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

Belangrijk deze maand
Afstuderende
leerlingen stellen
tentoon
Eindjury’s
(zie agenda)
Vrienden
Vrienden organiseren
workshops

Afstuderende leerlingen stellen tentoon
De leerlingen die dit academiejaar afstuderen, stellen op verschillende locaties hun eindwerken tentoon.
Zo stellen de leerlingen uit het vijfde jaar Fotokunst van 13 tot en met
16 juni tentoon in het Vleeshuis op de Grote Markt van Lier. Je kan de
foto’s bekijken op zaterdag, zondag en maandag, van 10 tot 20u. Op
dinsdag ben je welkom van 10 tot 16u. Dinsdag is er ook een nocturne
van 20 tot 22u.
De leerlingen Keramiek stellen tentoon in de Loodsen op het voormalige militaire domein aan de Bistweg in Broechem (Ranst). Je bent
welkom op 13 en 14 juni en op 20 en 21 juni, telkens van 14 tot 17u.
Op 13 juni om 15u vindt de openingsreceptie plaats.
Van 17 tot en met 23 juni kan je in Bar Muza gaan kijken naar de
tentoonstelling Kant versus Mode. De creaties van de leerlingen Mode
& Theaterkostuums worden op 17 juni twee keer geshowd op een
heuse catwalk, om 19u en om 21u. Ook de leerlingen Kant stellen hun
creaties tentoon. Bar Muza is gelegen naast de Academie voor Muziek,
Woord en Dans aan de Gasthuisvest.
De leerlingen Schilderkunst die les volgen bij Greet Van Autgaerden
stellen tentoon in het Vleeshuis op de Grote Markt. De vernissage vindt
plaats op vrijdag 19 juni om 19u. Je kan de werken ook bekijken op
zaterdag 20 en zondag 21 juni, van 10 tot 18u.
De leerlingen van Phara Coenen stellen pas in september tentoon.

Beeldhouwkunst in ontmoetingsruimte
Vanaf woensdag 3 juni kan je in de ontmoetingsruimte van onze
academie het werk bekijken van de leerlingen Beeldhouwkunst. Ook
deze keer hebben zij van diverse materialen gebruik gemaakt. De
tentoonstelling loopt tot en met 30 juni.

Proclamatie en
dan vakantie!
Graag nodigen we iedereen
uit op onze jaarlijkse proclamatie. Die vindt plaats
op dinsdag 23 juni om 20u
in het hoofdgebouw aan de
Koepoortstraat. De leerlingen die afstuderen, krijgen dan hun diploma.
Dinsdag 30 juni is de
laatste schooldag. Het secretariaat is nog wel open
tot en met 10 juli.
Tijdens de zomervakantie
kan je ook digitaal (her)inschrijven via onze website
www.academielier.be.
Wacht niet te lang, want
vol is vol!
Op maandag 24 augustus
gaat het secretariaat weer
open.
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Geen les Kunstgeschiedenis (Nathalie), wel eindexamens in het museum
Eindjury Middelbare Graad Jongeren
Geen les Keramiek (Marc)
Eindjury Vrije Grafiek
Eindjury Kantwerk
Eindjury Beeldhouwkunst. Geen les schilderkunst (David)
Eindjury Schilderkunst Phara (10u) en David (12u)
Uitstap Schilderkunst “Landschapschilderen” (David)
Uitstap L123 naar Elias Playground (Gommaar)
Eindjury Middelbare Graad Volwassenen (10u) en Keramiek (12u30)
Eindjury Tekenkunst (10u) en Fotokunst (16u)
Daguitstap Middelbare Graad Volwassenen Broechem (Stef)
Geen les in jeugdatelier Koningshooikt (Stef), wel op zondag 21 juni
Eindjury Mode & Theaterkostuums
Daguitstap Tekenkunst Broechem en Middelbare Graad Volw. Lier (Stef)
Eindjury Schilderkunst Greet
Geen les Keramiek (Marc)
Geen les in jeugdatelier Koningshooikt (Barry), wel op zondag 21 juni
Uitstap L123 naar Elias Playground (Gommaar)
Opendeurdag in Koningshooikt. Stef en Barry geven les van 13 tot 15u30
Proclamatie in het hoofdgebouw aan de Koepoortstraat
Uitstap Kunstgeschiedenis (Kristin)
Uitstap Kunstgeschiedenis (Kristin)
Op zondag 21 juni zet
het jeugdatelier in Koningshooikt
van 10 tot 15.30u zijn deuren open voor
het grote publiek.
Op zaterdag 27 juni om 9.20u houdt
het jeugdatelier in Broechem zijn Slotfeest.
De jeugdateliers in Lier (de leerlingen van Stef en Anne)
sluiten diezelfde zaterdagvoormiddag
het schooljaar samen af in het stadspark aan
de Netelaan. Ze vertrekken om 9.20u vanuit
de academie naar het park en staan om
12u terug in de hal. Als het regent,
blijven ze in de academie.

De Vrienden van de Academie organiseren…
Workshop Striptekenen
Workshop Graffiti
voor kinderen van 8 tot 14 jaar
voor jongeren van 14 tot 18 jaar
Docent: Dirk van der Auwera (d’Auwe)
Docent: Joachim
Mee te brengen materiaal: A3 of A4 papier,
(Wees gerust: Joachim werkt uitsluitend met
potlood, slijper, gom, lat en een fineliner van
niet-schadelijke stoffen)
0,4 mm
Wanneer? Op 24 en 25 augustus, telkens van
Wanneer? Op 24, 25, 26 en 27 augustus,
13 tot 17 uur
telkens van 9 tot 12 uur
Waar? Academie voor Schone Kunsten,
Waar? Academie voor Schone Kunsten,
Koepoortstraat 1 in Lier (i.s.m. Jeugdhuis De
Koepoortstraat 1 in Lier
Moeve)
Prijs: €40
Prijs: €40 (materiaal inbegrepen)
Hoe schrijf je in? Je stort voor 15 juni het cursusbedrag op rekening BE83 7765 9094 4915 met
vermelding van jouw naam, e-mailadres, telefoon en de workshop die je wenst te volgen.
Meer informatie krijg je van Marjet Liekens via marjet.liekens@telenet.be.
Heb je een berichtje voor De MAAND? Dan is dat welkom op sask@lier.be
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