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Klei communiceert in CC Zwaneberg
De studenten keramiek van de academies
academies van Lier en HeistHeist-opop-dendenBerg hebben
hebben de handen in elkaar geslagen. Zij stellen samen tentoon
in de exporuimte van CC Zwaneberg.
Zwaneberg.
De studenten zijn de uitdaging aangegaan om te communiceren in
klei. Zij hebben geprobeerd om hun persoonlijke interpretatie van een
woord om te zetten in vormen. Klei staat centraal in deze tentoonstelling, maar uiteraard hebben de studenten ook gebruik gemaakt
van andere materialen.
De expo loopt nog tot en met 15 februari. Je bent van harte welkom
op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 tot 17u, op woensdag van 9 tot
20u, donderdag van 13 tot 17u, zaterdag van 10 tot 17u en zondag
van 14 tot 17u. CC Zwaneberg is gelegen op het Cultuurplein in Heistop-den-Berg.
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Black Box in de academie
Ook de
de werken die deelnemen aan de Black Box kan je nog tot en met
zondag 15 februari komen bekijken. Met deze Black Box willen we de
leerlingen die dit academiejaar afstuderen in de kijker zetten.
In totaal stellen 80 leerlingen tentoon. ‘Met deze Black Box willen we
aan onze leerkrachten de kans geven om een tussentijdse evaluatie
te maken van het werk van hun afstuderende leerlingen,’ legt directeur Gio De Weerd uit. ‘De leerlingen zelf krijgen dan weer de kans om
zich grondig voor te bereiden op de eindjury die ze in juni moeten afleggen. Uiteraard zijn de meeste eindwerken nog lang niet klaar. Het
kan dus zijn dat sommige leerlingen alleen maar een getekend ontwerp tentoonstellen. Wie de tentoonstelling komt bezoeken, krijgt een
evaluatiebriefje mee. Het is immers de bedoeling dat de leerlingen
ook opmerkingen krijgen van het grote publiek.’
De Black Box vindt plaats in de academie aan de Koepoortstraat.
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“Zoals wij nu
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zo lieten
rijke burgers
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vereeuwigen door
een kunstschilder.”
Arnoud Odding, directeur van
het Rijksmuseum
Twenthe (NL)
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Vrienden organiseren
Lentetentoonstelling
De Vrienden van de Academie organiseren van
20 tot en met 29 maart hun jaarlijkse Lentetentoonstelling. Ook deze keer worden de
werken op verschillende locaties in het begijnhof tentoongesteld.
Wie aan de Lentetentoonstelling wil deelnemen, kan vanaf 1 februari terecht op het secretariaat van de academie. Daar zullen inschrijvingsformulieren klaar liggen en het
nieuwe reglement. Opgelet: alleen leden van
de Vriendenkring kunnen aan deze expo deelnemen. Misschien hét moment om een lidmaatschap te overwegen.
De Vrienden zoeken trouwens nog een aantal
helpende handen. Vooral bij het organiseren
van de vernissage kunnen ze nog wel wat hulp
gebruiken. Ze zoeken ook nog mensen die de
kunstwerken naar de verschillende locaties
willen vervoeren en mensen die de werken willen ophangen.
Heb je zin om de handen uit de mouwen te
steken? Laat het dan weten aan
marjet.liekens@telenet.be

Dag van het DKO
Op zaterdag 7 februari vieren we de Dag van
het DKO. Meer dan 160 academies, zowel
muziek- als tekenscholen, tonen zich dan van
hun creatiefste kant. Dit jaar staat alles in het
teken van Kunst (K)linkt!
Wie op 7 februari met zijn project of kunstwerk
graag in de kijker wil staan, neemt contact op
met sask@lier.be.
Je krijgt dan van ons de kans om
je werk aan het grote publiek
bekend te maken.
www.dagvanhetdko.be

Fotografen vallen in de prijzen
Miranda Schmitz,
Schmitz één van onze studenten uit
H3 Fotokunst, heeft op de Fotonale in Brugge
de 2de prijs gewonnen. Fotonale Brugge is een
fotowedstrijd die ieder jaar door de stad Brugge wordt georganiseerd. In totaal werden 1800
foto’s ingestuurd.
De foto van Miranda werd beloond met een
geldprijs van 500 euro. De 1ste prijs (750 euro)
ging naar een fotograaf uit Nederland.
Geert Tielemans uit H2 Fotokunst is met zijn
reeks rond Wereldoorlog I geselecteerd voor
PhotoView 2015. Dat is een jaarlijks rondreizende expo, georganiseerd door het Centrum voor Beeldexpressie, die vernieuwende,
verrassende en vooral eigenzinnige fotoreeksen in de kijker zet.

Artafact zoekt jong muzikaal talent
Heb je er altijd al van gedroomd om met je
band (of alleen met je gitaar) op een echt podium te staan?
Wel, op donderdag 30 april krijg je van Artafact, het artistieke project van Jeugdhuis De
Moeve in Lier, de unieke kans om voor een
groot publiek in de spotlights te staan. Bovendien kan je band, als je dat wenst, voor het optreden gebruik maken van een gratis bandcoaching.
Wie op 30 april één van de podia wil veroveren, moet zich voor 1 maart inschrijven. Begin maart worden alle inschrijvingen onder de
loep genomen. Daarna wordt een selectie gemaakt.
Meer info & inschrijvingen: www.artafact.be
In samenwerking met
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