arbeten
i ateljéer och klassrum runt om i våra lokaler under hela
dagen. Haka på en rundvisning så hittar du rätt!

11.00-16.30, Galleri Entrance
Advice from a caterpillar
Grupputställning med studenter från andra året på
kandidatprogrammet i fotografi.
11.00-16.30, Rum 5019, Vasagatan 50, Plan 5
Desktop Exhibition
Kandidatettorna i fotografi visar sina arbeten på sina
skrivbord
16.00 Galleri Monitor
Space
Vernissage av Angeredsgymnasiet fotoutställning Space.
Tillsammans med konstläraren Heidi Marquards och
elever från Angeredsgymnasiet har ett antal fotostudenter jobbat med kameralöst fotografi i Akademin Valands
mörkrum och studio. Kom och se resultaten och träffa
deltagarna.
TRÄFFA OSS
11.00-16.30 rum 2035 A
Träffa studenter från litterär gestaltning
Vill du veta mer om våra utbildningar i litterär gestaltning? Befintliga studenter finns på plats hela dagen.

11.00 - 12.00 Entrén Storgatan 43
Träffa en filmstudent
Hur är det att plugga film på Akademin Valand? Träffa
nuvarande studenter och få svar på alla dina frågor.
12.00-16.30 utanför X-library
Träffa en fotostudent
Studenter från våra utbildningar i fotografi finns på plats
för att svara på frågor.
12.30-13.30 Helma Sanders-Brahms
Visa dina fotografier
Studenter och lärare från Akademin Valands utbildningar
i fotografi finns på plats för att kika på dina bilder och ge
tips inför ansökan.
12.30-13.30 Old Hotel
Konstnärssamtal: Varför konstutbildning spelar roll
Jeuno Kim från Akademin Valand samtalar med Johanna
Gustavsson (Kvinnofolkhögskolan), Elin Wikström (Gerlesborgsskolan) och Haky Jasim (Folkhögskolan i Angered).
Hur kommer det sig att du blev konstnär? Varför skapar
du konst? Varför lär du ut konst? Hur ser du på konstnärens och konstens roll idag?
13.30-14.15 Bio Valand
Filmvisningar och samtal i bion
Lärare och studenter från filmenheten finns på plats.
14.30-15.30 Rum 4063A MA Film, Storgatan 43, plan 4
Träffa en filmstudent
Hur är det att plugga film på Akademin Valand? Under
dagen har du möjlighet att träffa nuvarande studenter och
få svar på alla dina frågor.
15.30-16.30 Helma Sanders-Brahms
Visa dina foton
Studenter och lärare från Akademin Valands utbildningar
i fotografi finns på plats för att kika på dina bilder och ge
tips inför ansökan.
Dessutom kommer studievägledare Lena Collin finnas på
plats under dagen för att svara på dina frågor. Du hittar
henne i entrén på Vasagatan 50.

