
AFGESTUDEERD? 
VANUIT ONS TALENTENPROGRAMMA ZET 

JE JE VERVOLGSTAPPEN ALS CREATIEF 
PROFESSIONAL.

www.hkux.nl/deelnemen

MELD JE AAN 
VÓÓR 6 JULI! 



HOE WERKT HET?
 
HKU X is er voor afgestudeerden die van een goed idee een 
creatieve onderneming willen maken. Bij HKU X werk je aan de 
volgende stap van dat project waarvan jij vermoedt dat er méér 
in zit. 

Hier ontmoet je makers van alle HKU-disciplines, leer je van ex-
perts en van elkaar, creëer je een netwerk en volg je eens in de 
twee weken workshops.
 
Je zet de volgende stappen als creatief professional. Betaalde 
opdrachten geven je de kans om samen te werken met andere 
X’ers en ervaring in het werkveld op te doen. Alle disciplines zijn 
welkom, van illustratie tot muziektechnologie en van conserva-
torium tot theater. 

HKU X biedt jou de mogelijkheid om nieuwe verbindingen te leg-
gen en het netwerk te creëren dat je nodig hebt om van waar-
de te zijn. Ben jij straks onderdeel van de nieuwe lichting HKU 
X’ers?
 

VOOR WIE?
x  Je bent maximaal 18 maanden afgestudeerd aan HKU.
x  Je hebt ambities binnen of buiten de kunsten.
x  Je beseft dat je een sterk netwerk nodig hebt.
x  Je bent bij minimaal 8 van de 10 programmadagen aanwezig.
x  Je bent bereid je geleerde lessen te delen met andere X’ers  
    en de volgende generatie HKU’ers.



2 sep

16 sep

30 sep

14 okt

28 okt

11 nov

25 nov

9 dec

23 dec

20 jan

Vrijdag Ochtend: Next steps

Startpunt

Positioneren

Onderhandelen

Waardepakketten

Teamrollen

Leiderschap

Verdienmodellen

Partners

Impact

Afsluiting HKU X Afsluiting HKU X

Doelen stellen

Doelgroepstrategie

Offertes

(Personal) branding

Contracten lezen en maken

Regisserend ontwerpen

Subsidies & fondsen

Verdienmodellen ontwerpen

N.t.b.

Middag: Skills

HET ALUMNI PROGRAMMA
 
Wanneer: 
x september 2022 t/m januari 2023
x 10 vrijdagen van 10:00-15:00 uur

Aanmelden via www.hkux.nl/deelnemen
Maximaal 30 deelnemers.
Selectie op basis van je motivatie, de status van je project 
of onderneming en diversiteit qua disciplines en thema’s. 
Data intakes: 8, 11 en 12 juli. 
Je betaalt zelf 75,- euro. De overige kosten (normaliter 750,- 
euro) dekt HKU. 
We vragen je om een tegenprestatie van 8-10 uur, bij- 
voorbeeld een gastles, brainstorm met studenten, of inzet   
van ontwerpuren voor HKU of HKU X.
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Meer info
Zie ook FAQ op www.hkux.nl/deelnemen

Heb je vragen? 
Mail hkux@hku.nl of app 06-23076284.

HKU X
Ina Boudier-Bakkerlaan 50
3582 VA Utrecht

www.hkux.nl
hkux@hku.nl

Facebook: hkuxnl
Instagram: @hkux.nl


