Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!).
Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op hol
brengen.
Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar. (Met de kat
op schoot. En een kussen in de rug.)
Over bij nacht en ontij op boeven jagen.
Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot.
Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt.
Over moed en durven.
Over vampieren in je bed.
Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en
kleine hoeken.

Betreed de Jeugdboekenweek op eigen risico!

vanaf 15 maart - GEVAAR

Lezen is gevaarlijk.

Belangrijk deze maand

JEUGDBOEKENWEEK

De MAAND

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

Jeugdboekenweek van 15 maart tot en met 30 maart:
in de bibliotheken van Lier (Kardinaal Mercierplein 6),
Ranst (Gasthuisstraat 17)en Zandhoven (Amelbergastraat 42)
Heel leuke en verrassende kunstwerken werden gemaakt door onze leerlingen
van de jeugdateliers. Je kan die werken bewonderen tijdens de jeugdboeken
week. Meer informatie vind je op www.jeugdboekenweek.be

LOLA RENNT

Jeugdboekenweek
Cinema Bourgondia:

Lola Rent
Atelier tentoonstelling
Tekenkunst
Vesalius in Leuven

"Ik weet niet wat
kunst is.
De kunst zelf zal
ons vertellen wie
ze is. Niet ik.
Ik kan alleen maar
een ticket voor de
ontdekkingsreis
aanbieden"
(Jan Hoet DS 28-02-2014)

kunstgeschiedenis en beeldtaal
Een film van Tom Tykwer.
Soms kunnen twintig minuten het verschil uitmaken tussen
liefde en dood. Lola heeft exact twintig minuten om 100 000
Duitse Marken te vinden, anders geraakt haar vriendje
Manni in grote moeilijkheden.
liefde en om geld te vinden, hoe dan ook, waar dan ook.
Kleine gebeurtenissen kunnen echter grote gevolgen hebben...
Dinsdag 25 maart
19.30 uur
lokaal kunstgeschiedenis (B102)
De film duurt 80 min.
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terugblik kasteelfeest 2014
academie gesloten wegens krokusvakantie

bestuursvergadering Vrienden van de Academie 20u.| lokaal C0.02

Stefan Brijs op bezoek in CC De Mol – 20u.
Uitstap Vesalius – Leuven met 3456 MG (*)
start Jeugdboekenweek thema Gevaar! i.s.m. Stichting Lezen

opbouw ateliertentoonstelling Tekenkunst |ontmoetingsruimte
Uitstap Bozar – Michaël Borremans – atelier Grootaers Lieve
Uitstap Fotomuseum – atelier Liekens Ilse
Wereld Water DAG – Grote Markt Lier – MG Gommaar Gilliams

foto: Geeraerts Marc HG Fotokunst

Uitstap Bozar – Michaël Borremans – atelier De Peuter Pazzi
Uitstap Bozar – Michaël Borremans – atelier Vervoort Marc
verzending De Maand
- studiereis PARIJS – Vrienden van de Academie - hele dag!
- Verenigingenbeurs – Ranst – GC Den Boomgaard namiddag

ma 31

Vesalius en de middelbare graad - Uitstap SLAC

foto: Miranda Schmitz

vrijdag 14 maart 2014

Mis deze unieke tentoonstelling niet! Samen met de leerlingen van de Middelbare Graad
die les hebben op vrijdag gaan de ateliers van Gommaar Gilliams, Marc Vervoort en Anne
Kennes naar Leuven. Dat betekent stipt om 17u. verzamelen aan het station van Lier.
Let op: het atelier van Marina Van Camp, 12MG, blijft op de academie.
SLAC/Academie Beeldende Kunst neemt met verschillende projecten voluit deel aan het
stadsproject Vesalius 1514-2014. PART I is een artistiek project van de middelbare graad
jongeren. Vesalius 1514 2014. In 2014 is het namelijk 500 jaar geleden dat de
grondlegger van de anatomie en de moderne geneeskunde Andreas Vesalius geboren
werd. Als vader van de moderne anatomie is hij een van de belangrijkste figuren in de
geschiedenis van de geneeskunde. Vesalius kreeg zijn eerste wetenschappelijke vorming
aan de Universiteit van Leuven.
In dit kader trekken we met onze leerlingen van de middelbare graad die op vrijdag les
hebben op vrijdag 14 maart naar Leuven. Een standaardbiljet kost 6,90 enkele reis, dus
13,80 heen en terug. Gelieve dit bedrag de dag zelf mee te brengen.
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