De MAAND
Kunst (K)Linkt!
Nieuwsbrief voor ouders, leerlingen en studenten
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier Ranst - Malle

KUNSTONDERWIJS REGIO LIER

Belangrijk deze maand
• de eerste academiedag
• Open lesweek
• ’t Looks talent in de wijk

Maandag 1 september 2014
Een nieuwsbrief voor de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten is
bedoeld om vrienden, ouders,
leerlingen en studenten op de hoogte
te houden van de gebeurtenissen in
de ateliers en daarbuiten. We zetten
daarom de eerste academiedag even
in de kijker.

alle graden verwachten we de leerlingen
op het afgesproken tijdstip in het juiste
atelier in de loop van deze eerste week.
In Lier zal er een informatiebord in de
hall staan met de lokalen op aangeduid.
In Broechem is het verzamelen aan De
Fakkel en in Koningshooikt verwachten
we je aan de achterzijde van De Waaier.

De eerste academiedag is voor elke
ingeschreven leerling anders. We
starten zoals dat past in het Vlaamse
onderwijs op de eerste september
met een leerkrachten vergadering. In

In Malle wachten we iedereen op aan
het nieuwe atelier in de Lierse Lei 19.
Wie verdwaalt, kan steeds terecht op
het secretariaat, bij een leerkracht of
leerling. Succes!

OPEN LESWEEK
stagiairs op d’academie
Naast de open lesweek van 8 tot 15
september waarbij iedereen welkom
is om proeflessen mee te volgen
heroriënteringsadvies aan te vragen en
mee te genieten van wat er allemaal
te gebeuren staat in dit schooljaar
2014-15 zijn er weer heel wat
aanvragen van hogescholen en
universiteiten om stagiairs te
ontvangen. Onze academie heeft een
goede reputatie op dit vlak en zet die
traditie graag verder.
Arlet Hendrickx, Stagecoördinator,
SLO Kunst KU Leuven, heeft reeds
een stagiaire voor onze lessen
Kunstgeschiedenis bij VSTN

 Werkzaamheden
nieuwbouw
keramiekatelier
• Vlaamse Vredesweek

pictures on canvas.
But musicians Paint
their pictures on
Leopold Stokowski
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Schapen parade – Jezuïetenkerk – MG-project – 20u. –
sheepparade.be
Vlaamse Vredesweek: Stop haat. Praat! (tot 2 oktober)
installatievergadering Vrije Ateliers 20u. lokaal B1.02
afbouw ateliertentoonstelling Beeldhouwkunst
verzending De Maand (nieuwsbrief voor leerlingen)

Sheep Parade
2014
Ronde Tafel Lier
organiseert een unieke
schapenveiling.
20 polyester schapen
worden beschilderd
door kunstenaars en
talent in spe uit Lier &
omstreken
(in samenwerking met
de Stedelijke
Academie voor Schone
Kunsten Lier).

laureatenconcerten Stedelijke Academie Muziek Woord Dans
laatste dag om in te schrijven – afbouw ateliertentoonstelling BHK

Werkzaamheden nieuwbouwatelier
Het wordt een moeilijk jaar op onze academie. De parkeerplaatsen staan onder druk en de speelplaats wordt aan een archeologisch
onderzoek onderworpen. Containers en vrachtwagens versperren toegangen en werklieden verstoren de rust maar het is allemaal in
het kader van enorme verbeteringen die onze academie nodig heeft. We proberen zo goed als mogelijk te informeren en raden nu
reeds aan om zoveel als mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar de academie te komen. Volg zeker deze nieuwbrief op de
voet zo ben je steeds op de hoogte. Een nieuwsbrief gemist in de mailbox? Geen probleem! Op onze site kan je die brief terugvinden.

Vlaamse Vredesweek:
Met het thema Stop haat. Praat! zetten de partners van de Vlaamse Vredesweek weer een jaarlijkse campagne op.

Maar er zijn uiteraard nog veel meer activiteiten: zie www.vredesweek.be
Misschien herinner je je 2 jaar geleden nog de Vredefabriek.
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