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Welkom in het Royal Institute for Theatre Cinema and Sound, waar tal van bekende 
en minder bekende radiomakers, podiumtechnici, TV-sterren, klankmensen, DOP’s, 
acteurs, monteurs, schrijvers en regisseurs, cameravrouwen en mannen, … jullie zijn 
voorgegaan.

Jullie passie heeft jullie naar onze school geleid. Daar zijn we heel blij om. We gaan er 
alles aan doen om je artistieke en professionele dromen te realiseren. Want het RITCS 
wil meer zijn dan een school. We willen een broedplaats zijn voor jullie plannen, een 
plek waar we elkaar inspireren. Waar we nieuwe wegen vinden. Tradities te lijf gaan. 
Waar we vooral veel SAMEN denken, werken, durven en doen en zo nieuwe ideeën tot 
leven brengen.

Welkom in Brussel!

Het RITCS ademt Brussel, of het nu in de dansaertstraat is, aan het kanaal in Anderlecht 
of in hartje Molenbeek. “Er is een code nodig om het geheim van de stad te ontcijferen” 
schrijft Marc Didden in zijn mooie boek ‘Over Brussel, een gehucht in een moeras’. We 
helpen jullie graag om deze code te ontcijferen. Want het RITCS is fier op haar stad 
en wil haar liefde voor Brussel ook delen met haar studenten. Daarom organiseren 
we bij aanvang van elk academiejaar een ‘inbrusselingsweek’, een soort verplichte 
inburgeringscursus voor studenten in de Brusselse metropool. We nodigen jullie uit om 
tijdens deze inbrusselingsweek de verschillende gezichten van de stad geleidelijk aan te 
ontdekken. Als je de moeite wil nemen om Brussel beter te leren kennen, zal je een stad 
ontdekken vol inspiratie, met mooie en ja ook lelijke kanten, maar vooral een stad waar 
mensen uit verschillende windstreken een manier zoeken en vinden om samen te leven, 
vaak ondanks het politieke gehakketak.

Verplichte integratie dus, met een vette knipoog naar de inburgeringstrajecten voor 
nieuwkomers in de stad, maar vooral met een gevuld programma. Want naast het 
ontdekken van de stad is de week ook doorvoed met workshops, film, bezoeken 
aan artistieke en socioculturele organisaties en artistieke interventies. Zo kan je in 
ZINNEMA terecht voor een reeks workshops, toont CINEMA RITCS in avant-première 
de film “ME MISS ME” in aanwezigheid van de regisseurs Gwendolyn Lootens en 
Lubnan Al-Wazny. Ontdek het volledige programma op de volgende pagina’s.

Welkom op het RITCS en Welkom in Brussel.
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Gratis ontbijt en kennismaking met je medestudenten.

Welkomstwoord directeur Ann Olaerts. 

Overzicht activiteiten inbrusselingsweek door Tim Martens.

Crash Course met belangrijke informatie over het RITCS School of Arts 
en haar werking.  

Wegwijs op het RITCS School of Arts campus Dansaert. Kennismaking 
met onder meer Cinema RITCS, MOBO, XLAir, de Uitleendienst, 
STUVO en het RITCS Café.

Na een tour op campus Dansaert maken we de oversteek naar de 
campus van de studenten Dramatische Kunsten, de campus Bottelarij.

 

RITCS - Campus Dansaert
Antoine Dansaertstraat 70 
1000 Brussel



Workshops en verkenning van de Brusselse wijken, zie individueel 
programma.

Zinnema
Rue de Veeweydestraat 24-26 
1070 Anderlecht

Hari Prasad Adhikari Sacré is onderzoeker, 
docent en artivist in het Brusselse kunst 
– en cultuurlandschap. Hij is verbonden 
aan Universiteit Gent, Universiteit van 
Amsterdam, Citylab Pianofabriek en 
Etcetera tijdschrift voor podiumkunsten. 
Hari publiceerde onder andere ‘Learning 
the city: cultural approaches to civic 
learning in urban space’ & ‘Macht 
Herverdelen’. 

