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

Academie zet haar deuren open
Op zaterdag 23 april zet onze academie van 10 tot 17 uur haar deuren
open voor het grote publiek. Deze Open Atelierdag is een unieke
gelegenheid om leraars en leerlingen aan het werk te zien.
Zo kan je onder meer een kijkje nemen in onze verschillende jeugd- en
jongerenateliers. Volwassenen kunnen kennismaken met de afdelingen
tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, vrije grafiek,
Lierse kant, mode & theaterkostuums, fotokunst en digitale beeldvorming. Het volledige programma zal in een extra editie van De Maand
staan.
Op het secretariaat kun je inschrijven voor volgend schooljaar. Dat kan
ook digitaal via www.academielier.be.
www.academielier.be Op de Open Atelierdag kom je ook
te weten welke workshops de Vrienden van de Academie tijdens de
zomervakantie organiseren.
De LIERische Kunsten in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans vindt dit jaar plaats op zondag 15 mei.

Expo Pi-Kant in
Taxandriamuseum
Op 15 april gaat in het
Taxandriamuseum in Turnhout de expo Pi-Kant open.
Daar worden de oneindige
mogelijkheden van kant getoond. Pi-Kant is een gezamenlijk project van de academies van Antwerpen, Lier en
Turnhout. Zij proberen met
deze expo jonge mensen te
inspireren en te verleiden om
de textielkunst mee in stand
te houden, want dat ambacht
dreigt verloren te gaan.
De expo wordt geopend op 15
april om 19.30u. Het Taxandriamuseum is gelegen aan
de Begijnenstraat 28 in Turnhout.
Pi-Kant loopt daar tot 31
augustus en verhuist dan
naar het Timmermans-Opsomerhuis in Lier. Die expo gaat
open in de derde week van
september. De klemtoon zal
dan liggen op Lierse kant en
mode. Na de herfstvakantie
verhuist Pi-Kant naar Antwerpen.
www.taxandriamuseum.be
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Broeihaard Kunstenfestival in de SAMWD aan de Gasthuisvest
Meer info: www.broeihaard.be
Broeihaard Kunstenfestival in de SAMWD aan de Gasthuisvest
Laatste dag van de paasvakantie
Geen les keramiek (lesverplaatsing)
Leerlingen Tekenkunst gaan naar S.M.A.K. in Gent (Veerle)
Opening expo Pi-Kant in Taxandriamuseum in Turnhout
Algemene Vergadering Raad v. Bestuur Vrienden van de Academie
Werkvergadering voor vrijwilligers Open Atelierdag (lokaal B102)
Cultuurklassen (lager onderwijs) bezoeken de academie
Kunstveiling in Galerie Martin Van Blerk in Antwerpen
Open Atelierdag in academie aan de Koepoortstraat
Filmavond t.v.v. De Steenschuit (in cultureel centrum Boom)
Start van de Week van de Academies

Week van de Academies
Dit jaar sluiten de academies van het deeltijds kunstonderwijs voor de eerste keer aan
bij de Week van de Amateurkunsten. Dat
doen ze met de Week van de Academies
(vorig schooljaar heette hét jaarlijkse
evenement van de academies nog de Dag
van het DKO).
De Week van de Amateurkunsten is ondertussen aan haar 21ste editie toe en loopt van
vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei. De
Week van de Academies loopt in dezelfde
periode. Het thema is MATCH.
Elke academie organiseert een aantal activiteiten waarin “samenwerking” centraal staat.
Het is de bedoeling dat academies en
amateurkunstenaars de handen in elkaar
slaan. Uit onderzoek is immers gebleken dat
deze twee cultuurvelden gezamenlijke aandachtspunten hebben.
Organiseer je liever zelf iets? Spreek dan
anderen aan! Stap in een kunstenaarscollectief en bundel de krachten! Kortom:
vind je MATCH en ga vervolgens de ultieme
match aan met je publiek!
Zowel de Week van de Amateurkunsten als
de Week van de Academies omvat alle kunstdisciplines. Iedereen kan dus deelnemen.
Hoe? Dat kies je zelf. Deelnemen is eenvoudig en gratis. Het Forum voor Amateurkunsten zorgt voor gratis promotiemateriaal
en stelt een centrale activiteitendatabank ter
beschikking.
Meer info vind je op www.wak.be en
www.weekvandeacademies.be
Tekst: Wim Dekens & Julie Van Oost

Komedie in Cinema Bourgondia
Op dinsdag 12 april trakteren we jou weer op
een avondje Cinema Bourgondia. Op de
affiche staat deze keer De Noorderlingen
(1992), een Nederlandse komedie over de bewoners van een straat in een nieuwe woonwijk
die nooit is voltooid.
De filmvoorstelling vindt plaats in het lokaal
Kunstgeschiedenis en gaat om 19.30u van
start. De toegang is gratis.

Kantatelier stelt tentoon in hal
In de ontmoetingsruimte van de academie
wordt momenteel het werk tentoongesteld van
de leerlingen uit ons kantatelier. Ze stellen
hedendaagse handtassen tentoon in parel- en
paillettenwerk.
In het begin van de 20ste eeuw kende de stad
Lier een bloeiende kant-, parel- en paillettennijverheid. In de jaren 1920 tot 1940 werden
vooral handtassen gemaakt, die naar Amerika
werden geëxporteerd. De leerlingen hebben
zich door deze nijverheid laten inspireren.
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