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Vrienden houden lentetentoonstelling
en kunstveiling voor drie goede doelen
De Vrienden van de Academie organiseren van 11 tot en met 24 maart
hun jaarlijkse Lentetentoonstelling. Op 18 maart houden ze een kunstveiling voor het goede doel.
Dit jaar vindt de Lentetentoonstelling plaats in de academie aan de
Koepoortstraat. Alle disciplines die aan de academie worden gedoceerd,
komen aan bod. De vernissage vindt plaats op vrijdag 11 maart om 20u.
De tentoonstelling loopt tot en met 24 maart.
Een deel van de tentoongestelde werken wordt op vrijdag 18 maart
geveild. Deze veiling vindt plaats in de ontmoetingsruimte en begint om
20u. De opbrengst gaat naar drie goede doelen: het Belgica-project van
vzw De Steenschuit, de Vredesweek van Pax Christi en de vzw Ons
Gedacht.
Bij De Steenschuit in Boom kunnen langdurig werkzoekenden terecht
voor een opleiding houtbewerking. Wie echt gemotiveerd is, kan meebouwen aan de New Belgica, een replica van het beroemde poolschip.
Elk jaar brengt Pax Christi met de Vredesweek een vredesthema onder
de aandacht van de overheid en het brede publiek.
De Lierse vzw Ons Gedacht helpt mensen die in armoede leven en doet
voorstellen om het armoedebeleid te verbeteren.

Jeugdateliers stellen tentoon in bib
Op zaterdag 5 maart
begint de Jeugdboekenweek. Naar aanleiding
daarvan stellen de leerlingen van onze jeugdateliers (van 6 tot en
met 11 jaar) tentoon in
de bibliotheken van
Lier, Emblem, Oelegem,
Malle en Zandhoven.
De Jeugdboekenweek is
het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen
lang zetten bibliotheken
en boekhandels
de
mooiste kinderboeken
in de kijker. Dit jaar is
het thema “Weg van de
stad”.
Je kan de werkjes van
onze leerlingen tot 20
maart bekijken.

Belangrijk deze maand
Cinema Bourgondia
Illustratorenwedstrijd
Stadsmuseum heeft
jouw hulp nodig

Moessorgski in
Lierse Jezuïetenkerk
Het Davidsfonds organiseert
op 18 maart de tweede uitvoering van De Schilderijententoonstelling van Modest
Moessorgski. De
muziek
wordt gebracht door het
kamermuziekensemble MP21
en visueel ondersteund door
de kunstwerken die gemaakt
zijn door de leerlingen
Tekenkunst die les volgen bij
Stef Van Doninck in het
atelier in Broechem.
De Schilderijententoonstelling
wordt uitgevoerd in de Jezuïetenkerk aan de Gasthuisvest
50 in Lier. Het concert begint
om 20u.
Na het concert vindt de vernissage plaats van de tentoonstelling van de leerlingen
Tekenkunst. De expo vindt
plaats in de muziekacademie
en is toegankelijk tot en met
18 april.
Kaarten voor het concert
kosten 15 euro. Leden van
het Davidsfonds betalen 10
euro.
Info: rogerbruyns@telenet.be
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Geen les fotokunst (Patrick Verbeeck)
Project MalleGEEFT met jeugdatelier van meester Barry
Leerlingen Fotokunst gaan naar het Fotomuseum in Antwerpen
Lenteconcert in SAMWD
Bestuursvergadering Vrienden van de Academie
Opbouw Lentetentoonstelling in het hoofdgebouw
Geen les fotokunst (Elisabeth Broekaert)
Leerkrachtendag in De Singel n.a.v. de Dag van de Academies
Ateliertentoonstelling Kant in ontmoetingsruimte
Geen lesbegeleider Keramiek wegens bijscholing Liesbet
Pedagogische studiedag in Den Haag – de academie is gesloten
Facultatieve verlofdag – de academie is gesloten
Dansvoorstelling SAMWD in Barcelona
Paasvakantie – de academie is gesloten t.e.m. zo 10 april

Stadsmuseum Lier
heeft jouw hulp nodig
In oktober 2018 opent het Stadsmuseum
Lier zijn deuren. Dit nieuwe museum wil een
breed en authentiek beeld van Lier en de
Lierenaar tonen.
‘We zijn nu op zoek naar boeiende verhalen,
verrassende voorwerpen en betekenisvolle
tradities en gebruiken,’ vertelt museumdeskundige Griet Van Opstal.
‘Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.
Heb je zin om mee op zoek te gaan naar
verhalen, tradities en gebruiken? Of samen
met andere vrijwilligers waardevolle objecten
op te sporen? Laat het ons dan weten!’
Op zondag 20 maart worden de hoofdthema’s van het stadsmuseum toegelicht en
krijg je tips en tricks om een passende
collectie te zoeken.
De zoektocht loopt van april tot eind december en wordt begeleid door de stad Lier en
de erfgoedcel Kempens Karakter.
In de loop van 2017 zal uit al het verzamelde
materiaal de collectie voor het stadsmuseum
worden samengesteld.
‘Je hoeft echt geen historicus te zijn,’ zegt
Griet Van Opstal nog. ‘Tijd en zin hebben om
je steentje bij te dragen, is voldoende. En je
moet natuurlijk ook wel trots zijn op je stad!’
Geïnteresseerd? Stuur dan voor 7 maart je
kandidatuur naar musea@lier.be. Omschrijf
wie je bent en waarom je wil deelnemen.
Voor 11 maart laat het museum weten of je
erbij bent.
Meer info: www.stadsmuseumlier.be

Air Doll in Cinema Bourgondia
Op donderdag 17 maart trakteren we jou weer
op een avondje Cinema Bourgondia. Op de
affiche staat deze keer Air Doll (2009), een
Japans meesterwerk over een pop die tot
leven komt.
De filmvoorstelling vindt plaats in het lokaal
Kunstgeschiedenis en gaat om 19.30u van
start. De toegang is gratis.

Key Colours Competition
Uitgeverij Clavis en de stad Hasselt organiseren voor de elfde keer de Key Colours Competition, de internationale wedstrijd voor het
beste prentenboekconcept. Deze wedstrijd is
voor veel illustratoren het begin van een
succesvolle carrière. De winnaar ontvangt een
geldsom van 7500 euro. Zijn werk zal ook
worden uitgegeven.
De opdracht is een prentenboek voor kinderen
tussen de 2 en 7 jaar. De inzendingstermijn
loopt af op 15 juli 2016.
Meer info & reglement: www.keycolours.com
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