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1000 stemmen voor vrede
Dit mag je niet missen! Bezoek de
Boulevard Eduard in de muziekschool
en kom zeker langs op 6 november in
de Jezuïetenkerk. Meer informatie /en
tickets;
www.1000voices.be/nl/concerts/jezuiet
enkerk-lier/

Belangrijk deze maand
• 1000 stemmen voor vrede
• kunstendag voor kids
 Actualiteit

KUNSTENDAG VOOR KIDS

Voor kinderen tot 12 jaar met een
grootouder. Twee workshops in het

 Uitstappen
• Ghost Rockers op ketnet

Elke workshop wordt zowel in de
voormiddag als in de namiddag
gegeven.
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ACTUALITEIT
Nationale manifestatie van 6
november: wat te doen bij stakingen?
Die donderdag wil Hart boven Hard
aanwezig zijn op de nationale
manifestatie. Ze willen daarmee tonen
dat de besparingen breed gaan en elke
gewone burger treffen: van kinderen tot
studenten, van leerkrachten tot
gepensioneerden, van verenigingen tot
kunstenaars. Leerkrachten kunnen
deelnemen aan de staking, ook op 15
december. De school voorziet opvang.
Door de aanwezigheid versterken
geëngageerde manifestanten de
boodschap van hoop: het kan écht
anders!
Afspraak tussen 11u30 en 14u aan de
kruising van de Emile Jacqmainlaan met
De Brouckèreplein te Brussel. Je kan de
beweging
We zullen vanuit de
administratie van de academie telkens
per atelier communiceren of de
lessen/opvang kunnen gegarandeerd
worden. Voor november lukt dit. We
gaan een hartslag hoger, doe hem mee
kloppen!

8 jarigen

We tekenen, schilderen en plakken
met inkt en kleurstoffen uit de natuur.
De kunstenaars Marcel Broodthaers,
Cy Twombly, Fred Bervoets,
Alechinsky en ook de menukaarten
van Boechoutse chefs zijn onze
bronnen tot smaakvolle verbeelding.
9

12 jarigen

assemblagekunst
Oude vorken, lepels,
keukengereedschap, potten en
servies gaan we plooien, boren en
plakken tot nieuwe tafelkunst.
Inspiratie van de kunstenaars Cricou,
Broodthaers, Arman en veel oude
keukenspullen mixen we tot een
mega cool tafelkunstding.
1e workshop van 10 tot 12 uur
2e workshop van 13 tot 15 uur
Tickets kunnen
online gekocht
worden
Waar

Benedenlokaal
Bunderkes
Bistweg 17
2530 Boechout

Wanneer

zondag 16
november 2014

Organisatie

Gemeente
Boechout

Inkom

(volwassene)

Doe mee met de
wedstrijd Grafiek
reglement met
inschrijvingsformulier vind
je op deze link van CC
Zwaneberg:

www.zwaneberg.be/
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Allerheiligen
Allerzielen
bestuursvergadering Vrienden van de Academie 20u.| lokaal C0.02 | Ghost Rockers 17u.45 Ketnet

1000 Voices of Peace – Jezuïetenkerk SAMWD en SASK – 20u.15 | nationale betoging 11u.30 Bxl
deadline inleveren jaarplan per atelier (digitale versie)
Workshop lingerie HG Mode met Denie Van den Heuvel | Codibel-ontmoeting Genk C-site |Algemene
vergadering Vrienden van de Academie vzw – 11u. – kantoor directeur
1000 Voices of Peace – basiliek Koekelberg SAMWD /SASK – 12u.
facultatieve verlofdag
academie gesloten wegens Wapenstilstand | optocht van kerk naar engel 11u. St-Gummaruskerk

deadline indienen van Dynamo3 projecten
’t Looks – Talent in de wijk – van 10u. tot 18u.
Kunstendag voor kinderen – Boechout – workshop met juf Marian
afbouw ateliertentoonstelling Kantwerk
opbouw ateliertentoonstelling Schilderkunst |ontmoetingsruimte
Uitstap HG Tekenkunst RUBENS – Brussel – Bozart VVOM

lezing dr. Japinnen - 'distributed pedagogical leadership: a 10 keys model – UA 19u. Antwerpen
studiedag ‘Overheidspensioenen’ – Hof van Liere - Antwerpen
Uitstap Lagere Graad ateliers PANAMERENKO - juf Marian en meester Gommaar 13u.
verzending De Maand nieuwsbrief
Uitstap MARLENE DUMAS – Amsterdam – Kunstgeschiedenis i.s.m. Heist-op-den-Berg
Uitstap Vrienden van de Academie + HG/SG Schilderkunst – Den Haag – ROTHKO en Mauritshuis

Ghost Rockers - ketnet
Vanaf maandag 3 november start dagelijks het eerste seizoen Ghost Rockers. Het nieuwe jeugdprogramma is ingeblikt
en wordt dagelijks (ma-do) om 17u45 uitgezonden op Ketnet. In het decor staat oa een beeld van Stefan Das, zijn beeld
kan je samen met andere decorstukken uit onze academie terugvinden op de set.
ste
Hierbij alvast een voorproefje van de reeks adhv de 1 clip: https://www.youtube.com/watch?v=x0IPaY3uoyE

Uitstappen in november
> Lagere Graad - woensdag nm 26 november - ANTWERPEN
Het jeugdatelier van juf Marian en meester Gommaar op woensdag namiddag gaat naar Paramanenko in het Mukha te
Antwerpen. Dat betekent tijdig noteren in je agenda. HEENREIS: samenkomst in stationshal om 13u20 met trein: 13u35 in Ant: 13u50 + tram 12 (8 min) tot Halte Montigny + 8 min wandelen = reken 30 min in totaal | TERUGREIS: vertrek
Muhka om 15u45 naar tram 12 - trein in A centraal om 16u30 - aankomst Lier om 16u44

> Kunstgeschiedenis atelier - zaterdag 29 november - AMSTERDAM
De bus naar Ansterdam voor de tentoonstelling van Marlène Dumas zit vol. Er kan niemand meer bij. Leerkracht
Kunstgeschiedenis, Nathalie Vertsraete, kondigde tijdens de lessen aan dat deze uitstap in samenwerking met de
academie van Heist-op-den-Berg georganiseerd wordt. Wie graag naar Marlène Dumas wil gaan, kan misschien nog
terecht bij het atelier van David Ausloos. Deze opleiding HG en SG Schilderkunst gaat ook op eigen kracht

> Vrienden van de Academie - zondag 30 november

DEN HAAG

De Vrienden van de Academie zetten met een volle autobus koers naar Rothko en het Mauritshuis, naar Den Haag op
zondag 30 november. De HG en SG Schilderkunst van Phara Coenen gaat mee op stap met deze unieke kans.bestel
alvast hun nieuwe nieuwsbrief VRIENDENNIEUWS: mail naar demol.dirk@skynet.be
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