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

Jeugdatelier werkt mee aan Ketnetprogramma
Op woensdag 9 november
heeft onze academie een
filmploeg van Ketnet op bezoek gekregen. Zij kwamen
opnames maken voor het
programma Generatie K.
Generatie K is een nieuw
Ketnet-programma
met
Kristel Verbeke dat kinderen
aan het denken zet over zichzelf en over rechtvaardigheid.
Aan de hand van verborgen
camera-reportages
test
Kristel Verbeke of kinderen
durven in te grijpen in een
situatie waarbij één kind op
een of andere manier wordt
benadeeld.
Een aantal leerlingen uit het
jeugdatelier van juf Lies hebben, zonder dat ze het wisten,
aan het programma meegewerkt en werden met verborgen camera’s gefilmd. De
ouders waren natuurlijk wel
op de hoogte.

De aflevering die in onze academie werd opgenomen, zal in de week
vóór de kerstvakantie te zien zijn. (Toen deze nieuwsbrief werd
samengesteld, konden de producenten nog geen exacte datum
zeggen, omdat de montage nog niet helemaal klaar was, nvdr.)

Mode en Tekenkunst in ontmoetingsruimte
Draw To Play Mode.
Mode Zo heet de tentoonstelling in de ontmoetingsruimte
van onze academie. De leerlingen van Marc Vervoort (Tekenkunst) en
Sabine Oosterlynck (Mode & Theaterkostuums) hebben een gezamenlijke link gevonden in elkaars manier van werken.
De eerstejaars van het modeatelier kregen een 3D-opdracht, waarbij ze
pitriet en baalkatoen moesten gebruiken om vormen te laten ontstaan.
De tekenaars van Marc hebben deze 3D-dimensies vertaald in
verschillende tekenstijlen, onder meer in potlood, stift en krijt.
De leerlingen van de modeafdeling zijn telkens vertrokken vanuit het
menselijk lichaam. Onder meer het oog, het sleutelbeen en de knie
werden als uitgangspunten genomen.
‘We willen niet alleen de cross-overs tussen twee afdelingen laten zien,’
vertellen Marc en Sabine, ‘maar ook de verschillende mogelijkheden
om met een thema om te gaan in diverse media.’
De tentoonstelling loopt nog tot zondag 11 december.
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Vergadering Vrienden van de Academie
Wie braaf is geweest, vindt vandaag iets lekkers in zijn schoen
Uitstap Keramiek naar Triennale in Bergen (Liesbet Van Huysse)
Workshop Grafiek door Pim Dirckx (ArteFact ism Moevement)
Pedagogische studiedag – academie gesloten
Uitstap Keramiek naar Bergen (Marc Verbruggen)
Jeugdatelier van Liesbet gaat keramieken
Verzending evaluatiefiches LG en MG
Geen les Beeldhouwkunst wegens lesverplaatsing
Verlofdag – academie gesloten
Kerstmis
Kerstvakantie – academie gesloten t.e.m. zondag 8 januari 2017

Bergkoning nu ook op DVD
Afgelopen zomer werd in Erpe-Mere een
monument onthuld voor Tourwinnaar Lucien
Van Impe. Het bronzen beeld werd gemaakt
door onze leerkracht Veerle De Vuyst.
Onlangs werd een DVD uitgebracht over het
maken van dit monument. De film Bergkoning
in brons duurt 74 minuten en geeft het
volledige werkproces weer, van ontwerp tot
realisatie. De DVD kost 15 euro.
Geïnteresseerden sturen een mailtje naar
devuystveerle@gmail.com. De trailer kan je
bekijken op www.veerledevuyst.info

Fotografen stellen tentoon
Jurgen Beullens (oud-leerling Fotokunst) en
Rita Verduyckt (5de jaar Fotokunst) stellen
momenteel tentoon in Gemeenschapscentrum ’t Blikveld in Bonheiden.
Jurgen toont een glimp van zijn innerlijke
wereld – een dromerige wereld waarin hij zijn
impressies van eenzaamheid, ruimte en oneindigheid wil delen.
Rita heeft een voorliefde voor landschapsfotografie. Zij toont foto’s van mistige landschappen, verlaten velden en wegen waarbij
je kan wegdromen.
GC ’t Blikveld is gelegen aan het Jacques
Morrensplein. De fototentoonstelling loopt
nog tot en met zondag 18 december en is
geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot
17u. Op donderdag kan je ook van 18u tot
20u naar de foto’s komen kijken. In het
weekend gaan de deuren pas open om 11u.

Tekenwedstrijd Barbara Petchenik

Kunstbende zoekt jong talent
Villanella organiseert opnieuw een Kunstbende, dé wedstrijd voor jongeren tussen de
13 en 19 jaar. Sta je graag op een podium? Of
heb je een knotsgek kunstwerk gemaakt?
Schrijf je dan snel in! Alles mag in de categorieën film, foto, mode, dans, muziek,
beeldende kunst, performance, DJ en woord.
De voorronde van de regio Antwerpen vindt
plaats op 18 februari 2017 in de Arenbergschouwburg. Inschrijven kan tot 26 januari.
www.kunstbende.be

Ook dit jaar kunnen kinderen (niet ouder dan
15 jaar) deelnemen aan de internationale
tekenwedstrijd Barbara Petchenik. Deze wedstrijd, georganiseerd door de Internationale
Vereniging voor Cartografie, wil kinderen aanmoedigen om de wereld op een creatieve
manier in beeld te brengen. Het thema is: We
love maps – wij houden van kaarten.
De cartografische tekeningen moeten ten
laatste op 16 januari 2017 toekomen op het
Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter
Kameren 13, 1000 Brussel.
De zes beste tekeningen worden opgestuurd
naar de Internationale Conferentie over Cartografie in Washington.
Meer info: ChildrenMapsCompetition@ngi.be
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