Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
Voorbereiding 22 februari 2014

De MAAND

Nieuwsbrief voor ouders, leerlingen en studenten
van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Lier

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs:
Kasteelfeest op woensdag 26 februari 2014

13u.45 tot 16u.30

Op zaterdag 22 februari 2014 staat de Dag van het DKO in het teken van
Kunst boven Water, waarbij we met een grote ploeg leerkrachten samen met
opleidingen Dans, Woord en Muziek ons Beeldig tonen. De voorbereidingen
zijn al aan de gang. Juf Inge in Broechem, meester Barry in Koningshooikt en
juf Anne en meester Gommaar in Lier verwachten alle leerlingen die les
hebben op woensdag en van 6 tot +/- 8 jaar om 13u.45 in de Jezuïetenkerk te
Lier (ingang Gasthuisvest).
Marc Geeraerts HG3 en Tatjana Zuljevic HG4 zijn o.a. kandidaten uit de
opleiding Fotokunst om op het einde van het feest de kunstwerken
en de leerlingen met hun ouders te fotograferen. In de bijlage van deze
maandelijkse nieuwsbrief zit alvast de uitnodiging voor woensdag 26 februari
voor die leerlingen uit de betrokken jeugdateliers.
In LIER - Koepoortstraat 1
- juf Anne 13u.45 tot 16u.30 (6 tot 8 jaar) (Lier)
- meester Gommaar 13u.45 tot 16u.30 (8 tot 10 jaar)
In BROECHEM - Gemeenteplein 25
- juf Inge 13u.45 tot 16u.30 (6 tot 9 jaar)
In KONINGSHOOIKT - Dorpstraat 109
- meester Barry 13u.45 tot 16u.30 (6 tot 9 jaar)

Dit jaar brengen we geen vriendjes mee, maar de ouders zijn welkom vanaf
16u. Spreek met elkaar goed af om eventueel te carpoolen naar het feest!

Belangrijk deze maand
Publiekslieveling in de Belfius
regionale selectie
kunst in WZC Het Paradijs
Dag van het DKO
Kasteelfeest Lagere Graad
Weetje: Tim Peeters, Agata
Wlodarska, Philippe Van Damme,
Ella Goris, Yishamu Teferra
volgen stage op onze academie

"Kunst is de
leugen die de
werkelijkheid
(JEROEN BROUWERS)

FEBRUARI 2013
6

za 1
zo 2
ma 3
di

4

wo 5
Freddy Marien, directeur, werd
hartelijk gevierd. Academie
Muziek Woord & Dans.

7

Ontroering

8
Marleen Moris met nieuwe
magazine De Trommelaar

9
ook
present

do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28

stage Agata bij juf Anne | Workshop kalligrafie Vrienden vd Academie
BRAFA – Tours & Taxis
n
- geen leraar Schilderkunst HG De Peuter lokaal wel open voor lln
- Raad van bestuur – Vrienden van de Academie – 20u. – lokaal C0.02
n
- geen leerkracht Schilderkunst HG Grootaers lokaal wel open voor lln
- Dag van de Cultuureducatie – Bozar – Brussel – 9u.30
- Samenzetting groep LG Broechem Juf Barbara zal uitzonderlijk het
jeugdatelier van juf Inge erbij nemen. Les gaat door in Fakkel
n
- geen leerkracht Schilderkunst HG Grootaers lokaal wel open voor lln
- persconferentie Klim Op project in Breughelland – Sted. Museum 15u.
n
geen leerkracht Schilderkunst HG Grootaers lokaal wel open voor lln
stage Agata bij juf Anne | Workshop kalligrafie Vrienden vd Academie

HG SG Tekenkunst van Van Doninck Stef gaan schetsen in SAMWD - 20u.
stage Agata bij juf Anne | Workshop aquarel Vrienden vd Academie

geen leerkracht Mode HG Oosterlynck lokaal wel open voor lln

n

Anti-pest-dag - Pesten dat kan niet - Oppuurs
stage Agata bij juf Anne | Workshop kalligrafie Vrienden vd Academie
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs thema: Kunst boven Water

Uitstap HG SG Tekenkunst Marc Vervoort naar Borremans – Bozar - 12u39
Kasteelfeest project LG ism SAMWD – zie eerste pagina
verzending De Maand| La scoperta dell America – rataplan HG Mode – 20u

Publiekslieveling - meesterkabinet
Op de dag van het DKO maken we de publiekslieveling bekend. Op 31 januari om 20u.
openden we de meesterkabinetten waarin 18 academies uit de provincie Limburg en
Antwerpen hun selectie voor de Belfius ART 2014 tonen. In onze academie kan je deze
inzendingen bewonderen tot en met de Dag van het DKO op zaterdag 22 februari. Dan
sluiten we deze expo af met een publiekslieveling. Naast de bekendmaking van de tien
geselecteerde werken voor de laatste nationale ronde in Brussel, kan je ook een elfde werk in
de schijnwerpers plaatsen. Je kan eenmalig jouw stem op een oranje formulier deponeren. Je noteert jouw naam, e-mail
De hele maand heb je tijd om met vrienden en familie tijdens de openingsuren door de gangen van de academie te
genieten van al dat fraais. Vergeet je stem dus niet uit te brengen tussen 31 januari 20u. en vrijdag 21 februari 19u.
De stembus vind je terug op het secretariaat. Het nummer dat het meest voorkomt in de stembus is de winnaar. Je kan
slechts één stem per bezoeker aan de tentoonstelling uitbrengen. De eigenaar van dat gerelateerde kunstwerk ontvangt
het inschrijvingsgeld terug.

Kunstwerken van de academie in WZC Het Paradijs
De besprekingen zijn rond. We plaatsen binnenkort ook kunstwerken van onze leerlingen in het Woon Zorg Centrum in
de Transvaalstraat te Lier. Met dank aan Geertrui wiens dochter ook met plezier naar het jeugdatelier komt.
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