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

Kleuren vervangen cijfers
Belangrijk deze maand
Evalueren in een academie is altijd een moeilijke zaak geweest.
Schoonheid, kunstzin en creativiteit laten zich namelijk moeilijk in
cijfers vatten. Onze academie stapt daarom mee in het pilootproject
Kunstig Competent.
Kunstig Competent is een nieuwe evaluatiemethode die de verschillende rollen van een artiest bekijkt: de vakman, performer, kunstenaar,
onderzoeker, samenspeler en unieke ik.
Deze rollen hebben elk hun eigen kleur en zijn per richting omschreven.
Als performer bijvoorbeeld, gaat pakweg een pianist heel anders om
met zijn publiek dan een schilder. En het vakmanschap van een fotograaf is niet te vergelijken met dat van een beeldhouwer.
Een evaluatie met Kunstig Competent belooft voedend te zijn, uitdagend, bemoedigend en veelzijdig. De moeite dus om de cijfers naar de
prullenbak te verwijzen en te vervangen door rollen en kleuren.
De evaluatiefiches van de lagere en middelbare graad (jeugd en
jongeren) worden vanaf woensdag 16 december digitaal verstuurd. De
volwassenen uit de hogere graad en de specialisatiegraad krijgen hun
fiche pas eind januari.
Tekst: Gretel Van den Broek

Hommages wedstrijd
OCMW zkt kunstwerk
Making Movies

“Waar het rekenen
begint, houdt het
denken op.”
Is Arthur Schopenhauer
(1788-1860) de bedenker
van Kunstig Competent?
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Schilders stellen werk tentoon
In de ontmoetingsruimte van de academie wordt geregeld het werk van
de leerlingen tentoongesteld. Momenteel kan je het werk bekijken van
de leerlingen Schilderkunst die les volgen bij Greet Van Autgaerden. Ze
stellen vooral portretten tentoon.
De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 13 december. Vanaf
woensdag 16 december kan je het werk van de leerlingen Fotokunst
bekijken.

Cinema Bourgondia
Op dinsdag 15 december
trakteren we jou weer op een
avondje Cinema Bourgondia.
Op de affiche staat deze
keer Winterschläfer (1997),
de tweede film van de Duitse
cineast Tom Tykwer.
Winterschläfer is een beklemmend en prachtig vormgegeven relatiedrama waarin
een aantal vreemde gebeurtenissen rond vijf inwoners
van een ijzig bergdorpje voor
een noodlottige kettingreactie zorgen.
De filmvoorstelling vindt
plaats in het lokaal Kunstgeschiedenis op de eerste
verdieping en gaat om
19.30u van start. De toegang is gratis.

DECEMBER 2015
Di 1 dec
Vr 4 dec
Za 5 dec
Za 5 dec

18.20u
21.30u

Zo 6 dec
Ma 7 dec
Do 10 dec
Vr 11 dec
Wo 16 dec

19.10u
-

Wo 16 dec
Ma 21 dec

-

Keramiekatelier gaat op uitstap naar Maastricht
Geen les Fotokunst (lesverplaatsing)
Fotokunst gaat op uitstap naar Charleroi
Wim (secretariaat) treedt met zijn groep The Jazz Factor
op in Bar Muza, Gasthuisvest 52 in Lier
Wie braaf is geweest, vindt vandaag iets lekkers in zijn schoen
Avondlezing Unfold in academie Mol (les Keramiek van Liesbet)
Geen avondles Keramiek van Liesbet (lesverplaatsing)
Match!-project in de basisschool van Malle (Barry Camps)
Ateliertentoonstelling Fotokunst in ontmoetingsruimte
(t.e.m. 15 januari 2016)
Verzending van de evaluatiefiches (LG en MG)
Kerstvakantie – de academie is gesloten t.e.m. zo 3 januari

Stelt Bozar jouw hommage tentoon?
Iedereen heeft een plek waar hij nooit genoeg
van krijgt. Of een persoon die je diep bewondert.
Of een gebeurtenis die je steeds weer aan het
denken zet. Maar hoe verbeeld je als kunstenaar je bewondering en respect voor zo’n
gebeurtenis, persoon of plaats?
Laat je inspireren door deze vraag, maak een
beeldend werk en doe mee met de Hommage
wedstrijd!
Stuur je werk in en wie weet wordt jouw
hommage in mei 2016 tentoongesteld op de
Hommage Expo in Bozar.
Deelnemen kan tot en met 31 januari 2016.
www.hommage-expo.be

OCMW zoekt kunstenaars
In de gemeente Lint wordt momenteel een
nieuw woonzorgcentrum gebouwd. Het
OCMW heeft voor dit nieuwe gebouw heel
wat subsidies gekregen. Daar hingen wel een
aantal voorwaarden aan vast. Zo moest het
OCMW beloven dat in de nieuwbouw een
geïntegreerd kunstwerk wordt gerealiseerd.
Het OCMW vindt dat dit werk solidariteit,
dankbaarheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid moet uitstralen.
Kunstenaars die zich herkennen in deze
thema’s kunnen nog tot 30 december een
voorstel indienen bij het OCMW van Lint.
In maart 2017 zal het nieuwe woonzorgcentrum feestelijk worden geopend en zal
het kunstwerk worden ingehuldigd.
De informatiebundel met de toewijzingscriteria kan gedownload worden via
www.lint.be

Making Movies wacht op filmpjes
Op zondag 7 februari 2016 vindt in het Zuiderpershuis in Antwerpen het Making Movies
Filmfeest plaats. Dat is een uniek ééndagsfestival voor jonge filmmakers.
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en de trotse
eigenaar van een zelfgemaakt filmpje van
maximum 6 minuten? Stuur dat dan vóór 1
januari op! Als je film wordt geselecteerd,
wordt hij op een groot scherm vertoond op het
Making Movies Filmfeest. Daarna reist hij naar
andere festivals over de hele wereld.
Info & inschrijvingen: www.makingmovies.be

Jongbloed veilt kunstwerken
Op zondag 20 december organiseert Jongbloed, de jongerenwerking van het Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen, een kunstveiling ten voordele van Music For Life.
Wie een werk wil doneren, stuurt vóór 10
december een mailtje naar
jongbloed.kmska@gmail.com
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