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

Laatstejaars stellen tentoon
Op vrijdag 9 juni om 20u vindt in het Vleeshuis aan de Grote
Markt de vernissage plaats van de tentoonstelling van Sophie
Wouters (Tekenkunst). Je kan haar werken ook bekijken op
zaterdag 10 en zondag 11 juni.
De laatstejaars van de afdeling Fotokunst stellen van 10 tot en
met 18 juni hun afstudeerprojecten tentoon in het Hof van
Santhoven aan de Vismarkt (de voormalige gebouwen van de
Kunsthumaniora).
Diezelfde periode stellen ook de studenten van het 1ste tot en met
4de jaar Fotokunst hun beste werken tentoon op de tweede
verdieping van de academie aan de Koepoortstraat.
Op woensdag 14 juni om 19u vindt de vernissage plaats van een
gezamenlijke tentoonstelling in de oude fietsenwinkel L’Avenir
aan de Berlarij 32. Daar kan je het werk bekijken van onze
leerlingen Keramiek, Tekenkunst, Vrije Grafiek, Kantwerk,
Digitale Beeldvorming, MG Volwassenen en MG Jongeren.
Ook de leerlingen Mode laten dan hun creaties zien. Hun
toonmoment staat dit jaar volledig in het teken van David Bowie
en wordt muzikaal ondersteund door de popband van de
Academie voor Muziek, Woord en Dans.
Je kan de tentoonstelling in de L’Avenirwinkel ook bezoeken op
17, 18, 24 en 25 juni, telkens van 10 tot 17u.
Paula Cornelissens en Eva Nauwelaerts (Beeldhouwkunst)
stellen hun sculpturen en assemblages tentoon in de
Weeshuiskapel in het begijnhof. Je bent van harte welkom op 16,
17 en 18 juni en op 23, 24 en 25 juni.
De leerlingen Schilderkunst die les volgen bij Greet Van
Autgaerden stellen hun afstudeerprojecten tentoon in
opvangcentrum Fedasil aan de Van Den Nestlaan 104 in
Broechem. Je kan de werken bekijken op 17 en 18 juni, telkens
van 14 tot 18u.
De laatstejaars Tekenkunst die les volgen bij Stef Van Doninck in
Ranst stellen van 17 tot 25 juni tentoon in de Academie voor
Muziek, Woord en Dans aan de Gasthuisvest in Lier. De
vernissage vindt plaats op 16 juni om 20u.

Proclamatie en dan vakantie!
Graag nodigen we iedereen uit op onze jaarlijkse
proclamatie. Die vindt plaats op dinsdag 27 juni om
20u in het hoofdgebouw aan de Koepoortstraat. De
leerlingen die afstuderen, krijgen dan hun diploma.
Vrijdag 30 juni is de laatste schooldag. De
academie sluit die dag om 16u.
Het secretariaat is nog wel open tot en met 7 juli.
Tijdens de zomervakantie kan je ook digitaal
(her)inschrijven
via
onze
website
www.academielier.be. Wacht niet te lang, want
sommige ateliers zijn nu al volzet!
Op maandag 21 augustus gaat het secretariaat
weer open.
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Jury MG Jongeren (Marc Vervoort) in L’Avenirwinkel, Berlarij
Jury MG Jongeren Ranst (Barry Camps) in De Fakkel
Pinksteren & Pinkstermaandag – academie gesloten
Bestuursvergadering Vrienden van de Academie
Jury Tekenkunst (Veerle De Vuyst en Peter De Koninck)
Jury MG Jongeren (Anne Kennes)
Jury MG Volwassenen in L’Avenirwinkel en SASK
Jury Kantwerk (10u) en Fotokunst (16u in Hof van Santhoven)
Jury Beeldhouwkunst (10u), Vrije Grafiek en Tekenkunst (16u)
Jury Schilderkunst (Greet) in Fedasil (9u) en Schilderkunst (David) in SASK (13.30u)
Jury Keramiek
Jury Tekenkunst Ranst (Stef Van Doninck) in SAMWD Lier
Geen begeleiding tijdens les Tekenkunst Veerle De Vuyst.
Evaluatiefiches & attesten worden verspreid.
Geen les Keramiek (verplaatst naar woe 14 juni wegens opbouw en vernissage eindejaarsexpo)
Geen les Keramiek (verplaatst naar za 24 juni wegens gemeenschappelijke opkuis)
Laatste schooldag – academie sluit om 16u

Porselein gaat internationaal
Nog tot 4 juni kan je in cultuurcentrum ’t
Vondel in Halle gaan kijken naar de
tentoonstelling Porseleinspiegelingen. Dit
project is een samenwerking tussen zes
collega’s keramiek van zes academies, waaronder het keramiekatelier van Liesbet Van
Huysse. De tentoonstelling brengt een unieke
collectie samen van professionele keramisten
en beloftevolle studenten.

Opendeurdag in
Op zaterdag 3 juni vindt een opendeurdag
plaats in het jongerenatelier van ons filiaal in
Broechem.
Die dag worden ook de eindprojecten
tentoongesteld van Audrey Delogne, Hannah
Oorts en Noor Schrijvers.
Het jongerenatelier vind je in De Fakkel aan
het Gemeenteplein 25 in Broechem. Je bent
van harte welkom van 14.30u tot 18u.

Middelheim zoekt jong talent

Op 13 juni trekt de tentoonstelling naar het
buitenland: eerst naar Tsjechië, daarna naar
Oostenrijk.
Vanaf 29 september tot 15 oktober kan je de
creaties bekijken in het cultuurcentrum van
Beringen: www.ccberingen.be

Ontdekkingstocht in
Ons nieuw filiaal in Boechout zet op zaterdag
10 juni zijn deuren open voor het grote
publiek.
De leerlingen van de lagere en middelbare
graad hebben een heus ontdekkingsparcours
in elkaar geknutseld.
Het filiaal van Boechout vind je aan de Lange
Kroonstraat 1. Je bent van harte welkom van
10 tot 17u.

De Vrienden van het Middelheimmuseum
organiseren voor de tweede maal een
creatiewedstrijd voor kunst in openlucht voor
jonge kunstenaars tot 30 jaar. Deze
wedstrijd biedt aan studenten een unieke
gelegenheid om hun werk aan een breed
publiek voor te stellen.
In eerste instantie moeten de deelnemers
een project voorstellen. Dit project moet ten
laatste op 15 oktober worden ingediend.
Uit deze projecten kiest
een jury drie laureaten
die een budget krijgen
om hun werk te
realiseren. Deze werken worden gedurende
zes maanden tentoongesteld in het Middelheimmuseum.
De uiteindelijke winnaar ontvangt ook een
belangrijke geldprijs.
Deelname aan de wedstrijd is gratis. Het
reglement vind je terug op:
www.middelheimpromotors.be
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