De MAAND

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

OPEN ATELIER DAG

Open Atelier Dag

Zaterdag 10 mei

Lierische Kunsten

Het weekend van 10 -11 mei wordt
een feest in de twee stedelijke
academies die Lier telt. Op zaterdag
zet onze academie van 10u. tot 17u.
de deuren open en kan je op
verkenning doorheen de ateliers.

Expo Fotokunst Hogere Graad
Kunstroute lente
tentoonstelling VvdA
Werkzaamheden en
bouwwerken

Daarom vinden we het belangrijk dat
alle leerlingen die dag naar Lier
komen, ook al hebben ze les in
Koningshooikt of Broechem. De
lessen gaan door in Lier en staan open
voor publiek. Er is voor de jongsten
een project dat uitgewerkt werd door
de leerkrachten van de Lagere Graad
o.l.v. Pazzi De Peuter. We hopen dat
er honderden deelnemers hun
creativiteit in kwijt kunnen.
Voor de hogere graad stelt elke
discipline het atelier open en plaatst
men een aantal technieken in de
kijker. Ook de specialisatiegraad wordt
daarbij toegelicht.
De Vrienden van de Academie vzw
verzorgen de catering in de
ontmoetingsruimte en bij mooi weer
ook buiten in de tuin.

an ik eens
tijdens een les
oefenen?
(JELLE, KANDIDAATLEERLING LG)

De muziekacademie opent zondag haar
nieuwbouw tijdens de Lierische Kunsten.
open atelier dag staat het inschrijven voor
een opleiding centraal.

Iedereen is welkom!

NIEUW: de tweede week
van september 2014 is
het open lesweek. Dan
kan je inschrijven, een les
volgen, eventueel nog te
veranderen en beslissen.

WERKZAAMHEDEN TIJDENS LAATSTE TRIMESTER - LIER
Op dinsdag 22 april zijn de eerste werkzaamheden begonnen die een invloed hebben op de verdwijning van de parkeerplaats
aan de voorzijde van de academie in Lier. Maar er is meer. De werkzaamheden zorgen ervoor dat de Annex-lokalen moeilijk
bereikbaar zijn. Er werd gevraagd een toegang te voorzien in eerste instantie te bereiken via de Koepoortstraat en in een
latere instantie wordt de deur van het annex-gebouw langs de Koepoortstraat vrij gemaakt om in juni de lokalen te betreden.
We willen ons alvast verontschuldigen voor de ongemakken die dit met zich meebracht en brengt.
In eerste instantie wordt er nu een gemaal geplaatst om de watertafel van de hele site te verlagen om zo een archeologisch
vooronderzoek uit te voeren. 9 grote en lange sleuven worden daarvoor op het gehele terrein gegraven. Vanaf 6 mei start
een archeologisch deskundig team met dit vooronderzoek. Indien er waardevolle materialen gevonden worden zal een
algemeen archeologisch onderzoek plaatsvinden. We houden je dan op de hoogte.
Waakzaamheid gevraagd! We willen erop aandringen dat de parkeerplaatsen in de toekomst verdwijnen en dat we nu in
een overgangsperiode zitten waarbij de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het academiegebouw geleidelijk verminderen.
De verkeershinder die deze werkzaamheden met zich meebrengen scheppen gevaarlijke situaties voor de jongsten onder
ons. Daarom deze oproep: wees alert en waakzaam bij het toekomen en verlaten van de academie. Neem zoveel als mogelijk
de hoofdingang langs het Gebroeders Docxplein als u met de wagen komt.
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Dag van de arbeid – academie gesloten
Kunstroute Begijnhof Vrienden van de Academie (VvdA)
Kunstroute Begijnhof (VvdA)
facultatieve verlofdag – academie gesloten
Expo Fotokunst Vleeshuis – Kunstroute Begijnhof (VvdA)
opgelet! Lesdag: academie open
Expo Fotokunst Vleeshuis – Kunstroute Begijnhof (VvdA)
afbouw ateliertentoonstelling tekenkunst
opbouw ateliertentoonstelling Vrije Grafiek |ontmoetingsruimte
verificatie = controle afwezigheden en afwezigheidsbriefjes - 13u.
Uitstap Bozar Michaël Borremans – Dagklas Schilderkunst AUSD
LIERische Kunsten open atelierdag (SASK) 10u. – 17u.
LIERische Kunsten (SAMWD)

Tekenkunst- Vrije Grafiek
Nog een laatste glimp op de
werken van de afdelingen
Tekenkunst. Vanaf 9 mei kan je de
werken van de hogere graad Vrije
Grafiek bewonderen

Expo Fotokunst in het Vleeshuis

intergemeentelijk overleg academies – 14u.

Kleuterklas Klim Op op bezoek – VvdA – Jeaninne Vrins
Amazing creations – Mode in Deinze – (zie link onderaan)
deadline afgeven werk Kunstgeschiedenis HG
bijafdeling Koningshooikt – geen les – verkiezingslokalen
academie gesloten wegens Brussel Gewest, Europese,
Federale en Vlaamse verkiezingen

deadline evaluatiefiches tweede periode – Verzending De Maand
academie gesloten wegens OHHV vertrek kunstreis Wenen VvdA
let op: les op onze academie vandaag (geen verlofdag)

LEERKRACHTEN STELLEN TENTOON.
Stefan Van Doninck stelt tentoon in Berchem. De titel van de tentoonstelling is ExpO ongezien en loopt van 2 mei tot
28 juni in De Heerlyckheid Pretoriastraat 28 2600 Berchem. Open van woe tot en met vrijdag van 10u. tot 19u. en
zaterdag van 10u. tot 18u. De vernissage is op vrijdag 2 mei om 19u.30.
Gommaar Gilliams stelt tentoon in Hasselt. De titel is Destination Unknown printings & drawings en loopt van 26 april
tot 25 mei in de EASTMEN Gallery Zuivelmarkt 50 3500 Hasselt. Open op donderdag, vrijdag zaterdag en zondag van
14u. tot 18u. De vernissage is gepland op zaterdag 26 april vanaf 17u.
Marc Vervoort doet mee met de GROOTE Kunstdepot expositie in Mechelen.
Meer info www.cultureelcentrummechelen.be
Barry Camps stelde tentoon in de Winkelhaak te Antwerpen.
Sabine Oosterlynck nodigt uit op 23 mei voor de expo-modeshow van haar leerlingen 5-6 TSO in Deinze. Meer
informatie: http://www.sintvincentiusdeinze.be/2014/03/17/mode-happening-amazing-creations/
Linda Luyten zette met haar leerlingen in op Puzzelmania van Kant in Vlaanderen en die werken worden tijdens de
erfgoeddag getoond. We proberen de tentoonstelling in september naar onze academie te halen.

En er is veel meer

raadpleeg zeker onze website www.academielier.be
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