Wat is privilege? Eeuwenlang was ‘wit’ 
bepalend voor de maatschappelijke en 
culturele status quo. Hoe kunnen witte 
mensen omgaan met hun ‘witte fragiliteit’ 
tussen de steeds mondigere niet-witte 
mensen? En hoe kunnen mensen van 
kleur omgaan met de defensieve houding 
van witte mensen zodra hun privilege ter 
discussie staat. (Naar: Hallo Witte Mensen 
van Anousha Nzume).  



Zinnema
Rue de Veeweydestraat 24-26 
1070 Anderlecht

Tijdens seizoen 2016-17 besloot Zinnema 
haar jaarthema te wijden aan Black History 
onder de seizoenstitel I Have A Dream. 
Met een overwegend wit team kwam 
Zinnema tot de beslissing dit seizoen uit 
te besteden aan een think tank. Zinnema 
stelde zich op als facilitator van ruimte, 
middelen en logistieke ondersteuning. De 
inhoudelijke lijnen van dit seizoensthema 
groeide verder uit binnen het discours 
van intellectuele dekolonisatie dat de toon 
zet voor de verdere werking: wie beheert 
het kunstenveld? Wie beslist over de 
middelen? Hoe kunnen we de macht in het 
kunstenveld decentraliseren?  

Theatermaker Jaouad Alloul vertelt in een 
monoloog over hoe hij als opgroeiende 
jongere vaak met onbeantwoorde vragen 
bleef zitten. Over hoe hij als jonge 
moslim het gevoel had geen kritische 
vragen te mogen stellen. Over hoe hij als 
opgroeiende homojongen dacht zichzelf 
niet te mogen zijn. 



KICK-OFF RITCS CAFE

RITCS - Campus Dansaert
Antoine Dansaertstraat 70 
1000 Brussel

https://www.facebook.com/events/408647379783442/


Diverse locaties in Brussel  
Zie individueel programma

Filmvertoning in CINEMA RITCS van ‘Me Miss Me’, gevolgd door een Q&A 
met de regisseurs Gwendolyn Lootens & Lubnan Al Wazny.

Lubnan is een jonge man uit Irak die net in België is aangekomen. Terwijl  
hij worstelt om zijn papieren te krijgen, neemt hij ons mee op een 
existentiële reis door zijn gevoelens, gedachten en verlangens.  
‘Me Miss Me’ is een rollercoaster van emoties door een leven vol 
vertwijfeling, maar ook vol veerkracht en humor. Weg van zijn huis en 
familie zoekt Lubnan naar zijn identiteit. Wat als je jezelf niet meer kan  
zijn en als je bestaan bijna onzichtbaar is geworden?



Pianofabriek
Fortstraat 35
1060 Sint-Gillis 

We ronden de inbrusselingsweek af met getuigenissen en 
presentaties van de Inbrusselingsopdracht.

 

De Erasmushogeschool Brussel, de leden van de Raad van Toezicht, de 
voorzitter en de algemeen directeur, nodigen je uit op de Feestelijke opening 
van het academiejaar 2019-2020. Het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
het RITCS, stellen een mooi programma voor je samen, getiteld “Work in 
Progress”.

Reserveer je plaats voor 20 september via deze link.

https://www.erasmushogeschool.be/nl/evenementen/feestelijke-opening-academiejaar-2019-2020


TOUR & TAXIS
Havenlaan 86c
1000 Brussel

BRUSSEL BROST

https://www.facebook.com/events/477164049320880/


Op vrijdag ontmoet je je medestudenten en volg je de planning van je 
klasgoep. Deze planning wordt gecommuniceerd tijdens de startweek.
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https://www.facebook.com/events/477164049320880/


Wil je graag een film meepikken in CINEMA RITCS, je aansluiten bij de cinéclub, een 
radioprogramma maken voor XL Air, scenarioboeken ontlenen in MoBo, lachen met 
de comedy-avonden in het RITCS café, een programma bekijken op Airbox of een the-
aterveoorstelling van je medestudenten bewonderen? Dan kan onderstaand overzicht 
bijzonder goed van pas komen. Hou ook goed het centrale prikbord in de gaten voor 
de wisselende programmatie. 

