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1. Algemene info 
 
Creatief Project speelt zich af in het artistiek-productionele werkveld met een maatschappelijke relevantie. Naast 
een artistieke prestatie zijn er ook organisatorische, zakelijke en productionele aspecten die een belangrijke rol 
spelen. Samenwerking en co-creatie op een specifieke locatie en in samenwerking met een externe professionele 
organisatie staan centraal in dit proces.  
 
Creatief Project 1 & 2 betekent deelname aan een vanuit de opleiding aangeboden extern project of deelname 
aan een Creatief Eindproject van een master 2 student. 
 
Creatief Eindproject betekent de creatie van een eigen artistiek project in samenwerking met een externe profes-
sionele organisatie, eventueel in samenwerking met andere studenten of artiesten buiten de opleiding. De Crea-
tieve Eindprojecten zijn publiek toegankelijk en gaan door in Antwerpen als onderdeel van een voorjaarsfestival.   
 
Masterproef creatief eindproject betekent de creatie van een eigen project met een unieke creatieve invulling in 
samenwerking met een externe professionele organisatie, gekoppeld aan Research. Voor dit project is toestem-
ming van alle betrokken partijen een noodzaak.  
 
Artistieke grenzen verleggen in een creatief proces is een belangrijk gegeven. Aspecten om creatief mee aan de 
slag te gaan zijn bijvoorbeeld interdisciplinariteit (literatuur, beeldende kunst, gebruik van multimedia, dans, …), 
creatie van nieuwe composities, eigen composities of eigen arrangementen, eigen teksten, improvisatie, cross-
over, etc. 
 
Communicatie en contactmomenten 
De contactmomenten bij Jeroen Malaise gaan door op variabele momenten.  
Intekenen kan via de digitap pagina van Creatief Project. 
Vanaf het academiejaar 2022-23 wordt een nieuw digitap portfolio systeem in gebruik genomen. Dit om de pro-
jecten door alle betrokken partijen te kunnen opvolgen. Het gebruik van dit portfolio platform is verplicht.  
 

2. Creatief Project 1 en 2 (3 ECTS) 
 

• Je neemt deel aan een van de aangeboden projecten (zie projectlijst op de digitap pagina), of je neemt 
deel aan een Creatief Eindproject van een master 2 student. Deadline voor indienen keuze: 14 oktober 
2022. 

• Je ontwikkelt een concept voor een Creatief Eindproject, en dat in samenwerking met andere studenten en 
door middel van gesprekken met Jeroen Malaise en een of meerdere coaches. 

 
Naast een artistieke prestatie zijn er verschillende mogelijke aspecten waar je eveneens aan deelneemt zoals or-
ganisatorische, productionele, publicitaire, communicatieve, marketing, sponsoring etc. 
 
Indien je zelf een project wil initiëren binnen het kader van Creatief Project 1 of 2, kan dit mits toelating.  
Meer info hierover bij Jeroen Malaise. 
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Studenten die Creatief Project 2 opnemen, dienen een andere organisatorische/productionele rol te op te nemen 
dan die ze voor Creatief Project 1 hadden opgenomen. 
 
Bijkomend woon je twee creatieve eindprojecten bij waarvan je een review schrijft en bezorgt aan de verantwoor-
delijke student van het betreffende project. Erasmus-studenten kunnen hierop een uitzondering bekomen mits aan-
vraag via Jeroen Malaise. 
 
De projecten vinden plaats tussen 1 november 2022 en 15 juni 2023.  
 
Portfolio 
 
Tijdens de loop van het project stel je een portfolio samen dat de juiste documentatie moet bevatten. Een template 
is beschikbaar op digitap.  
Binnen een project mogen onderdelen van portfolio’s uitgewisseld en gecombineerd worden, met uitzondering van 
de individuele onderdelen (bio, zelfevaluatie, etc.).  
Deadline voor het indienen van de portfolio is 15 juni 2022, indienen gebeurt via digitap.  
 
