Academy of Creative and
Performing Arts (ACPA)
Keuzevakken in beeldende kunst, design en muziek

Bij ons leer je de wereld kennen

Wetenschap en kunst: het beste van twee
werelden!
Wist je dat kunst en wetenschap heel goed
samengaan? Kunst en wetenschap kunnen elkaar
aanvullen, uitdagen en inspireren. Bij de Universiteit
Leiden moedigen we het combineren van die twee
disciplines aan. Via de Academy of Creative and
Performing Arts (ACPA), een instituut binnen
de Faculteit der Geesteswetenschappen, heb je
meerdere mogelijkheden om je studie te combineren
met keuzevakken op het gebied van beeldende
kunst, design of muziek. Die vakken volg je op
het Koninklijk Conservatorium, de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten of op de
Universiteit Leiden. Daarnaast is ACPA ook een
instituut dat zich toelegt op artistiek onderzoek. Met
ACPA hoef je niet meer te kiezen!
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Extra uitdaging in
jouw studie

Ben je op zoek naar een extra uitdaging in jouw studie? Heb je een passie voor kunst, muziek
of design? Met de unieke keuzevakken van ACPA verrijk en verdiep je jouw studie aan de
Universiteit Leiden.
Keuzevakken
Met de keuzevakken van ACPA benader je de
kunst vanuit een wetenschappelijk perspectief.
Deze vakken zijn ontwikkeld door docenten
van het Koninklijk Conservatorium, de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
en docenten aan de Universiteit Leiden. Zie
voor meer informatie pagina 4.

Aanschuifonderwijs
Als student van de Universiteit Leiden kun je
ook keuzevakken volgen op het Koninklijk
Conservatorium en de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag. Dit
zijn reguliere vakken uit het curriculum van

beide instituten waarbij jij als Leidse student
kunt aanschuiven. Zie voor meer informatie
pagina 4.

Minor
Je kunt je vrije keuzeruimte vullen met een
minor, een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. ACPA heeft ook een
minor: Music Studies. Alle studenten van de
Universiteit Leiden kunnen zich inschrijven
en het bespelen van een instrument is niet
nodig. Zie voor meer informatie pagina 4.

Muziek- en beeldende kunst-traject
Voor gemotiveerde en getalenteerde studenten

heeft ACPA twee trajecten ontwikkeld:
Practicum Musicae, een muziektraject op het
Koninklijk Conservatorium en Practicum
Artium, een beeldende kunsten-traject op
de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten. Deze trajecten zijn roostertechnisch
prima te volgen naast jouw academische
studie en bieden je de kans jouw talent
op hoog niveau te beoefenen. Voor beide
trajecten geldt een toelatingsprocedure.
Zie voor meer informatie pagina 6 en 7.

Kijk voor meer informatie op

 universiteitleiden.nl/acpa
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Keuzeruimte:
jij kiest
Houd je van kunst, maar wil je verder kijken dan het museum,
de concertzaal of het theater? Met de keuzevakken van
ACPA benader je muziek en beeldende kunst vanuit een
wetenschappelijk perspectief.
Keuzevakken

Aanschuifonderwijs

De keuzevakken nemen je mee langs de
verschillende disciplines binnen de kunst en
muziek. Vakken als Music Cognition, Practical
Rhetoric: public speaking according to 18th
century sources, Music x Technology en Popular
and Global Music verbinden muziek met filosofie, psychologie, retoriek en zelfs Artificial
Intelligence.

Zowel het Koninklijk Conservatorium als de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag bieden verschillende vakken die
ook jij als student van de Universiteit Leiden
kunt volgen als keuzevak. In de studiegids van
beide instituten vind je een overzicht van de
verschillende vakken!