CINEMA RITCS is dé huisbioscoop van het RITCS en 
dé ontmoetingsplaats voor de echte filmliefhebbers. Met 
een magisch wit doek van maar liefst zeven meter breed 
biedt CINEMA RITCS met zijn 125 cinemazetels ruimte 
aan een pak cinefielen. Daarbij worden vele vertoningen 
vakkundig ingeleid door RITCS-docenten, filmmakers, 
cinefielen of andere voorname binnen- en buitenlandse 
gasten. CINEMA RITCS is op maandag en woensdag 
dan ook the place-to-be. Filmavonden starten telkens 
om 19u30.  Fun fact: studenten betalen slechts 2 EUR 
voor een filmticket. 

cinema.ritcs@ehb.be

Twee keer per maand neemt de cinéclub van het RITCS 
de programmatie van CINEMA RITCS over. Daarbij 
worden de films telkens met hun kritisch oog ingeleid, 
gevolgd door een nagesprek in de zaal of in het café. 
Eigenzinnige keuzes gegarandeerd. 
 
cinéclub.ritcs@ehb.be

https://www.facebook.com/cinemaritcs/
https://www.ritcs.be/nl/cinemaritcs
https://www.facebook.com/cineclubritcs/


RITCS café is het bruisend cultuurcafé dat zich huisvest 
in de gebouwen van RITCS | School of arts. Gedurende 
de dag kunnen studenten en anderen in het café terecht 
voor een drankje, een gezellige babbel, of een werkplek. 
Vanaf 17u is iedereen welkom en organiseren ze 
wekelijks evenementen: comedy-avonden, live 
optredens, debatten, quizzen, en vele andere. Coming-
up: de kick-off van het café op dinsdag 26 september.  
Kijk bij een bezoek aan het RITCS café ook even goed 
rond. Sinds dit jaar kan je er namelijk ook terecht voor 
exposities van studenten. 
 
sarah.van.ransbeeck@ehb.be  
 

XL Air is dé radio voor de Brusselse student, maar boven 
alles is het een oefenplatform en een ontmoetingsplek 
voor iedereen met een passie voor radio. Live radioshows, 
muzikale evenementen, podcasts, hoorspelen en 
geluidskunst maken van XL Air immer een streling voor 
het oor. Ben jij aan het broeden op een origineel idee 
of zie je het helemaal zitten om radio te maken? Surf 
dan naar www.xlair.be voor meer info of neem meteen 
contact met ze op via onderstaand e-mailadres.
 
info@xlair.be 

https://www.facebook.com/ritcscafe/
https://www.facebook.com/xlairradio/
http://www.xlair.be/


Een onderzoekend, rebels en verbindend online 
platform met een inzet om actuele, multiculturele en 
experimentele content te maken. Dat is het doel van de 
derde bachelors en masters Televisie met het streven 
naar een eigen RITCS–televisiezender, door studenten 
en voor studenten, maar ook een uitgebreid doelpubliek 
kan alvast de smaak proeven door te surfen naar airbox.
brussels Volg ze via facebook RBX / Airbox, of stuur ze 
een berichtje: info@airbox.brussels
 
info@airbox.brussels

Ontdek de afstudeerprojecten van je voorgangers via 
RITCS ONLINE, het streamingplatform van het RITCS 
School of Arts. Inloggen kan je nog tot eind september 
met onderstaande gegevens: 

url: ritcsonline.be/login
username: guest2019
pasw: !4CF#zrn4 

ritcs.be/agenda
RITCS School of Arts
ritcs.school.of.arts

https://www.facebook.com/airbox.brussels/
http://www.ritcsonline.be
http://www.ritcs.be/agenda
https://www.facebook.com/RITCSschoolofarts/
https://www.instagram.com/ritcs.school.of.arts/
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https://www.facebook.com/events/477164049320880/