Evaluatie 
 
Om te slagen moet je tenminste de helft van de punten behalen. 
De evaluatie valt uiteen in de beoordeling van het portfolio (50% van het totaal) en beoordeling van de artistieke 
prestatie en medewerking binnen het project (50% van het project). 
 
Tweede examenkans is enkel mogelijk indien de artistieke prestatie succesvol is afgelegd tijdens de eerste exa-
menronde. Het portfolio wordt voor de tweede examenperiode in augustus ingediend (zie digitap voor meer info), 
de punten van verschillende onderdelen worden samengeteld. 
 
 
 

3. Creatief Eindproject (9 ECTS) 
 
De Creatieve Eindprojecten zijn publiek toegankelijk en gaan door in Antwerpen als onderdeel van een voorjaars-
festival. Het project is een publiekswaardig en professioneel kunstproject dat tot stand komt in samenwerking met 
een externe locatie/organisatie en de betrokken coach. Bij voorkeur is dit project een samenwerking met een van 
de aangeboden locaties van District Antwerpen. Elke andere locatie heeft goedkeuring nodig van Jeroen Malaise. 
Je neemt leiding op organisatorisch en productioneel vlak en speelt een hoofdrol op artistiek vlak. Je bedenkt zelf 
of in samenwerking met andere studenten een concept in relatie tot je eigen artistieke profiel. Na goedkeuring door 
Jeroen Malaise werk je dit concept uit tot een realiseerbaar project, zowel artistiek als organisatorische, zakelijke 
en productioneel. Er wordt een artistiek niveau verwacht op alle aspecten van deze productie. De coach is betrok-
ken bij de ontwikkeling van het concept en project, het verloop en de uitvoering en speelt een belangrijke rol in de 
eindfase. Het is belangrijk dat er tijdig een try-out datum gecommuniceerd wordt waarbij de coach aanwezig kan 
zijn, en dat de communicatie tussen de verschillende partijen steeds optimaal verloopt. 
 
Deadline voor het indienen van het concept is 14 oktober 2022.  
 
Overlapping met repertoire uit het kamermuziek- en/of instrument/zangexamen zijn, na goedkeuring, mogelijk. 
 
Duur programma: minimum 45 en maximum 90 minuten. 
 
District Antwerpen en andere partners 
Het KCA heeft voor Creatief Project een samenwerkingsverband met district Antwerpen.  
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Er zijn verschillende locaties waar je ‘in residentie’ aan de slag kan gaan, mits het concept van je project door zo-
wel de titularis als de programmator van de locatie werden goedgekeurd. Je kan dan beschikken over speel-
ruimte(s), technische bijstand en mogelijk ook ondersteuning bij de publiciteit. Meer info over deze locaties kan je 
vinden op digitap van zodra de programmatie van start gaat. Het is belangrijk om tegemoet te komen aan de speci-
ficaties van een locatie, zoals het tijdig indienen van publiciteitsmateriaal en een technische fiche. Meer info over 
de locaties en de technische mogelijkheden worden gegeven in contactmomenten met Jeroen Malaise.  
 
Docenten & Coaching 
Hoofddocent Creatief Project is Jeroen Malaise.  
Voor een Creatief Eindproject is 7 uren coaching voorzien.  
De betrokken coaches zijn Sam Gevers, Isaak Duerinck, Ann Eysermans, Pieter Matthynssens, Mathias Coppens 
en Naomi Beeldens. Een korte bio van deze coaches is te vinden op digitap.  
Evaluatie na afloop van het project gebeurt door de hoofdvakdocent, de coach van het project en Jeroen Malaise. 
Zowel de instrumentleerkracht als coach dienen aanwezig zijn op het toonmoment. 
De coach is betrokken bij de ontwikkeling en het verloop van het project, en speelt een belangrijke rol in de eind-
fase. Het is belangrijk dat er tijdig repetities en een try-out datum gecommuniceerd wordt waarbij de coach aanwe-
zig kan zijn. 
 