Minor Music Studies
Ben je meer van de beeldende kunst en design?
Bij Maps, Mapping and Mapmaking draait het
om hedendaagse vernieuwende kaartenmakerspraktijken van zowel technologiebedrijven
als amateurs. Interfacial Workout. A course on
Inefficient Tool Building bestudeert ‘intra-active
bodily publishing exercises’. Het vak Exhibition
Research Lab bekijkt de mogelijkheden van
de tentoonstelling als kader voor onderzoek,
experiment en (re-)presentatie.
Onze keuzevakken worden gegeven door
(inter-)nationale musici, kunstenaars, lectoren
en hoogleraren: docenten die hun sporen in
de wetenschappelijke en artistieke praktijk
ruimschoots hebben verdiend. De vakken zijn
Engelstalig en toegankelijk voor alle bachelor-,
master- en premasterstudenten van de
Universiteit Leiden. Er zijn geen extra kosten.
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Binnen de minor Music Studies leer je op
een andere manier over muziek na te denken.
Muziek is meer dan alleen een kunstvorm,
meer dan entertainment. Welke verschillende
rollen speelt muziek in onze maatschappij?
Welke invloed heeft de huidige maatschappij
op muziek? En omgekeerd: welke invloed
heeft zij op bijvoorbeeld politiek, media
en technologie? In de minor Music Studies
komen praktijk en theorie samen. Je hoeft
geen instrument te kunnen bespelen om deze
minor te volgen. Ook wanneer je benieuwd
bent naar de wisselwerking tussen muziek en
maatschappij, meer wilt weten over muziek,
sound art of cultuurwetenschappen is deze
minor iets voor jou.
Kijk voor meer informatie op

 universiteitleiden.nl/acpa

Uit de agenda van
Michelle Snoeks,
Derdejaars Psychologie
met het keuzevak
‘Graphic Design’
07:00 Ik sta op, ga ontbijten en pak de trein
naar Leiden.
09:00 Ik heb een keuzevak over de Japanse
Geschiedenis tot 1868. Dit keuzevak
is weer totaal anders dan wat ik
gewend ben bij Psychologie. Erg fijn
voor de afwisseling.
11:00 Ik lunch met een vriend die dit
keuzevak ook volgt.
13:00 Ik volg het psychologie vak dat ik nog
moet halen: Economic and Consumer
Psychology. Het gaat over marketing,
adverteren en de impact die het op
mensen heeft.
15:00 Ik vertrek vast naar de Kunstacademie in Den Haag. Het eind van
het vak is in zicht en mijn eindwerkstuk moet afgemaakt worden.
19:00 Tijdens de les maak ik twee posters
van knipsels. Op de eerste kijken we
naar wat er op de foto’s te zien is. Bij
de tweede kijken we alleen naar de
vorm. Best moeilijk om niet naar de
inhoud van de afbeeldingen te kijken.
21:30 Het einde van de les. Ik ga met de
trein naar huis.
23:00 Het was een lange dag. Ik check nog
even mijn telefoon en ga dan lekker
slapen.

Student aan het
woord

‘Ik stel realistische doelen: ik zoek naar wat ik graag wil en wat me uitdaagt. En dan ga ik dat gewoon doen.’
Erik Elias Dybdahl studeert International Relations aan de Universiteit Leiden, maar combineert dit met een minor Jazz basgitaar en
Klassiek piano aan het conservatorium.
Voor Erik was het een unieke kans om studies aan de Universiteit Leiden en het Koninklijk Conservatorium te combineren in het
programma Practicum Musicae. In eerste instantie was hij op zoek naar een universiteit voor een academische opleiding. ‘Ik was niet
zozeer op zoek naar een conservatorium. Maar toen ik zag dat de Universiteit Leiden samenwerkt met het conservatorium wist ik direct
dat dit is wat ik wilde doen.’
‘Dit is nu mijn tweede jaar. Ik leer steeds beter hoe ik de balans kan vinden tussen mijn studie aan de universiteit en mijn muziekstudie.
Ik kan mijn tijd beter verdelen.’ Erik probeert zoveel mogelijk samen te spelen met andere studenten van de afdelingen Jazz en Klassieke
Muziek, bijvoorbeeld in combo’s bij Jazz en in kamermuziek, momenteel samen met een cellist. Hoe zijn toekomst eruit ziet weet Erik nog
niet. ‘Met dit programma ligt het nog open of ik hierna fulltime muziek ga studeren, of verder ga in mijn academische carrière. Ik vind het
leuk om die mogelijkheden nog open te houden.’
De foto van Erik Elias is gemaakt door Marijn Smulders (alumnus KABK)
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Practicum Artium