‘Niets kan bestaan zonder orde. Niets kan ontstaan zonder chaos.’ aldus Albert 
Einstein. Het RITCS is een interessant doolhof. Op de eerste dag van het academiejaar 
geven we je aan de hand van ritcs.be een Crash Course over het RITCS en scrollen we 
digitaal door de informatie die je nodig hebt voor de start van het academiejaar. Heb 
je voor één of andere (geldige) reden de eerste dag van het academiejaar gemist, dan 
vind je hier nog even een gebalde versie van de belangrijkste info, als aanvulling op de 
webpagina ‘info voor studenten’ op ritcs.be. 

Het RITCS is als School of Arts onderdeel van de Erasmushogeschool. De 
Erasmushogeschool Brussel telt 20 professionele bacheloreopleidigen en 7 
academische kunstopleidingen.

Aan het RITCS | School of Arts kan je binnen de academisch gerichte opleiding 
Audiovisuele Kunsten een keuze maken tussen Regie, Productie, Schrijven, 
Cinematografie, Sound Design, Montage, Animatiefilm of Radio. Binnen de 
professioneel gerichte opleiding Audiovisuele Kunsten kan je kiezen voor Audiovisuele 
Media. Voor deze opleidingen kan je terecht in het hoofdgebouw van het RITCS in de 
Dansaertstraat.

Studenten die kiezen voor de opleiding Dramatische Kunsten, maken ook meteen 
een keuze tussen de academisch gerichte opleidingen Regie en Acteren. Tijdens 
verschillende ateliers wordt er samengewerkt met de professionele opleiding 
Podiumtechnieken. De opleiding Podiumtechnieken leidt technici, toneelmeesters en 
productieleiders voor het theater, voor productiehuizen, voor kunsten- en culturele 
centra op. Voor deze opleidingen kan je terecht in het hoofdgebouw van het RITCS in 

CAMPUS BOTTELARIJ
Delaunoystraat 58, bus 11
1080 Brussel (Molenbeek)
Telefoon 02 411 42 87

Openbaar vervoer
Zwarte Vijvers (Metro)
Beekkant (Metro)

CAMPUS DANSAERT
Antoine Dansaertstraat 70
1000 Brussel  
Telefoon 02 507 14 11
 
Openbaar vervoer
Sint-Katelijne (Metro)
Beurs (Tram)



Bij de aanvang van het academiejaar krijg je van ons een e-mailadres. Standaard is dit: 
voornaam.naam@student.ehb.be voor studenten en voornaam.naam@ehb.be voor 
RITCS-medewerkers 

Je login en wachtwoord krijg je na je inschrijving op het studentensecretariaat. Bewaar 
deze gegevens zorgvuldig, je hebt ze nodig voor allerlei praktische zaken zoals het 
inkijken van je lessenrooster, je examenregeling, punten en e-mails.

Om je in te loggen op je studentenmail ga naar ‘info voor studenten’ op 
ritcs.be en klik op ‘webmail’ of ga naar webmail.ehb.be 

Je lesrooster, het examenrooster, de academische kalender en andere planningen kan 
je raadplegen op ritcs.be. Ga via onze website naar ‘Info voor studenten’ en raadpleeg 
bovenaan de pagina de planning die je zoekt. 

Met dezelfde gebruikersgegevens van je studentenmail heb je ook toegang tot 
CANVAS, het elektronische leerplatform van de Erasmushogeschool. Op Canvas vind 
je ondermeer je digitaal cursusmateriaal per vak. 