Op basis van een goedgekeurd uitgewerkt concept en goedkeuring van betrokken partijen kan een project worden 
gecoacht door Muziektheater Transparant. 
 
Financiële middelen 
Het conservatorium voorziet geen financiële middelen ter ondersteuning van projecten georganiseerd binnen het 
kader van Creatief Project.  
In het samenwerkingsverband met District Antwerpen is een overeenkomst tot stand gekomen die het mogelijk 
maakt om entreegeld te vragen, mits toestemming en duidelijk afspraken met de locatie en een maximumbedrag 
van 10 euro per ticket.  
Wanneer entreegeld gevraagd wordt kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om SABAM-rechten te betalen. 
Het gaat in dat geval over werken die niet tot het publieke domein behoren. Het is de verantwoordelijkheid van de 
betrokken studenten om uit te zoeken wat hiervoor de juiste procedures zijn. 
 
Next Doors projectweek 
Het is mogelijk om het creatief project te ontwikkelen tijdens de projectweek Next Doors, 13-17 februari 2023. 
Tijdens deze week is het mogelijk om in het KCA te beschikken over een ruimte en beperkt technisch materiaal 
(indien beschikbaar) en mits toestemming van de betrokken coördinator en Jeroen Malaise. 
Meer informatie hierover zal via andere kanalen worden verspreid. 
 
Publiciteit 
Publiciteit, promotie en communicatie is de volledige verantwoordelijkheid van de student.  
Het aanleveren van alle info zoals titel, afbeelding en korte omschrijving gebeurt ten laatste in de loop van januari 
2022, meer info hierover volgt via mededelingen. 
In het geval van samenwerking met een locatie van District Antwerpen zal door de student ook specifiek publici-
teitsmateriaal aangeleverd worden aan de gekozen locatie. 
 
Op alle gedrukte en elektronische communicatie dienen de juiste logo’s van het Koninklijk Conservatorium Antwer-
pen en de AP Hogeschool te worden opgenomen. Correcte sjablonen voor affiches, flyers, folders, website e.d. (A4 
en A3 horizontaal en verticaal) kunnen door de student gedownload worden via de website of DigitAP. 
 
Voor specifieke vragen over communicatie, contacteer greet.vandenbulcke@ap.be, coördinator communicatie.  
 
Planning en organisatie 
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De projecten kunnen plaatsvinden tussen 1 maart en 15 juni 2022. De datum dient te worden goedgekeurd door de 
hoofddocent, de coach en Jeroen Malaise. 
 
Traject en deadlines 

19 september 2022 Alle info beschikbaar op digitap 
14 oktober 2022 deadline meeting Jeroen Malaise en upload concept via digitap  
1 november 2022 deadline meeting coach 
1 december 2022 deadline datum and locatie (zowel coach als hoofdvakdocent zijn beschikbaar op 

de dag van de voorstelling) 
18 februari 2023 deadline upload publiciteit (titel, afbeelding, korte omschrijving) 
(datum af te spreken met 
betrokken coach) 

Try-out van de voorstelling (met evaluatie van de coach) 

1 maart – 31 mei 2023 presentatie van het project 
15 juni 2023 deadline upload portfolio via digitap 

 
 
Het niet respecteren van deadlines en communicatie kan uitsluiting van Creatief Project tot gevolg hebben, in dat 
geval is het niet mogelijk om in het lopende academiejaar te slagen voor dit onderdeel. Een Creatief Eindproject 
kan enkel afgerond worden indien de betrokken coach ruim op voorhand repetitiemomenten en een doorloop kan 
bijwonen, en mogelijkheid heeft om het project mee vorm te geven. 
 
