De MAAND
Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier
Belangrijk deze maand
Nieuwe optie:
Beeldverhaal
Nieuw jeugdatelier
in Malle
Ateliertentoonstelling
Ateliertentoonstelling
Schilderkunst

Academie biedt stripverhaalopleiding aan

Open Lesweek

Onze academie heeft van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits de
toestemming gekregen om vanaf dit schooljaar de optie Beeldverhaal
aan te bieden aan jongeren uit het eerste tot en met zesde middelbaar. Ook de oprichting van een jeugdatelier voor kinderen van 6 tot
en met 11 jaar in de gemeente Malle heeft ze goedgekeurd.
‘We zijn heel blij dat we de optie Beeldverhaal mogen aanbieden,’
vertelt directeur Gio De Weerd. ‘Er is al een tijdje vraag naar een specifieke beeldverhaalopleiding in de middelbare graad. Wie deze nieuwe
optie wil volgen, krijgt naast de les beeldende vorming ook een uurtje
beeldverhaal en striptekenen. Alle specifieke aspecten van het beeldverhaal worden tijdens deze les behandeld, zoals het ontwerpen van de
personages en het decor, de pagina-indeling, de communicatiefunctie,
de beeldtaal, de symboliek en de verschillende tekentechnieken en
nieuwe media die gebruikt kunnen worden. Bestaande stripverhalen
worden geanalyseerd en ook de geschiedenis van het beeldverhaal
komt aan bod. De oudste leerlingen mogen aan een echte graphic
novel werken.’
De optie Beeldverhaal wordt gegeven in de hoofdschool in Lier op
woensdag van 16u40 tot 20u.
Onze academie mag ook een jeugdatelier openen in Malle (Lierselei
19). Daar kunnen creatievelingen van 6 tot en met 11 terecht. Je leert
er werken met waterverf, plakkaatverf, pastelkrijtjes, houtskool en ecoline. Nu en dan maak je met klei en andere materialen een 3D-werk.

Van maandag 7 tot en met
zondag 13 september
vindt in onze academie
een Open Lesweek plaats.
Kandidaat-leerlingen krijgen tijdens die week de
kans om één gratis proefles te volgen. Op deze
manier kan je beter inschatten of de opleiding
van je keuze wel bij je past.

Schilderkunst in ontmoetingsruimte
Vanaf maandag 7 september kan je in de ontmoetingsruimte van
onze academie het werk bekijken van de leerlingen Schilderkunst die
les volgen bij Phara Coenen. Het gaat meer bepaald om de eindwerken van de leerlingen die vorig academiejaar zijn afgestudeerd.
De openingsreceptie vindt plaats op zaterdag 19 september om 15u.
De tentoonstelling loopt tot en met vrijdag 2 oktober.

Rommelmarkt
Tijdens de grote schoonmaak hebben we een heleboel spullen gevonden die
we graag willen verkopen
op de rommelmarkt van
Het Looks. Die vindt plaats
op zondag 13 september
van 10u30 tot 16u. De
opbrengst van ons kraampje is voor de Vrienden van
de Academie. Nog meer
verkoopbare “rommel” is
altijd welkom. We zoeken
ook nog vrijwilligers om
mee in het kraampje te
staan.
Meer info krijg je van
gretel.vandenbroek@lier.be

SEPTEMBER 2015
Za 5 sept
Ma 7 sept
Ma 7 sept
Wo 9 sept
Za 12 sept
Zo 13 sept
Ma 14 sept
Za 19 sept
Ma 21 sept
Wo 23 sept
Do 24 sept
Zo 27 sept

9u20
13u50
10u30
20u
15u
20u
13u50
8u30
13u

Wo 30 sept

-

Geen les Mode & Theaterkostuums (lesverplaatsing)
Atelierexpo Schilderkunst (Phara) in ontmoetingsruimte (t.e.m. 2 okt)
Open Lesweek (tot en met zondag 13 sept)
Juf Marian (L3 en L4) wordt vervangen door meester Gommaar
Uitstap Mode & Theaterkostuums
Rommelmarkt in het Looks
Bestuursvergadering Vrienden van de Academie in lokaal C002
Vernissage atelierexpo Schilderkunst in ontmoetingsruimte
Installatievergadering Vrije Ateliers in lokaal B102
Juf Inge (jeugdatelier Broechem) wordt vervangen
Geen les HG Tekenkunst (Veerle De Vuyst)
Ommegang in het kader van de Gummarus Feesten
(binnenstad wordt vanaf 13u afgesloten!)
Laatste dag om in te schrijven!

Ben fietste afgelopen zomer vanuit Nederland
naar Santiago de Compostella en zag op de
Netedijk in Emblem de bijdrage van ons keramiekatelier aan het kunstproject Over Vloed.

Reisverhaal van Ben de Blok
Ter plaatse boetseerde hij een beeldje van zijn
overleden dochtertjes. Hij liet het beeldje achter
en nam – zoals de bedoeling was – een ander uit
de houten kist: een smiley.

Tekst Gretel Van den Broek | Foto’s Ben de Blok

Deze smiley vergezelde hem tot aan
het Spaanse Cruz de Ferro, het
hoogste punt van de pelgrimstocht.
Ben hing de smiley aan het kruis en
fietste verder naar Compostella.

Heb je een berichtje voor De MAAND? Dan is dat welkom op sask@lier.be
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