 

Soms lijkt de weg naar ‘de directie’ of ‘het opleidingshoofd’ wat lang en als één persoon 
spreken namens je richting is ook niet evident. Daarom werkt het RITCS met een 
reeks opleidingsambassadeurs. De opleidingsambassadeur krijgen van ons een jaar 
lang het mandaat om samen met hun medestudenten één jaar lang na te denken over 
hun studierichting en met ons in dialoog te gaan. We nodigen hen uit om kritisch te 
zijn maar ook geëngageerd te zijn om zaken op poten te zetten binnen hun richting. 
De opleidingsambassadeurs zijn er om alle opleidingsspecifieke zaken te behandelen. 
Doorheen het jaar houden de opleidingsambassadeurs samen met de studenten van 
hun richting een reeks korte bijeenkomsten om opleidingsspecifieke informatie te 
bespreken. Raadpleeg het overzicht via ‘info voor studenten’ op ritcs.be. 



Ben je benieuwd naar wie je docenten zijn en welk opleidingshoofd aan het roer staat 
van jouw opleiding dan kan je op ritcs.be terecht op de webpagina van jouw opleiding 
bij het luik ‘onze docenten’. Verder staan er verschillende medewerkers voor je klaar 
om je te begeleiden bij de start van het academiejaar.

MARC SEYMONS & BRUNO TUYTELEIR
ANKERPUNTEN

Marc Seymons en Bruno Tuyteleir zijn de ankerpunten van het RITCS. Je kan hen 
vinden aan het onthaal van de campus Dansaert en de campus Bottelarij. Kan je een 
lokaal niet vinden? Heb je nog niet de nodige cursussen? Weet je niet bij wie je terecht 
kan met je vraag? Marc en Bruno helpen je graag op weg. 

CONTACT MARC 
marc.seymons@ehb.be 
+32 (0)2 507 14 11

CONTACT BRUNO 
bruno.tuyteleir@ehb.be
+32 (0)2 411 42 87

KATRIEN FAUVILLE 
TRAJECTBEGELEIDSTER

Heb je vragen over je studietraject? Waren de examens 
niet wat je gedacht had en heb je vragen over mogelijke 
herkansingen? Wil je het statuut “topsport en studie” 
aanvragen? Voor dit soort vragen kan je terecht bij de 
trajectbegeleidster. 

CONTACT
katrien.fauville@ehb.be 
 +32 (0)2 507 14 61
 



STEFAN GELDOF
STUDENTENSECRETARIAAT 

Ben je al ingeschreven dan heb je vast al kennis gemaakt 
met Stefan Geldof. Bij Stefan kan je terecht voor je 
diploma, eventuele getuigeschriften, je studentenkaart 
en andere praktische zaken.  

CONTACT 
 stefan.geldof@ehb.be
 +32 (0)2 507 14 62

JAN BULCKAEN
OMBUDSMAN

De ombudsman is het luisterend oor bij allerlei 
schoolgebonden of studiebelastende problemen. Op 
het RITCS is de ombudsman ook de studiebegeleider. 
De ombudsman kan je bij financiële, psychologische 
en studieproblemen een luisterend oor bieden, 
adviseren en helpen om via de juiste kanalen de gepaste 
begeleiding te vinden. 

CONTACT
Graag afspraak per e-mail.
jan.bulckaen@ehb.be 

LAI KIN CHANG 
INTERNATIONALISERING & FESTIVALS

Lai Kin is coördinator internationalisering 
van het RITCS. Ze begeleidt de inkomende en 
uitgaande Erasmusstudenten en coördineert de 
samenwerkingen met buitenlandse scholen. Daarnaast 
is ze ook verantwoordelijk voor de distributie en 
festivaldeelname van de afstudeerprojecten.

CONTACT
laikin.chang@ehb.be



ritcs.be
RITCS School of Arts
ritcs.school.of.arts


