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

Nieuw atelier Fotokunst en
Digitale Beeldvorming
Op maandag 17 oktober is het atelier
Fotokunst en Digitale Beeldvorming naar
lokaal A201 verhuisd. Dat is het voormalige kantatelier naast de fotostudio.
Tegelijkertijd werden ook zeven nieuwe
iMac computers geïnstalleerd. De leerkrachten waren al een paar jaar vragende
partij om over te schakelen op iMac’s.
Apple-computers zijn handiger en geven
een beter resultaat dan de klassieke
systemen.
‘De overschakeling van het klassieke
Windows-systeem op iMac’s zal in twee
fases verlopen,’ legt directeur Gio De
Weerd uit. ‘De eerste zeven Apple
computers zijn ondertussen geïnstalleerd.
De tweede helft van het computerpark
wordt volgend schooljaar vervangen. Het
voordeel van deze gefaseerde aanpak is
dat de studenten geleidelijk worden meegenomen in deze verandering en niet
bruusk van het ene systeem op het andere
moeten overschakelen.’
De leerlingen van de opleiding Kant zijn in
de loop van september verhuisd naar hun
nieuwe atelier C201, naast het modeatelier. Het oude fotokunstatelier is
ondertussen ingenomen door onze vrije
leerlingen.

Liesbet Grupping, één van onze leerkrachten
Fotokunst, heeft meegewerkt aan de voorstelling
Poolnacht. In de winter van 2014 is Liesbet met vier
vrienden naar het meest noordelijke gebied van Europa
getrokken, een niemandsland waar het in de winter
dag en nacht donker is. Van die ervaring hebben ze een
audiovisuele voorstelling gemaakt.
Je kunt Poolnacht nog gaan bekijken op 3 november in
Villanella in Antwerpen.
www.villanella.be

Jongeren brengen bezoek
aan nieuw keramiekatelier
De leerlingen van het Jongerenatelier van
Anne Kennes hebben op vrijdag 14 oktober
een werkbezoek gebracht aan ons nieuwe
keramiekatelier.
Lerares Liesbet Van Huysse gaf de jongeren
meer uitleg over de mogelijkheden van
keramiek. Uiteraard zijn de leerlingen ook zelf
met klei en draaischijven aan de slag gegaan.
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Herfstvakantie – academie gesloten tot en met zondag 6 november
Poolnacht in Villanella, Antwerpen
Vergadering Vrienden van de Academie
Leerlingen Mode gaan naar ModeMuseum in Antwerpen
Geen les Fotokunst (Ilse) wegens lesverplaatsing Bredaphoto
Lier Jazz Festival op Cultuurcampus SAMWD
Wapenstilstand – academie gesloten
Les Lagere Graad Oostmalle vindt plaats in de bib
wegens Red Night van de jeugdbewegingen
Geen les Fotokunst (Patrick) wegens lesverplaatsing Bredaphoto
Ateliertentoonstelling Tekenkunst & Mode in hal
Opening expo Pi-Kant in Antwerpen (Black Box, Blindestraat)
Workshop Kalligrafie door Griet Cockaerts (Vrienden van de Academie)
Workshop Aquarel door Gerda Mentens (Vrienden van de Academie)
Pallieterconcert door schoolorkest Academia en La Passione (SAMWD)

Ranst zoekt kunstwerken
voor expo “Groote Oorlog”
Tijdens het weekend van 22 en 23 april 2017
organiseren de Erfgoedraad en de Raad voor
Kunst en Cultuur van de gemeente Ranst een
kunsttentoonstelling met werken die geïnspireerd zijn door “de Groote Oorlog”.
Alle inwoners van Ranst worden uitgenodigd
om daar aan deel te nemen. Zowel liefhebbers
als professionele kunstenaars kunnen zich
inschrijven. Ook verenigingen die actief zijn op
het grondgebied van Ranst mogen hun werken
tentoonstellen.
De kunstenaars moeten een voorwerp uit WOI
kiezen (bijvoorbeeld een brief of een foto uit
die tijd) en van daaruit vertrekken om het
kunstwerk vorm te geven.
Inschrijven kan nog tot eind december 2016
via een online formulier op
www.wo1ranst.be.
Meer informatie krijg je op de Cultuurdienst
van Ranst: 03 225 34 19 of
cultuurdienst@ranst.be.

GEZOCHT: kandidaten
voor BLACK BOX
Ook dit academiejaar wordt een BLACK BOX
georganiseerd en opnieuw wordt die begeleid
door onze leerkracht Barry Camps.
De BLACK BOX is een tussentijdse evaluatie
van het werk van onze afstuderende leerlingen. Zij kunnen, indien zij dat wensen,
begin januari 2017 hun werken tentoonstellen. Op die manier kunnen ze ook van het
grote publiek feedback verwachten.
Je kan ook een persoonlijk gesprek met
Barry aanvragen over de evolutie van je
werk. Die gesprekken kunnen gedurende het
hele schooljaar plaatsvinden. Liefst tijdens
een atelierbezoek, zodat een gezamenlijke
aanpak mogelijk, is.
‘De afgelopen jaren hebben we heel wat
positieve reacties op onze BLACK BOX gekregen,’ vertelt Barry Camps. ‘Daarom hopen
we dat ook dit jaar onze laatstejaars openstaan voor reflectie omtrent hun werk.’
Wil je aan de BLACK BOX deelnemen? Laat
dit dan zo snel mogelijk aan jouw klasleraar weten.

Jazz Festival in Lier
Op donderdag 10 november vindt op de
Cultuurcampus van de SAMWD het jaarlijkse
Lier Jazz Festival plaats.
Op de affiche staan deze keer onder meer
Jelle Van Giel en het Nato Jazz Orchestra.
De Cultuurcampus is gelegen aan de
Gasthuisvest 50 in Lier. De deuren gaan open
om 19u30. Tickets kosten 15 euro (of 13 euro
in voorverkoop).
Meer info vind je op www.lierjazz.be.
Heb je een berichtje voor De MAAND? Dan is dat welkom op sask@lier.be
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