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

Vrienden organiseren workshops
De Vrienden van de Academie organiseren de komende maanden drie
workshops.
De workshop Romeinse kapitalen met redispen richt zich zowel tot
beginners als gevorderden. De lessen worden gegeven door Griet
Cockaerts op 26 sept, 10 okt, 24 okt, 21 nov, 5 dec, 19 dec, 9 jan, 23
jan, 6 feb en 27 feb, telkens van 9.45 tot 11.45u. Prijs: €100.
De workshop Aquarel voor gevorderden wordt gegeven door Gerda
Mentens op 3 okt, 17 okt, 14 nov, 12 dec, 16 jan, 30 jan, 6 feb, 27 feb,
12 mrt en 19 mrt, telkens van 9.30 tot 13u. Prijs: €150.
De workshop Boekbinden richt zich tot iedereen. Ook deze workshop
wordt gegeven door Griet Cockaerts op 10 okt, 21 nov, 19 dec en 23
jan, telkens van 13 tot 16u. Prijs: €60.
Alle workshops worden gegeven in de academie aan de Koepoortstraat.
Voor inschrijvingen kan je terecht bij marjet.liekens@telenet.be. Let
wel: niet-leden betalen steeds €12,50 extra.
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Elisabeth Broekaert
Onze academie heeft een
derde leerkracht Fotokunst:
Elisabeth Broekaert.
Elisabeth is gespecialiseerd
in documentairefotografie. Ze
heeft reeds gewerkt voor
Knack, De Standaard en De
Morgen.
Ze zal samen met Ilse
Liekens lesgeven aan de
leerlingen van het eerste en
tweede jaar.
www.elisabeth.broekaert.com

Wat moet je doen als je niet naar de les kun
kunt komen?
Als je niet naar de les kunt komen, meld je dit zo snel mogelijk. Dat doe je niet langer via sask@lier.be.
Om afwezigheidsbriefjes sneller te kunnen verwerken, wordt iedere leerkracht bijgestaan door een
administratieve medewerker.
Wie les volgt bij David Ausloos, Barbara Baert, Barry Camps, Phara Coenen, Peter De Koninck, Veerle
De Vuyst, Xavier De Wulf of Gommaar Gilliams, stuurt zijn afwezigheidsbriefjes naar
marina.vandessel@lier.be.
Wie les volgt bij Lieve Grootaers, Anne Kennes, Ilse Liekens, Linda Luyten, Sabine Oosterlynck, Marijke
Fabré, Inge Vaes, Greet Van Autgaerden of Marina Van Camp, stuurt zijn afwezigheidsbriefjes naar
wim.dekens@lier.be.
Wie les volgt bij Liesbet Van Huysse, Bart Verbaenen, Patrick Verbeeck, Marc Verbruggen, Marc
Vervoort, Kristin De Glas of Nathalie Verstraete, stuurt zijn afwezigheidsbriefjes naar
gretel.vandenbroek@lier.be.
Wie les volgt bij Lies Everaerts, Marian Lesage of Stef Van Doninck, stuurt zijn afwezigheidsbriefjes
naar min.vanhoutven@lier.be.

OKTOBER 2015
Zo 4 okt

13u

Ma 5 okt

-

Ommegang in het kader van de Gummarus Feesten
(binnenstad wordt vanaf 13u afgesloten!)

Dag van de Leerkracht of World Teachers’ Day
Dit jaar legt UNESCO de nadruk op het versterken van de leerkrachten om
kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden. Meer info: www.savedbythebell.be

Ma 5 okt
Wo 7 okt
Wo 7 okt
Za 10 okt
Zo 11 okt
Ma 12 okt

20u
11u
-

Bestuursvergadering Vrienden van de Academie
Atelierexpo Tekenkunst in ontmoetingsruimte (t.e.m. 15 nov)
Big Draw – tekenfestival i.s.m. Kunstwerkt (tot en met 11 okt)
H3 en H4 Fotokunst gaan naar Rotterdam en Den Haag
Sint-Gummarusprocessie
Start van de inleefweek rond armoede in Lier
Directeur Gio De Weerd moet deze week met 60 euro zien rond te komen.
Meer info vind je in de bijlage.

Za 24 okt

9.20u

Geen les Fotokunst

Tekeningen in ontmoetingsruimte

Aron Wouters wint Kunstbende

In de ontmoetingsruimte van de academie
wordt geregeld het werk van de leerlingen
tentoongesteld. Vanaf woensdag 7 oktober kan
je het werk bekijken van de leerlingen
Tekenkunst.
De tekenaars uit het eerste en tweede jaar
stellen vooral stillevens en landschappen tentoon. De leerlingen uit de hogere jaren hebben
gewerkt naar levend model.
De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag
15 november.

Aron Wouters (19), oud-leerling van onze
academie, heeft de finale van de 16de editie
van de Kunstbende gewonnen.
Dat is dé kunstwedstrijd voor jongeren tussen
de 13 en 19 jaar. Meer dan 170 jonge
creatievelingen namen aan de wedstrijd deel.
In de categorie “beeldende kunst” ging onze
Aron Wouters met de hoofdprijs aan de haal.
Zijn werk was zowel “doordacht” als “kritisch”,
zei de jury. Die bestond zowel uit jongeren als
professionals.
Aron mocht zijn werk twee weken lang
tentoonstellen in het M HKA in Antwerpen.

Amarant houdt lezing over iconografie
De vzw Amarant organiseert regelmatig in onze
hoofdschool lezingen en cursussen over beeldende kunst en filosofie. Het cursusaanbod is
ieder jaar erg divers qua onderwerp en
benaderingswijze.
In november organiseert Amarant twee lezingen
over het bijbelse beeldenverbod en de iconografie van joden, moslims en christenen. Ondanks het verbod om beelden te maken van de
goden, zien we toch een uitgebreide iconografie
bij joden, moslims en christenen. Docent
Armand De Roose zal het vooral hebben over
het ontstaan en de evolutie van deze beelden.
De lezingen vinden plaats in het Kunstgeschiedenislokaal van onze hoofdschool aan
de Koepoortstraat, op woensdag 18 en 25
november, telkens van 14 tot 16.30u.
Het cursusgeld bedraagt 26 euro. Amarantleden betalen 23 euro.
Voor meer info en inschrijvingen: 070 23 30 48
of info@amarant.be. Je kunt de volledige programmabrochure raadplegen via de website
www.amarant.be.

Vrienden zoeken nieuwe leden
De Vrienden van de Academie organiseren
verschillende daguitstappen naar tentoonstellingen en musea in binnen- en
buitenland. Ook meerdaagse reizen naar
belangrijke kunststeden staan regelmatig op
het pro-gramma.
Wie lid wil worden, betaalt €12,50 per gezin.
Het lidgeld stort je op rekening BE83 7765
9094 4915 met vermelding “lid Vrienden”.
Als lid ontvang je onder meer een
nieuwsbrief. Die wordt bij voorkeur digitaal
verstuurd. Jouw e-mailadres geef je door aan
demol.dirk@skynet.be.
demol.dirk@skynet.be Een lidkaart geeft ook
recht op vermindering bij verschillende
handelaars. Je kan er ook mee deelnemen
aan de kunstuitstappen die door de Vrienden
worden georganiseerd.
Je kan ook beschermlid worden om minder
kapitaalkrachtigen te steunen. Dat kost €25.
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