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Studenten uit 3 landen, 
Een idee en 10 dagen om dit te bereiken: 
Erasmus Intensief programma, ken je dat? 

 

Op dinsdag 7 februari komt het Erasmus Intensief programma naar iMAL. Na 10 dagen schepping 

en ontwikkeling zullen Portugese, Oostenrijkse en Belgische studenten de vruchten van hun werk 

presenteren. Geluid en licht, robots, interfaces en multitouch systemen zullen de bevoorrechte 

gasten zijn van deze avond rond het thema « mens-machine interactie ». 

De Haute Ecole Paul-Henri Spaak daagt studenten uit 4 instellingen (University of Applied Sciences FH 

Joanneum in Oostenrijk, de School of Technology and Management en Oliveira do Hospital, Portugal, 

de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Gent en de Haute Ecole Paul-Henri Spaak in Brussel) een 

innovatief en opwindend project rond het thema van de mens-machine-interactie (« Innovative User 

Interaction ») in 10 dagen te bereiken.  

Na 10 dagen schepping en ontwikkeling zullen studenten in elektronica, computer en audio-visuele 

technieken op dinsdag 7 februari aan iMAL, de vruchten van hun werk presenteren. Geluid en licht, 

robots, interfaces en multitouch systemen zullen de bevoorrechte gasten zijn van deze avond. 

Vooraleer een ontmoeting tussen kunst en wetenschappen te zijn, is dit Erasmus Intensief 

programma een ontmoeting tussen culturen, die op zondag 29 januari begon en op dinsdag 7 

februari 2012 in apotheose eindigt. De vijf deelnemende teams, bestaande uit 24 studenten en 10 

docenten uit heel Europa hebben 10 dagen gehad om hun vele talenten te benutten. Een ervaring 

dus, hetzij kort, maar dat een goede voorsmaak geeft van actief Europese burgerschap. 

 

Dit project is ook een gelegenheid om een ander aspect van het Erasmus-programma te markeren: 

een intensieve versie die, zoals wordt benadrukt door het AEF website, tot doel heeft "de kwaliteit te 

verbeteren en de europese dimensie van de hoge scholen te versterken door het innovatieproces in 

Europa te ondersteunen"
1
. Dinsdagavond dient de inzet gewonnen te worden! 

De presentatie start op dinsdag 7 februari om 20u aan iMAL Center for Digital Cultures and 

Technologies (Koolmijnenkaai 30 - 1080 Brussel). 

 

Meer informatie op http://ip2012.laras.isib.be/planning/ of via e-mail relint@he-spaak.be  

 

                                                      

1 Bron : http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=erasmus 