Portfolio 
 
Tijdens de loop van het project stelt de student een portfolio samen dat documentatie moet bevatten met onder 
meer een strategie om een (eventueel) vervolg van de productie verder te organiseren. Hierbij wordt rekening ge-
houden met de inhoud van ondernemerschap (Master 1). Een template zal beschikbaar zijn op digitap. 
 
Per project mogen de portfolio’s van participerende studenten gecombineerd worden. 
Uiterste indiendatum voor het volledige portfolio is 15 juni 2022, indienen gebeurt via digitap. 
 
Evaluatie 
 
Om te slagen moet de student tenminste de helft van de punten behalen. 
Er is geen mogelijkheid om het project te organiseren tijdens de tweede examenperiode, tenzij er gegronde rede-
nen zijn (bijv. Erasmus-studenten, ziekte, etc.). Deze moeten tijdig gecommuniceerd worden aan Jeroen Malaise.  
 
De evaluatie valt uiteen in de beoordeling van het portfolio (50% van het totaal) en beoordeling van de artistieke 
prestatie en medewerking binnen het project (50% van het project). 
 
Een evaluatiedocument is via digitap beschikbaar ter inzage. 
 
Tweede examenkans is enkel mogelijk indien de artistieke prestatie succesvol is afgelegd tijdens de eerste exa-
menronde. Het portfolio wordt voor de tweede examenperiode in augustus ingediend (zie digitap voor meer info), 
de punten van verschillende onderdelen worden samengeteld. 
 
 
Uitlenen materiaal KCA 
Het KCA voorziet geen materiaal of techniek voor de uitvoering van een creatief project. 
Uitzonderingen worden gemaakt voor pupiters en, indien beschikbaar, een kleine selectie van de slagwerkinstru-
menten. 
Uitlenen kan enkel mits een tijdige aanvraag bij afdeling Productie, en dat 4 weken op voorhand. 
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Voor uitlenen van slagwerkmateriaal is het belangrijk dat volgende partijen op de hoogte zijn: Jeroen Malaise, afde-
ling Productie en de student die verantwoordelijk is voor het slagwerkmateriaal (zie digitap voor meer info). 
 
 

4. Masterproef Creatief Eindproject (24 ECTS) 
 
Om een Creatief Project op te tillen tot Masterproef dient het project een grote toegevoegde waarde aan de muziek 
te bevatten. Het project moet steeds worden gekenmerkt door een oorspronkelijke en unieke creatieve invulling.  
Research wordt als belangrijk onderdeel volledig geïntegreerd in het project. 
 
Het format voor het creatief project is vrij. Je wordt aangemoedigd om verder te denken dan de gebruikelijke vorm 
van het recital of gelijkaardige format. Idealiter nieuwe vormen van concertbeleving geëxploreerd met als resultaat 
een voorstelling die haar weg kan vinden in het cultureel landschap: 

- In relatie tot je eigen artistieke profiel en een doelpubliek bedenk je een concept en werk je dit uit tot reali-
seerbaar project.  

- Je vervult verder een dubbele rol: 
o Je speelt artistiek de hoofdrol: de geïntegreerde masterproef is immers een individueel traject, ge-

koppeld aan het onderzoek. 
o Je vervult een leidinggevende organisatorische, zakelijke en of productionele rol en stuurt eventu-

eel medestudenten en externe medewerkers aan. Het is ook bij de Masterproef toegestaan ande-
ren bij je project te betrekken. 

 
Overlapping met repertoire uit het kamermuziek- en/of instrument/zangexamen zijn, na goedkeuring, mogelijk. 
Het begeleiden van het eindproject behoort niet tot het takenpakket van de pianobegeleiders. 
 
Duur programma: minimum 60 en maximum 90 minuten. 
 
Planning en organisatie 
 
Studenten nemen bij aanvang van het academiejaar contact op met Jeroen Malaise teneinde toegelaten te worden 
tot dit opleidingsonderdeel. Het inhoudelijk voorstel wordt geformuleerd in overleg met de hoofddocent (die als pro-
motor fungeert), de academische promotor en Jeroen Malaise.  
 
