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Tekenaars
Tekenaars maken
maken kunstwerken
voor uitvoering Moessorgski
Het Davidsfonds organiseert op 3 februari een uitvoering van De
Schilderijententoonstelling van de Russische componist Modest
Moessorgski. De muziek wordt gebracht door het kamermuziekensemble MP21. Onze academie werkt aan de uitvoering mee. Zo
wordt de muziek visueel ondersteund door een reeks kunstwerken die
gemaakt zijn door de leerlingen Tekenkunst die les volgen bij Stef Van
Doninck in het atelier in Broechem.
De Schilderijententoonstelling bestaat uit tien korte stukken die
Moessorgski in 1874 componeerde na zijn bezoek aan de tentoonstelling
van zijn goede vriend Viktor Hartmann. Aan de hand van deze tien
stukken kuiert Moessorgski van het ene schilderij naar het andere.
Op 3 februari wordt de suite uitgevoerd in de parochiekerk van Pulle
(Zandhoven). Die is gelegen in de Dorpsstraat. Het concert begint om
20u. De muziek wordt gebracht door MP21. Dit ensemble brengt al tien
jaar kamermuziek op topniveau.
Na het concert vindt de vernissage plaats van de tentoonstelling van de
leerlingen Tekenkunst. De werken worden nog tot 13 maart tentoongesteld. De kerk is iedere zondag open van 11 tot 14u.
Op 18 maart wordt de suite opnieuw gebracht in de Jezuïetenkerk aan de
Gasthuisvest 50 in Lier. Ook dat concert begint om 20u. De expo in de
muziekacademie is toegankelijk van 18 maart tot en met 18 april.
Kaarten kosten 15 euro. Leden van het Davidsfonds betalen 10 euro.
Info en reservaties: rogerbruyns@telenet.be

Belangrijk deze maand
Broeihaard festival
Expo Elke Cuypers
Wedstrijd De Morgen

Lentetentoonstelling
en kunstveiling
De Vrienden van de Academie organiseren van 11 tot
en met 24 maart hun jaarlijkse Lentetentoonstelling.
Op 18 maart houden ze een
kunstveiling voor het goede
doel.
Dit jaar vindt de Lentetentoonstelling plaats in de
academie aan de Koepoortstraat.
De vernissage vindt plaats op
vrijdag 11 maart om 20u. De
tentoonstelling loopt tot en
met 24 maart.
Wie aan de Lentetentoonstelling wil deelnemen, kan vanaf
1 februari terecht op het
secretariaat van de academie. Daar zullen inschrijvingsformulieren klaar liggen.
Opgelet: alleen leden van de
vriendenkring kunnen aan
deze expo deelnemen. Misschien hét moment om een
lidmaatschap te overwegen.
Op vrijdag 18 maart houden
de Vrienden een kunstveiling
voor het goede doel. Die vindt
plaats in de ontmoetingsruimte en begint om 20u.

FEBRUARI 2016
Ma 1 feb
Wo 3 feb
Do 4 feb

20u
20u
11u

Za 6 feb
Ma 8 feb
Ma 15 feb
Di 16 feb
Wo 17 feb
Do 18 feb
Za 20 feb
Ma 22 feb

9u30
19u30
18u30

Bestuursvergadering Vrienden van de Academie
Uitvoering Moessorgski in kerk van Pulle (Zandhoven)
Promotievergadering: iedereen die wil meedenken over
onze nieuwe schoolbrochure is welkom!
Workshop Aquarel (Vrienden van de Academie)
Krokusvakantie – de academie is gesloten t.e.m. zo 14 februari
Dikke Truiendag
Cinema Bourgonia – filmvoorstelling in lokaal Kunstgeschiedenis
Ateliertentoonstelling Middelbare Graad in ontmoetingsruimte
Geen les Fotokunst (Ilse)
Leerlingen Fotokunst (Ilse) gaan naar Amsterdam
Workshop Druktechnieken door Sabbo Verleye

Bredene organiseert Arnoevoo

Elke Cuypers stelt tentoon

Het gemeentebestuur van Bredene organiseert
voor de dertiende keer Arnoevoo. Met deze wedstrijd wil de gemeente hedendaagse kunst promoten en jonge kunstenaars expositiegelegenheid aanbieden. Aan zeven laureaten wordt een
aantrekkelijke geldprijs uitgereikt.
Arnoevoo richt zich tot jonge kunstenaars die
jonger zijn dan 36 jaar. Alle plastische uitdrukkingsvormen (zoals tekenkunst, schilderkunst,
grafiek, beeldhouwkunst, maar ook fotografie,
film en mixed media) worden aanvaard.
Inschrijven kan tot en met 24 februari.
Inschrijvingsformulieren en het reglement
krijg je via cultuur@bredene.be
of www.bredene.be.

Elke Cuypers, leerling in het eerste jaar specialisatiegraad Schilderkunst, stelt momenteel
tentoon in Art Gallery Charlotte Van Lorreinen
in Tervuren. Ze stelt mixed media tentoon.
De expo loopt tot 28 februari. Art Gallery
Charlotte Van Lorreinen is gelegen in de
Nieuwstraat 16 in Tervuren. De galerij is
geopend op vrijdag, zaterdag en zondag, van
14 tot 19u. Of na afspraak op 02.306.35.73.
www.charlottevanlorreinen.be

De Morgen zoekt straffe foto’s
De krant De Morgen is dit jaar van start
gegaan met een nieuwe fotowedstrijd:
Iedereen fotografeert.
Elke maand gaat de krant op zoek naar
straffe foto’s van eigen bodem. Elke maand
kiest de redactie een concreet thema en
vraagt zij aan opkomend talent en
amateurfotografen om een sterk beeld rond
dit thema in te sturen.
Op het einde van de maand selecteert een
vakjury een winnaar. Die wordt beloond met
een Nikon D5500-camera en eeuwige roem,
want de uitverkoren foto wordt op het einde
van de maand ook gepubliceerd in de krant.
Via de website van De Morgen kan ook
gestemd worden voor een publieksprijs.
Meedoen aan deze wedstrijd kan via
www.demorgen.be/iedereenfotografeert

Schrijf je in voor
Ben je tussen de 15 en 29 jaar? Ben je bezig
met muziek, woord, dans of beeldende kunst?
En wil je de kans krijgen om je artistieke
project aan de buitenwereld te tonen?
Schrijf je dan vóór 5 februari in voor het
BROEIHAARD festival. Dat vindt plaats op
zaterdag 9 en zondag 10 april op de campus
van de SAMWD aan de Gasthuisvest in Lier.
Meer info: www.broeihaard.be
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