Ben je graag bezig met beeldende kunst? En wil je naast jouw studie aan de Universiteit
Leiden les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag? Dan is
Practicum Artium iets voor jou.
Beeldende kunst-traject: Practicum Artium
Studenten die naast hun academische studie graag bezig zijn met
beeldende kunst kunnen het beeldende kunst-traject Practicum Artium
volgen. Eén of twee semesters volg je lessen in schilderen, tekenen,
fotograﬁe of graﬁsch ontwerpen op de KABK in Den Haag. Hiermee
krijg je een unieke kans om jouw talent voor beeldende kunst verder te
ontwikkelen. De lessen zijn in de avonduren en gaan dus prima samen
met de academische studie. Wil je meer informatie, stuur dan een mail
naar acpa@hum.leidenuniv.nl

Practicum Artium
wwToelating

met een portfolio- en motivatiegesprek
nemen ongeveer 100 studenten deel aan dit traject
ww5 studiepunten per semester
wwAlleen materiaalkosten
wwJaarlijks
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Nicky Pols
studeert English language and culture, volgt het
programma Practicum Artium
‘Ik volg de vakken tekenen en schilderen binnen het
kunstenprogramma. Ik heb op de middelbare school zes jaar lang
kunstvakken gedaan en ben altijd bezig geweest met creatieve
dingen. Ik vind het leuk om dat op deze manier te doen, naast mijn
studie English language and culture. Ik was voor de theoretische
vakken op de Universiteit veel bezig met lezen, en daardoor
maakte ik minder tijd voor kunst. Door het kunstprogramma, waar
ik juist praktische vakken volg, krijg ik meer motivatie om creatief
bezig te zijn. Ik merk dat ik mijn creativiteit nu ook beter kwijt kan
in het academische denken.’

Practicum Musicae

Maak je muziek op hoog niveau? En wil je dat niveau nog verder verhogen, terwijl je studeert
aan de Universiteit Leiden? Dan is Practicum Musicae echt iets voor jou!
Muziektraject: Practicum Musicae

Practicum Musicae Orkest (PMO)

Wanneer je wordt toegelaten tot het muziektraject Practicum Musicae
(PM) volg je drie jaar lang een programma aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Je kunt kiezen uit de richtingen Klassiek, Jazz,
Zang, Oude Muziek, Sonologie en Compositie. Je spreekt samen met
jouw docent de lestijden af. Op die manier combineer je op unieke
wijze jouw academische studie met studeren aan het Koninklijk
Conservatorium! Het aanbod omvat instrumentale of vocale privélessen, muziektheorielessen en ensemble-coaching. Tijdens het traject
bouw je aan een hechte community, heb je veel samenspeelmogelijkheden en krijg je les van gerenommeerde musici uit binnen- en buitenland.
Wil je meer informatie, stuur een mail naar pm@koncon.nl

Het PMO is een platform voor Practicum Musicae-studenten om met
elkaar muziek te maken, maar ook voor andere musici die zich willen
aansluiten. Het orkest biedt op deze manier een podium aan jonge en
talentvolle studenten die naast hun academische studie aan de Universiteit Leiden graag samenspelen in een orkest.
Het orkest staat onder leiding van de jonge dirigent Aafko Boonstra,
student Wiskunde/ PM Orkestdirectie/ alumnus PM Piano. Kijk op
www.pmorkest.com voor meer informatie.

Practicum Musicae
ww30

studiepunten voor drie jaar
doet auditie
wwJaarlijks nemen ongeveer 75 studenten deel aan dit programma
wwGeen extra kosten
wwJe

7

Praktische
informatie

Kom kennismaken

Contact

Wil je meer weten over de Academy of Creative and Performing Arts
en ervaren hoe het is om aan de Universiteit Leiden te studeren? Maak
kennis met de opleiding op de online Open Dagen.

ACPA (Academy of Creative and Performing Arts)
P.J. Veth gebouw
Nonnensteeg 1-3
2311 VJ Leiden

 bachelors.universiteitleiden.nl/voorlichtingsactiviteiten
Aanmelden en toelating
Informatie over aanmelding en toelating, het onderwijs
aanbod en roosterinformatie is te vinden via de website.

 universiteitleiden.nl/acpa
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acpa@hum.leidenuniv.nl



071-527 2999
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