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

Leerlingen zetten hoed op tijdens dag
van academies
Op zaterdag 18 februari is het feest. Dan
is het de Dag van de Academies. Dit jaar
organiseren de academies van de
provincie Antwerpen samen één groot
kunstenfestival
in
deSingel
in
Antwerpen. Ook onze leerlingen zullen
daar bij zijn.
Op het programma staan tal van
activiteiten. Tentoonstellingen, dans- en
theatervoorstellingen, concerten en workshops moeten de kunstkriebels op de
bezoeker overbrengen.
Onze leerlingen van de lagere graad
zullen die dag samen met onze modestudenten de meest gekke hoeden
maken.
Wie zaterdag in Lier en Malle les volgt,
wordt om 10.45u verwacht aan de
ingang van deSingel aan de Desguinlei
25 in Antwerpen. De workshop Hoedje
Op! begint om 11u. Om 12u is er een
pauze. Dus neem een lunchpakket mee!
De kinderen worden om 14.15u door de
ouders terug opgehaald aan de ingang.
Er is die zaterdag dus geen les in Lier,
Koningshooikt en Malle.
Let op: de les van juf Barbara in
Broechem gaat wél door!

Je mag ook in de namiddag naar deSingel. We spreken dan
af om 14.15u aan de ingang. Om 15.30u is er een stoet
waar je met je hoed aan kan deelnemen. Om 16.30u word
je terug door je ouders ter plekke opgehaald. Alle leerlingen
krijgen bij aankomst een inkombandje. Bezoekers betalen 2
euro (jonger dan 12 jaar) of 5 euro (ouder dan 12 jaar).
www.dagvandeacademies.be

Vrienden houden Lentetentoonstelling en kunstveiling
De Vrienden van de Academie organiseren in maart en april hun jaarlijkse
Lentetentoonstelling. Die heet dit jaar Made in Lier en vindt plaats in het Heilig
Hartziekenhuis aan de Mechelsestraat. Alle disciplines die aan onze academie
worden gedoceerd, komen in aanmerking. De vernissage vindt plaats op
vrijdag 24 maart om 20u. De expo loopt tot en met 20 april.
Een deel van de tentoongestelde werken worden op vrijdag 21 april geveild.
Deze veiling vindt eveneens in het ziekenhuis plaats. De opbrengst gaat naar
een goed doel. Je bent niet verplicht om je werken te verkopen.
Wie aan Made in Lier wil deelnemen, moet wel lid zijn van de Vrienden. De
kunstveiling staat open voor iedereen. Deelnemen kost 12 euro.
Inschrijvingsformulieren kan je afhalen op het secretariaat van de academie
aan de Koepoortstraat. De werken kunnen alleen op 8, 9, 10 en 11 maart
worden binnengebracht. Meer info: boudewijndeweerd@gmail.com

FEBRUARI 2017
Wo 1 feb
18.20u
Vr 3 & 10 feb Do 9 > zo 12 feb
Ma 13 feb
20u
Wo 15 feb
10u
Do 16 feb
Vr 17 & 24 feb Vrij 17 feb
Za 18 feb
10.45u
Zo 19 feb
Zo 19 feb
14u
Di 21 feb
Ma 27 feb
-

Geen les Fotokunst (lesverplaatsing Ilse Liekens)
Creatieve Artistieke Vorming ism Atheneum Lier in lokaal C003 (Sabbo & Ruth)
Art Rotterdam
Raad van Bestuur Vrienden van de Academie
Uitstap MG Volw. Ranst (Stef) naar expo Picasso in Bozar (afspraak aan ingang)
Geen les Fotokunst (lesverplaatsing Ilse Liekens)
Creatieve Artistieke Vorming ism Atheneum Lier in lokaal C003 (Sabbo & Ruth)
Dikketruiendag
Dag van de Academies in deSingel!
Uitstap Fotokunst naar Amsterdam (Ilse Liekens)
Vernissage Luc Nordin in Lo Pétillante, Broechem
Geen les Fotokunst
Krokusvakantie – academie gesloten t.e.m. zondag 5 maart

Luc Nordin stelt tentoon
Luc Nordin uit de specialisatiegraad Schilderkunst stelt momenteel zijn werken tentoon in
ontmoetingscentrum Lo Pétillante aan de
Antwerpsesteenweg 98 in Broechem.
De vernissage vindt plaats op zondag 29
januari en zondag 19 februari, telkens van
14u tot 17u. Je kan de werken tot en met 24
februari bekijken, iedere vrijdagavond vanaf
19u.

Vrijwilligers voor boekenberg
We staan voor een berg werk. Al onze
kunstboeken moeten een nieuwe plastic kaft
krijgen. Dat is een immens werk, want het
gaat om meer dan 1.500 boeken.
Daarom organiseren we een plastificeernamiddag op maandag 20 februari van
13.30u tot 15.30u in de foyer van de
academie aan de Koepoortstraat.
Bedwing jij mee de boekenberg? Geef dan
een seintje aan gretel.vandenbroek@lier.be.

Wie speelt het voorprogramma?

Bredene organiseert Arnoevoo
De gemeente Bredene organiseert opnieuw
Arnoevoo, een kunstwedstrijd voor wie jonger
is dan 36 jaar. Met deze wedstrijd wil de
gemeente hedendaagse kunst promoten en
jonge kunstenaars expositiegelegenheid aanbieden.
Alle hedendaagse plastische kunstvormen
(tekenkunst, schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie, multimedia…) komen in
aanmerking. De gemeente reikt aan zeven
laureaten een aantrekkelijke geldprijs uit.
Inschrijven kan tot en met 26 februari.
Meer info krijg je van de dienst Cultuur van
de gemeente Bredene: 059.56.19.60 of
cultuur@bredene.be I www.bredene.be

Thomas Vanderveken maakt momenteel een
tv-reeks over klassieke muziek. Daarin zie je
hoe hij op een jaar tijd een pianoconcerto leert
spelen. Op 7 december 2017 zal hij dit werk
uitvoeren. Maar hij zoekt ook nog een
muzikant die het voorprogramma wil spelen.
Wil jij ook een groot werk instuderen? Kies dan
je favoriete klassieke compositie en schrijf je
in op www.canvas.be. In de loop van
september kiest Thomas tien kandidaten. Die
mogen op 28 oktober optreden voor een
professionele jury. De winnaar mag op 7
december het podium op.
Wie durft? Inschrijven kan tot zondag 5 maart.

Thomas speelt
het piano-concerto
in a mineur van
Edvard Grieg.
Wat speel jij?
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