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Fotokunst en Lente TENTOONSTELLING
De Vrienden van de Academie verwachten jou
Begijnhof Lier 25 april om 20u.
Op vrijdag 4 april zal een groep van curatoren kiezen uit de leuke en
verrassende kunstwerken die werden gemaakt door onze leerlingen
en oud-leerlingen. De deelname aan deze tentoonstelling wordt weer een
succes, een overrompeling voor de jury. Het reglement van de deelname
vind je terug in de nieuwsbrief Experiment en het secretariaat van de
academie. De vernissage is op 25 april. Het daarop volgende weekend van
26-27 april en donderdag 1 en vrijdag 2 en het weekend van 3-4 mei kan je
ook terecht in het begijnhof van Lier, telkens in het Convent: SintMargaretastraat 20, in de Kapel (van het weeshuis):St.-Margaretastraat
in Aloysius van Gonzaga: Pompstraat 8 en in JOvO: Oud Kerkhof 6, telkens
tussen 13u. en 17u.

De leerlingen van de opleiding Fotokunst verwachten jou
Vleeshuis Lier 25 april om 19u.
Wereldoorlog I

Toen & Nu. Zo heet de tentoonstelling van de
leerlingen fotokunst van de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten in Lier. De studenten hebben de Grote Oorlog op een
originele en hedendaagse manier opnieuw in beeld gebracht.
leerlingen hebben zich laten inspireren door kleine of grote, maar vooral
ingrijpende familiale feiten uit de periode 1914-1918 die tot op de dag van
Liekens, de twee leerkrachten fotokunst.

"Het menselijke ras
bezit het vermogen om
wetenschap en kunst
te scheppen, waarom
zou het dan niet in
staat zijn een wereld
van rechtvaardigheid,
broederlijkheid en
vrede
op te bouwen?"
Léon BLUM
Uit: Souvenirs sur l’Affaire
(1935)
Naar Barack Obama’s speech in
Bozar op 26/3/2014
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opgelet voor grapjes!
samen les van leerlingen Lagere graad in Broechem bij juf Barbara
(juf Inge is afwezig)
Basisschool Klim Op! Op bezoek met kleuters – 9u. – Jeaninne Vrins
Geen begeleider Hogere Graad Beeldhouwkunst, atelier wel open
samen les van leerlingen HG bij Barry Camps (Marc Vervoort is afw.)
Uitstap HG Keramiek – Lezing Trees De Mits en Wim Cuyvers –
VHUL
moderator Hans Martens - Mechelen
Kick Off – artistiek jongerenproject – jeugddienst Moeve – 15u. MG

Academie gesloten wegens paasvakantie

Pasen
paasmaandag

verzending De Maand
ontmoetingsmoment KennisExpertiseNetwerk (KEN) – deSingel - 13u.
opening ateliertentoonstelling Fotokunst – Vleeshuis – Lier – 19u.
opening lente tentoonstelling Vrienden v/d Academie – Begijnenhof –
Convent - 20u.
Uitstap HG & SG Beeldhouwkunst – Bozar – Michaël Borremans –
10u.
Erfgoeddag – Film + Turks/Marrokaans diner – CC Vredeberg - 15u.
bestuursvergadering Vrienden van de Academie 20u.| lokaal C0.02
Geen les Kunstgeschiedenis leerlingen Kristin De Glas
(lessen Nathalie Verstraeten gaan wel door in de voormiddag)

wo 30

(vervolg p.1) Wereldoorlog I

Toen & Nu

die destijds zijn vernietigd en nog steeds sporen van de oorlog vertonen. Door
impact van de Grote Oorlog op een stad als Lier? En wat betekende het om toen een jongeman van 19 of 25 te
zijn en opger
De fototentoonstelling vindt plaats in het Vleeshuis op de Grote Markt, dat nota bene tijdens de beschieting in
1914 voor een groot deel werd vernield.
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 25 april om 1
april en 3 mei en op zondag 27 april en 4 mei, telkens van 10 tot 17u. De toegang is gratis.

Ateliertentoonstelling Tekenkunst (ateliers Lier)
Op 18 maart startte de opbouw van de tentoonstelling van de leerlingen uit de ateliers die Tekenkunst volgen op onze
academie in Lier. Veerle De Vuyst, Peter De Koninck en Marc Vervoort begeleidden deze leerlingen.

Kick Off

MOEVE, vzw Jeugddienst op vrijdag 4 april (ARTAFACT zie

)

Op vrijdag 4 april kunnen leerlingen van de Middelbare graad in afspraak met hun leerkracht naar deze artistieke Kick Off
onder begeleiding deelnemen. De deelname hangt af van de specifieke lessen en opdrachten die dan afgewerkt zijn.
De leerkracht beslist in overleg of een deelname vrijdag mogelijk is of niet.
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