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

Belangrijk deze maand
•

ZEVEN HOOFDZONDEN

• Cinema Bourgondia
 Nieuwe
evaluatiefiche?
 Vrienden van de
Academie

Ieder kind is een
kunstenaar.
De moeilijkheid is
er een te blijven
wanneer
je groot wordt !

Pablo Picasso
Uit de Kleine Artiest
inspiratieboekje Week van
de Amateurskunsten

De zeven Hoofdzonden
hoogmoed gi erigheid onkuisheid jaloezie
gulzigheid gramschap luiheid
verbeeld door het eerste en tweede jaar opleiding Fotokunst
opening tentoonstelling - vrijdag 19 december 2014

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Koepoortstraat 1

20u.

2500 Lier - www.academielier.be

tot en met zondag 2 februari 2015 (tijdens de openingsuren van de academie)
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bestuursvergadering Vrienden van de Academie 20u.| lokaal C0.02

6 rollen
Cinema Bourgoundia 19u.30 – lokaal B105

vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10

deadline evaluatiefiches periode 1 / Werkveldcommissie MAD-faculty
kijk eens in je schoen vandaag…

do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16

Ambassadeurs voor de Vrede – Leuven - 19u.
Alg. Vergadering CODIBEL – 10u.| kerstmarkt Lier Koningshooikt

wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21

verzenden ingevulde evaluatiefiches Lagere Graad Middelbare graad
verzending De Maand| Werkgroep Dag van het DKO
vernissage Fotokunst | deadline afgeven agenda’s leerkrachten
Uitstap Kunstgeschiedenis - Panamarenko

ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31

Kunstig Competent
De Onderzoeker
nieuwsgierig – kiezen –
verwondering – informatie in
vraag durven stellen –
invalshoeken – op avontuur
trekken – ontdekken

pedagogische studiedag + facultatieve verlofdag (academie gesloten)

Breughel geschreven - Museum Lier
Nationale stakingsdag | afbouw ateliertentoonstelling Schilderkunst
uitstap Kunstgeschiedenis – Panamarenko | Cinema Bourgondia – 19u

De performer
raken – presenteren – rituelen –
verwoorden – publiek
(toeschouwer) meenemen – een
verhaal vertellen – er staan –
contact – (durven) tonen

De Kunstenaar
uitdrukken – spelen met creëren – experimenteren –
beleven – variëren – expressie verwonderen

De Vakman
acade m ie g es lote n w e ge ns kerstvaka nt ie

concentratie – techniek
beheersen – vakwerk –
vakkennis - nauwkeurigheid

Kerst mis

De Samenspeler

Kerst para de U it in L ier

inspelen op – afstemmen –
verantwoordelijkheid – de toon
zetten – volgen - ontmoeten

De unieke IK
Ou djaar

Pre ttig e f e e stdag e n !!!

naar binnen kijken – goesting
hebben - – passie – emotie

Een nieuwe evaluatiefiche – experiment – Kunstig Competent
De leerkrachten van de lagere graad en de middelbare graad zetten de kennis die ze opdeden tijdens de afgelopen
pedagogische studiedag om in een nieuwe evaluatiefiche. We proberen met een positieve techniek verschillende
invalshoeken ter inspiratie aan te reiken. Daarvoor lieten we ons begeleiden door Luk Bosman en Erik Schrooten en
zullen we proberen werken met 6 rollen die we overs
van je dochter of zoon meer kleur ontdekt ten opzichte van vorig jaar, dan heeft dat te maken met het nieuwe
beoordelingssysteem. Je kan hierboven de zes rollen terugvinden. We hopen dat dit het leren aangenamer maakt.

Gezocht: enthousiaste leerlingen voor de vzw Vrienden van
de Academie We staan er te weinig bij stil, maar zonder vrijwilligers kunnen we
geen lentetentoonstellingen organiseren, geen workshops plannen, geen educatieve
projecten ontwikkelen, geen bar open houden tijdens de open deur dag op 10 mei, geen
we hebben je nodig om samen met gelijkgezinden de academie mee te promoten, vertegenwoordigen, te laten bruisen.
Zin? Word dan lid van de Vrienden en ontvang de tweemaandelijkse VRIENDENNIEUWS
het vzw
reknr. BE83 7765 9094 4915 Koepoortstraat 1 2500 Lier met vermelding lidmaatschap 2014-2015
Contacteer de voorzitter: paul.breesch@pandora.be of meld je aan via het secretariaat van de academie.
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