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

Belangrijk deze maand
• 1000 Voices for PEACE
• Kantwerk
ateliertentoonstelling
PUZZLEMANIA
 GEUBELS ende BELGEN
 Workshops en
Keramiekbezoek 4MG

39 nationale en internationale koren
gingen in op de uitnodiging van het
Festival van Vlaanderen Brussel om deel te nemen aan een hommage aan
de vrede. Meer dan 1000 professionele en niet-professionele zangers uit
landen die 100 jaar geleden betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog staan
nu zij aan zij. 17 buitenlandse en 22 Belgische koren ontmoeten elkaar tussen
3 en 9 november 2014 in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en geven samen
kleur aan het 1000 Voices for Peace-verhaal. Ze smeden vriendschappen,
ontdekken ons land en verkennen mekaars zangtradities tijdens 17
dubbelconcerten in tal van Belgische gemeenten.
Een week van ontmoeting en samenzang wordt bekroond met een
onvergetelijk slotconcert op 9 november waarbij alle zangers samen met het
Brussels Philharmonic een bevlogen pleidooi voor de vrede geven in de
Basiliek van Koekelberg. Onder het patronaat van Herman Van Rompuy,
voorzitter van de Europese Raad, levert het Festival van Vlaanderen Brussel zo
zijn bijdrage tot herdenking van de Groote Oorlog. Onze academie werkt mee.
Coördinator = Veerle De Vuyst
NIEUW!

PU Z ZL E M AN I A

De puzzels van PUZZLEMANIA van de
vzw Kant in Vlaanderen verhuizen van het
Kant en Textielcentrum te Diest naar de
academie van Lier.
I.s.m. de leerlingen en leerkracht van de
opleiding Kantwerk loopt de
tentoonstelling van woensdag 22 oktober
tot en met zondag 16 november 2014.
Meer informatie: Linda Luyten (leerkracht)

.

NIEUW! G EU BE L S en de B ELG EN
Naast Studio 100, Klara, VRT bieden we
ook ondersteuning aan creatieve
productiebureaus. We hadden de
filmploeg van Woestijnvis over de vloer in
september. Vera Grootaers produceert
het programma Geubels en de Belgen
op VIER. Op 16 oktober kan je in de
uitzending van Geubels en de Belgen
onze academie spotten.
Info: www.vier.be/geubelsendebelgen

• Uitstap DE MUNT – Shell
Shock
 Amarant: Toulouse Lautrec

‘Natuurlijk moet je
niet teveel drinken,
maar wel genoeg!’
Toulouse Lautrec
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evacuatie-oefening | meester Gommaar wordt vervangen | juf Lies wordt vervangen door juf Marian
Kennis Expertise Netwerk (KEN) innovatie dag - 12u. - deSingel | samenwerking HG Tekenkunst Veerle
De Vuyst en Peter De Koninck
Workshop MG i.s.m. Moeve vzw juf Anne Kennes | meester Gommaar is afwezig -> vervanging voorzien
Lies Everaerts wordt vervangen door Barry Camps
DAG VAN DE LEERKRACHT
meester Gommaar is afwezig -> vervanging is voorzien
bestuursvergadering Vrienden van de Academie 20u.| lok.C0.02
pedagogische studiedag – 9u.30 – gastspreker Luk Bosman -> alle lessen opgeschort <-

Workshop MG i.s.m. Moeve vzw (juf Anne Kennes) | deadline werken 1000 Voices for Peace (Veerle De Vuyst)
Algemene vergadering van de Vrienden van de Academie vzw

Amarant – cursus Toulouse Lautrec – 10u. B102
bezoek van MG aan keramiekatelier in Broechem 17u.(KENA & VHUL)

Vakvergadering HG Tekenkunst – 9u. – kantoor directeur
opbouw tentoonstelling Kantwerk i.s.m. Kant in Vlaanderen vzw
Uitstap opleiding Mode & Theaterkostuums – De Munt – 13u. + voorstelling De Munt Shell Shock 19u.
verzending De Maand (nieuwsbrief)
Vakgroep Lagere Graad & Middelbare Graad – 20u.30 – kantoor directeur

academie gesloten wegens herfstvakantie tot en met zondag 2 november

Workshops Middelbare Graad – bezoek MG aan keramiek atelier Broechem
De leerlingen van de Middelbare Graad die bij juf Anne Kennes zitten trekken er in oktober op uit om buiten de muren van
de hoofdzetel te Lier artistieke uitdagingen te trotseren. Twee workshops (3 en 10/10) en één bezoek aan het
keramiekatelier te Broechem staan op de werkagenda. Zorg dat je tijdig aanwezig bent, zodat je deze uitstappen niet
mist! Meer informatie: Anne Kennes, An-Sofie Gysemans (Moeve vzw) en Liesbet Van Huysse).

Vrienden van de Academie
Op 6 oktober is er een Raad van Bestuur en op 11 oktober een Algemene Vergadering van de Academie. We
verwelkomen nieuwe bestuursleden en we zwaaien er enkele uit. Zo zet de vzw haar werkzaamheden gestaag verder en
organiseert kunstreizen, workshops, tentoonstellingen en educatieve projecten. Verder ondersteunt de vzw de werking
van de academie. Het is onnodig om te stellen dat elke vrijwilliger in deze vereniging de academie een warm hart
toedraagt. Meer informatie: Paul Breesch (voorzitter)
.

NIEUW!

U I T STA P DE MU N T

Sh el l Sh o c k

Op woensdag 22 oktober trekt het mode-atelier naar Brussel. Een bezoek
aan de kostuumafdeling van De Munt om 13u. staat op het programma.
Ervaringsgericht onderwijs is de draagkracht van een artistieke
zelfontplooiing voor de leerling, maar ook voor de leerkracht.
Een tentoonstelling, workshop en voorstelling van Shell Shock staat op
het programma. Het begint om 13 u tot 16u.30 en de voorstelling begint
om 19u.00 tot
Meer informatie: Marijke Fabré en Sabine Oosterlynck (leerkrachten
Mode en Theaterkostuums)

NIEUW!

A M A RAN T - c u rs us

Henri de Toulouse-Lautrec 16/10 van 10u00
tot 12u30 en van 14u00 tot 16u30

Chroniqueur van de belle époque "Wat
weet u over Henri de Toulouse-Lautrec".
Wie was deze kunstenaar echt? En wat is
zijn plaats in de kunstgeschiedenis?
Cursusgeld + pdf syllabus: leden 21,00 euro
/ niet-leden 24,00 euro
Syllabus op papier: 2 euro
Is dit mogelijk voor jou? Mail: sask@lier.be
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