Voorstellen dienen minimaal volgende informatie te bevatten: 

- Beschrijving van het concept in relatie tot het eigen artistieke profiel en het beoogde doelpubliek 
- Het uit te voeren repertoire, noodzakelijke bezetting en beoogde uitvoerders; 
- Beoogde locatie en motivering 
- Voorlopige planning inclusief uitvoeringsdatum: 

De datum van uitvoering dient te vallen tussen 1 maart en 15 juni 2023. 
- Deze datum moet goedgekeurd zijn door de hoofddocent(en), de vakgroepvoorzitter of –vertegenwoordi-

ger, de academische promotor van de schriftelijke reflectie en Jeroen Malaise. 
 
Onderzoek (uit het vademecum Masterproef) 
 
Rond één of meerdere programmaonderdelen van de masterproef werkt de student een individuele kritische reflec-
tie uit. In tegenstelling tot de meeste andere masterproeven is er geen sprake van een afzonderlijke deelproef aca-
demische reflectie enerzijds, en een artistiek-uitvoerende deelproef anderzijds: de academische reflectie zal altijd 
plaatsvinden onder de vorm van een bevraging na de artistiek-uitvoerende deelproef. 
 
Indien het onderwerp zich ertoe leent en het organisatorisch haalbaar is, kan, in overleg met de verantwoordelijke 
docenten (Jeroen Malaise voor het Creatief Eindproject en Yves Senden voor de academische reflectie), toch ge-
opteerd worden voor een aparte deelproef met betrekking tot de academische reflectie. In dat geval heeft deze 
plaats in de periode voor de artistiek-uitvoerende deelproef.  
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Portfolio 
 
Tijdens de loop van het project stelt de student een portfolio samen dat documentatie moet bevatten betreffende 

- Het concept van het project en een duiding in relatie tot het eigen artistieke profiel en het beoogde doelpu-
bliek; 

- Het projectplan: een plan van de uit te voeren voorbereidende en uitvoerende organisatorische, productio-
nele en artistieke activiteiten en de rol die elke individuele student hierin opneemt; 

- Een strategie om een eventueel vervolg van de productie verder te organiseren. Hierbij wordt rekening ge-
houden met de inhoud van ondernemerschap Master 1. Voor meer info zie digitap. 

- Het concert of de voorstelling: programma’s, bezoekersaantallen, …; 
- Promotiemateriaal en persberichten; 
- Een eigen evaluatie van het project; 
- Tenminste twee evaluaties door studenten die het concert of de voorstelling bijwonen. 

 
Per project mogen de portfolio’s van participerende studenten gecombineerd worden. 
Het portfolio wordt een week voor de realisatie van het project aan zowel de coach als de hoofddocent bezorgd. 
Uiterlijk een week na het project wordt het portfolio vervolledigd met de eigen evaluatie en twee evaluaties van me-
destudenten, en ingediend via digitap. 
 
Evaluatie 
 
Om te slagen moet de student tenminste de helft van de punten behalen. 
Er is geen mogelijkheid om het project te organiseren tijdens de tweede examenperiode, tenzij er gegronde rede-
nen zijn (bijv. Erasmus-studenten, ziekte, etc…). Deze moeten indien mogelijk tijdig gecommuniceerd worden aan 
Jeroen Malaise.  
 
 
De evaluatie valt uiteen in: 

- De beoordeling van het gedeelte research (25% van het totaal); 
- De beoordeling van het portfolio (25% van het totaal) dat minstens het volgende dient te bevatten:  

o Duiding van de projectkeuze in relatie tot het eigen artistieke profiel en het beoogde doelpubliek;  
o Beschrijving van alle uitvoerende rollen en de uitgevoerde taken; 
o Promotiemateriaal en persberichten; 
o Evaluatie van het eigen project; 

- Beoordeling van de artistieke prestatie binnen het project (50% van het project). 
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