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Nieuwbouw is eindelijk klaar
Eindelijk. Onze nieuwbouw is klaar. Op zaterdag 11 juni wordt hij
officieel geopend, maar in mei vindt er al een eerste activiteit plaats.
Zo doen we vanaf 10 mei mee met het grote vredesproject van
kunstenaar Koen Vanmechelen.
Onze nieuwe vleugel bevindt zich op de voormalige Sionsite naast het
nieuwe woongebied en bestaat uit drie verdiepingen.
‘Op de gelijkvloerse verdieping komt ons keramiekatelier dat nu nog in
Broechem is gevestigd,’ vertelt directeur Gio De Weerd. ‘Op de twee
bovenverdiepingen worden vier teken- en schildersateliers ingericht voor
jong en oud.’
Op zaterdag 11 juni wordt de nieuwbouw plechtig geopend. Geïnteresseerden kunnen dat weekend en het daarop volgende weekend een
kijkje komen nemen in de splinternieuwe lokalen. De leerlingen van de
opleiding Keramiek stellen op de verschillende verdiepingen hun eindwerken tentoon. Dankzij de samenwerking met de SAMWD wordt het
grote openingsfeest om 20u afgesloten met een optreden van de Big
Band Lier.

Belangrijk deze maand
Harold Ancart
in onze academie
naar aanleiding van

LIERische Kunsten
in de SAMWD

Kom mee een beeldje maken
Van 10 tot en met 22 mei doen we mee met het grote herdenkingsproject Coming World Remember Me (CWRM) van kunstenaar Koen
Vanmechelen. Die wil met maar liefst 600.000 kleibeeldjes de
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdenken en daar willen
wij hem graag bij helpen.
600.000 beeldjes. Dat
is één beeldje voor
iedere gesneuvelde op
Belgische bodem.
‘Wie dat wil, mag in het
nieuwe keramiekatelier
gratis een beeldje komen maken,’ vertelt
directeur Gio De Weerd.
‘Dat beeldje zal in een
mobiele keramiekoven
worden gebakken.’
Alle 600.000 beeldjes
zullen in 2018 worden
samengebracht en als
één installatie worden
tentoongesteld in Ieper.
Wie een beeldje wil komen maken, alleen of in een groep van
maximum 24 personen, kan zich inschrijven via leen.dierckx@lier.be.
Meer info: www.cwrm.be

Gezocht:
vrijwilligers voor
vredesproject
De stad Lier is nog op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers
die het project CWRM mee
willen begeleiden.
Wil jij kinderen, groepen en
gezinnen helpen bij het maken van hun kleibeeldjes? Wil
je enkele uren, een dag of
enkele dagen komen helpen
in het nieuwe keramiekatelier? Geef dan zeker een
seintje.
Je hoeft geen ervaring in
beeldhouwkunst te hebben.
Een fijne omgang met mensen en interesse in het vredesproject zijn veel belangrijker.
Info: leen.dierckx@lier.be
of 03 490 40 70

MEI 2016
Zo 1 mei
Ma 2 mei
Wo 4 mei
Wo 4 mei
Do 5 mei
Vrij 6 mei
Za 7 mei
Do 12 mei
Za 14 mei
Zo 15 mei
Ma 16 mei
Di 17 mei
Do 19 mei
Vrij 27 mei
Za 28 mei
Zo 29 mei

20u
18.20u
19.30u
-

Dag van de Arbeid – academie gesloten
Bestuursvergadering Vrienden van de Academie
Ateliertentoonstelling Vrije Grafiek t.e.m. zo 29 mei
Geen les Fotokunst (Patrick Verbeeck)
O.L.H. Hemelvaart – academie gesloten
Geen verlofdag! De lessen gaan gewoon door!
Geen les Kunstgeschiedenis (Kristin De Glas)
Uitstap Vrije Grafiek naar Ruimte 34 in Antwerpen
Facultatieve verlofdag – academie gesloten
Pinksteren – academie gesloten I LIERische Kunsten in SAMWD
Pinkstermaandag – academie gesloten
Deadline afgeven werk Kunstgeschiedenis
Cinema Bourgondia
Geen les MG en HG Tekenen (Lies Everaerts)
Uitstap Tekenkunst naar SMAK in Gent (Marc Vervoort)
Uitstap MG en HG Tekenen naar dierentuin (Lies Everaerts)

De magische wereld
van Harold Ancart
De leerlingen van de lagere graad (de 6- tot
12-jarigen) hebben speciaal voor de Week
van de Academies een droomwereld gecreëerd. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door het werk van Harold Ancart. Deze
Brusselse kunstenaar staat bekend om zijn
tropische landschappen, psychedelische zeezichten en kleurrijke zonsondergangen.
De leerlingen hebben op de gelijkvloerse verdieping van de zijvleugel een grote poort gemaakt. Als je daar doorheen stapt, beland je
(net als Alice in Wonderland) in de kleurrijke
droomwereld van Harold Ancart.
Je kan De magische wereld van Harold
Ancart nog tot en met zondag 8 mei komen
bezoeken.

Annelien en Otto ontwerpen
affiche van Memorial 2016
Annelien Everaert (18 jaar) en Otto
Vanluchene (17 jaar), twee leerlingen uit het
jongerenatelier van Gommaar Gilliams, hebben de affichewedstrijd van de Memorial Van
Damme gewonnen.
Ze krijgen voor hun ontwerp voor de 40ste
editie een geldprijs van maar liefst 5000 euro.
Proficiat!

SAMWD toont LIERische Kunsten
Op zondag 15 mei vinden in de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans
(SAMWD) de LIERische Kunsten plaats.
Van 9 tot 20u kan je genieten van diverse
optredens. Tientallen koren, orkesten, jazz- en
popgroepen geven het beste van zichzelf. Er
zijn ook heel wat toneel- en dansvoorstellingen
te zien. In totaal tonen meer dan 2000 leerlingen wat ze dit schooljaar hebben geleerd.
In de tuin kan je terecht voor een hapje en een
drankje.
SAMWD I Gasthuisvest 50 in Lier
samwd@lier.be I www.samwdlier.be
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