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Uitstap naar Bergen met HG
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2014
Mit Van Landeghem met
pensioen?

Uitstap naar Bergen met hogere graad Keramiek en Beeldhouwkunst

Uitstap naar Bergen
In 2013 tijdens het laatste weekend van het eerste trimester en op 27 december in
de vakantie trokken de leerlingen van de HG en SG keramiek al naar Bergen.
Vooreerst om er de triënnale van keramiek en glaskunst te bezoeken in het
voormalige slachthuis van Bergen.

Zich op het
juiste moment
weten te
verbazen is de
eerste stap van
de geest naar de
ontdekking
(LOUIS PASTEUR)
DE GIDS/GROENE
AMSTERDAMMER

Maar ook de tentoonstelling met werk en leven van Andy Warhol in het BAM te
Bergen waren de moeite waard voor de verplaatsing naar onze Waalse vrienden.
Op zaterdag 11 januari vertrekt ook de opleiding Beeldhouwkunst naar Bergen.

Mit Van Landeghem met pensioen?
Mit Van Landeghem (65), die al jaren model staat voor de leerlingen van de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten in Lier, ging op 1 januari 2014 met pensioen. Haar
afscheidscadeau is een tentoonstelling in de ontmoetingsruimte van de academie.
Meteen wordt duidelijk wat haar impact was op de leerlingen en leerkrachten van
verschillende academies.

samengesteld met werken waar Mit Van Landeghem model voor heeft gestaan. De
grafische werken die zowel door onze huidige studenten als oud-leerlingen zijn
In het RTV-journaal legt Mit vooral uit dat je dit werk met passie moet doen, anders
leerkrachten en leerlingen te begeleiden in de leerdoelstellingen van het
beeldhouwen, tekenen en schilderen naar model. Dankzij haar professionele aanpak
heeft ze meer dan 20 jaar het beste van zichzelf gegeven.
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Nieuwjaar

finissage tentoonstelling Peter De Koninck

Knokke

15u.

geen les Beeldhouwkunst (lesverplaatsing Bergen)
verificateur op bezoek | lokaal C0.01
workshop Kalligrafie Vrienden van de Academie 9u.45 Lok A202
geen les HG Mode en Theaterkostuums (lesverplaatsing Calais)
uitstap Beeldhouwkunst naar bergen Andy Warhol
deadline evaluatiefiches HG en SG op sask@lier.be
bestuursvergadering Vrienden van de Academie 20u.| lokaal C0.02
afbouw tentoonstelling Mit Van Landeghem
opbouw tentoonstelling Meesterkabinetten Belfius 2014
Intergemeentelijk Overleg filialen academies 14u.
nieuwjaarsreceptie CC De Mol 16u. (stad Lier nodigt leerkrachten uit)
Workshop aquarel Vrienden van de Academie 9u.

lok D201

verspreiden evaluatiefiches Hogere Graad en Specialisatiegraad
wereldwaterdag jury selectie regionale belfius ART 2014

Klim op atelier op bezoek

Vrienden vd Academie met Jeannine Vrins

workshop Kalligrafie Vrienden van de Academie 9u.45

vakgroep vergadering Fotokunst

13u.30

Lok A202

lokaal C0.02

gedichtendag - verzending De Maand
opening Meesterkabinetten - Belfius regionale selectie 2014

20u.

Belfius ART 2014 regionale selectie
Sinds 1970 organiseert Belfius Bank elk jaar een wedstrijd. Vanaf 2003 s peciaal voor leerlingen plastische kunst van
academies. Ongekend talent krijgt zo een kans om voor het voetlicht te treden. In een mum van tijd werd Belfius Art een
begrip. Kunstacademies zorgen ervoor dat iedereen aan cultuur kan doen. Geïnteresseerden kunnen in de lokale
academie hun werk en dossier indienen voor een eerste regionale selectie. Wie weerhouden wordt, gaat naar de
nationale selectieronde. Een professionele jury kiest de laureaten. Die krijgen niet alleen een prijs, maar oo k de kans om
hun werk aan het grote publiek te tonen. Want kunstenaars hebben niet alleen steun nodig, maar ook kansen en
erkenning.
De wedstrijd verloopt in twee delen: eerst is er in het voorjaar een regionale selectie (Antwerpen - Limburg) met daaraan
gekoppeld een tentoonstelling in de organiserende academie LIER. Daarna vindt eind april in de Brusselse Belfius gebouwen de nationale tentoonstelling plaats en worden de twee Beflius Art laureaten gekozen uit het werk van 50
regionaal geselecteerden. Zij krijgen, net als hun academies, elk een geldprijs.
De inschrijvingsperiode loopt van 1 november tot en met zaterdag 11 januari 2014.
Meer info: het aangepaste reglement en het inschrijvingsformulier vind je op www.belfius.be/belfius-art
Vernissage op vrijdag 31 januari 2014 om 20u. – Stedelijke Academie voor Schone Kunsten – Koepoortstraat 1 – 2500 Lier
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