De M A A N D
Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier

Academie laat
laat in Black Box kijken
De academie opent op vrijdag 29 januari voor de tweede keer haar
Black Box. ‘Hiermee willen we de leerlingen die dit academiejaar afstuderen in de kijker zetten,’ vertelt directeur Gio De Weerd.
‘Met deze Black Box willen we ook aan onze leerkrachten de kans
geven om een tussentijdse evaluatie te maken van het werk van hun
afstuderende leerlingen,’ legt de directeur uit. ‘De leerlingen zelf
krijgen dan weer de kans om zich grondig voor te bereiden op de
eindjury die ze in juni moeten afleggen.’
‘Uiteraard zijn de meeste eindwerken nog lang niet klaar,’ weet Barry
Camps, de leerkracht die de Black Box coördineert. ‘Het kan dus zijn
dat sommige leerlingen alleen maar een ontwerp tentoonstellen. Wie
de expo komt bezoeken, krijgt een evaluatiebriefje mee. Het is
immers de bedoeling dat de leerlingen ook door het grote publiek
worden geëvalueerd.’
De Black Box vindt plaats in het hoofdgebouw aan de Koepoortstraat.
De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op vrijdag 29 januari om
20u en loopt tot en met zondag 7 februari.
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Studenten Fotokunst brengen architectuur in beeld
In de ontmoetingsruimte van de academie wordt momenteel het werk
tentoongesteld van de studenten uit het derde en vierde jaar
Fotokunst. Ze hebben deze keer gewerkt rond architectuurfotografie.
‘Dat is veel meer dan gewoon maar een gebouw fotograferen,’ vertelt
leerkracht Patrick Verbeeck. ‘De fotograaf moet ook de mogelijke
bedoeling van de architect kunnen weergeven en oog hebben voor de
relatie tussen het gebouw en zijn omgeving.’
De leerlingen van het derde jaar kregen de opdracht om constructies te
fotograferen in moeilijke lichtomstandigheden. Het vierde jaar kreeg de
vrijheid om een beeldenreeks te maken rond ‘afwijkende’ architectuur.
Miranda Schmitz (uit het vierde jaar) werd trouwens geselecteerd voor
PhotoView 2016. Dat is een jaarlijkse expo die vernieuwende en vooral
eigenzinnige fotoreeksen in de kijker zet. Ook oud-leerling Jurgen
Beullens is met zijn afstudeerproject in de prijzen gevallen.
De foto’s in de academie kun je nog tot en met 15 januari bekijken.
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Einde van de kerstvakantie
Geen les H1&2 Fotokunst (lesverplaatsing E. Broekaert)
H1&2 Fotokunst gaan naar Fotofestival Brugge
Raad van bestuur Vrienden van de Academie
Afstuderende leerlingen krijgen deze week
een tussentijdse evaluatie.
Cinema Bourgondia
Verzending van de evaluatiefiches (HG & SG)
Feestelijke opening Black Box & nieuwjaarsreceptie

Deze maand krijgen we de eerste cultuurklassen van MUZe LIERe op bezoek.
MUZe LIERe is een project van de twee Lierse academies. Leerlingen uit
het basisonderwijs worden een week lang in contact gebracht met kunst en
cultuur. In de SAMWD kunnen ze proeven van muziek en dans. In de SASK
maken ze kennis met de beeldende kunsten. Wil je ook met je klas op MUZe
LIERe? Stuur dan een mailtje naar muzeliere@samwdlier.net.

Herinrichting kunstbibliotheek

Leerlingen evalueren academie
In april 2015 hebben we een grote enquête
gehouden. Daarin vroegen we wat we kunnen doen om onze academie nog te verbeteren. Zo’n 190 leerlingen (zowel volwassenen als jongeren) hebben hieraan deelgenomen.
Uit de enquête blijkt dat het grote aanbod
aan opleidingen één van onze sterkste troeven is. Ook de gemoedelijke sfeer die in de
academie hangt, is een pluspunt. De leerlingen zijn ook erg tevreden over de begeleiding die ze krijgen.
‘Onze kunstbibliotheek scoort dan weer heel
wat minder,’ geeft de directeur toe. ‘Slechts
5% van de leerlingen maakt er regelmatig
gebruik van. Ruim 50% heeft zelfs nog nooit
onze boeken geraadpleegd. Blijkbaar vinden
zij de drempel naar onze bib te hoog. We
overwegen daarom om de boeken te verhuizen naar een apart lokaal.’
‘Tot slot vragen heel wat leerlingen meer
parkeerruimte,’ vertelt de directeur nog,
‘maar die kunnen we voorlopig niet beloven.
Er zijn wel diverse parkings in de buurt van
de school. Die zijn helemaal niet duur. De
parkings aan het KTA (Predikherenlaan), de
Gasthuisvest en de Zaat kosten maar 4,50
euro per dag. Je kan natuurlijk ook met een
aantal collega-leerlingen afspreken om samen naar de academie te rijden.’

Zoals je in het artikeltje hiernaast kon lezen,
maakt slechts 5% van de leerlingen regelmatig gebruik van onze bibliotheek. ‘Dat is
veel te weinig,’ vindt de directeur. ‘Blijkbaar is
de drempel naar onze bib te hoog. We overwegen daarom om de boeken te verhuizen
naar een apart, gezelliger lokaal.’
Eugeen Bouwen, één van onze leerlingen
Tekenkunst, heeft zich al kandidaat gesteld
om aan de herinrichting van de bibliotheek
mee te werken.
Heb ook jij zin om mee te bepalen wat er met
onze bib moet gebeuren? Kom dan naar de
brainstorm vergadering op vrijdag 15 januari
om 9u in het hoofdgebouw aan de Koepoortstraat. Of stuur je ideeën naar sask@lier.be.

Cinema Bourgondia
Op dinsdag 19 januari trakteren we jou weer
op een avondje Cinema Bourgondia. Op de
affiche staat deze keer A Touch of Spice, een
Griekse film uit 2003.
Deze film wordt algemeen beschouwd als één
van de belangrijkste Griekse films van het
begin van de 21ste eeuw, onder andere vanwege de vormgeving en de muziek. De film
geeft een mooi beeld van het Istanbul in de
jaren vijftig en een interessante kijk op de
moeilijke relatie tussen Grieken en Turken in
de twintigste eeuw.
De filmvoorstelling vindt plaats in het lokaal
Kunstgeschiedenis en gaat om 19.30u van
start. De toegang is gratis.
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