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

Vrienden van de Academie organiseren
verkiezingen
De Vrienden van de Academie organiseren regelmatig uitstappen naar tentoonstellingen en musea in binnen- en
buitenland. Het bestuur wordt opnieuw
verkozen, ook de voorzitter.
Kandidaten gezocht
Dit gaat over kandidaten die mee hun
schouders plaatsen onder projecten,
workshops, uitstappen, ondersteuning
opendeur, lentetentoonstelling en de
nieuwsbrief. Nieuwe initiatieven kunnen
(nog) meer bruis brengen. En daarvoor zijn
geëngageerde en creatieve en handige en
leuke
mensen
nodig.
Al
deze
eigenschappen moeten niet in één persoon
aanwezig zijn. HEB JIJ ZIN OM MEE TE
WERKEN IN HET BESTUUR VAN DE
Vrienden, laat het ons weten via Dirk De
Mol (demol.dirk@skynet.be/0498 35 41 05).
In de loop van dit schooljaar zal de
Algemene Vergadering de bestuurders
aanstellen. De bestuurders zullen dan de
taken verdelen en een voorzitter kiezen.

Klasfoto uit de opleiding Mode & Theaterkostuums.

Uitstapfoto uit de opleiding Fotokunst in Breda.

www.bredaphoto.nl/mixing-memory-and-desire/
.

Jan Wuyts, Jenny Bontemps uit de tekenles van Peter
De Koninck dingen mee naar de wedstrijd ‘Tekening
van het jaar’ en ‘schilderij van het jaar’. Stem mee!
Doe het nu: www.tekeningvanhetjaar.com
Miranda Schmitz afgestudeerd in Fotokunst bij Patrick
Verbeeck dingt mee naar 100 grootste afgestudeerde
talenten 'New 2018' van GUP-magazine. Op de
Facebookpagina van New Dutch Photography kan er
voor Miranda gestemd worden. DOEN!

Jeugdateliers Malle breiden uit
De leerlingen van het jeugdatelier in Westmalle en Oostmalle breiden uit. Vier
jeugdateliers Tekenschool in het gemeenschapscentrum
van Westmalle, Sint-Jozeflei 18 (van 6 tot 12 jaar)
 zaterdag van 9u.20 tot 11u. en van 11u.10 tot 12u.50
 donderdag van 15u.40 tot 17u.20
 woensdag van 13u. tot 14u.40 en van 14u.50 tot 16u.30
Drie jeugdateliers Tekenschool in de jeugdlokalen
van Oostmalle, Lierselei 19 (van 6 tot 12 jaar)
 woensdag van 13u. tot 14u.40 en van 14u.50 tot 16u.30
 dinsdag van 15u.40 tot 17u.20

De leerlingen van Boechout hebben geen les op dinsdag 3 oktober, wegens
jaarmarkt te Boechout. Lessen van juf Elke en juf Deborah!

OKTOBER 2017
Ma 2 okt
Di 3 okt
Di 3 okt
Woe 4 okt
Do 5 okt
Do 5 okt
Do 5 okt
Vr 6 okt
Za 7 okt Ma 9 okt
Do 19 okt
Za 21 okt
Do 26 okt
Ma 30 okt

20u.
18u.30
9u20
13u.
14u
18u
17u
14u.
15u.40
9u.20
-

Vergadering Vrienden van de Academie + Einde Vlaamse Vredesweek
Gastspreker artist talk Mariela Sancari & Paolo Favero in de les Fotokunst
Geen les in Boechout wegens jaarmarkt
lesverplaatsing Tekenkunst De Vuyst Veerle - Geen les op do 5 oktober
Uitstap Schilderkunst naar Borremans en Van de Velde (Greet Van Autgaerden)
persconferentie Lierse Kant – stadhuis Grote Markt - Lier
Uitstap TIFF talks - Fotokunst (Liesbet Grupping & Ilse Liekens)
Bezoek MG (Anne Kennes) aan keramiekatelier (Liesbet Van Huysse)
Uitstap LG Boechout en Vremde -> Middelheimpark (Elke Ceulemans en Deborah Kools)
Geen les LG Vremde (lesverplaatsing Elke Ceulemans)
Uitstap H123 Fotokunst naar Breda (Ilse Liekens)
Uitstap H123 Fotokunst naar Breda (Liesbet Grupping) terug rond 14u.
Verzending De Maand -> zie ook www.academielier.be
Begin van de herfstvakantie. Academie gesloten tot en met zondag 5 november

Nieuwe uurregeling Koningshooikt

Nieuwe tentoonstellingsruimte

Het
jeugdatelier
raakt
overvol
in
Koningshooikt. Daarom zetten we juf Jolien en
juf Alexandra parallel op woensdag. Op
zaterdag blijft juf Barbara op post.
Juf Jolien geeft les op woensdag aan L123 van
13u.50 tot en met 15u.40.
Juf Alexandra geeft les op woensdag aan L456
van 13u.50 tot en met 16u.30.
Juf Barbara blijft op zaterdag van 13u.20 tot
16u. voor L456. De leerlingen L123 gaan al
huiswaarts om 15u.40.

Tentoonstellingsruimte 'Arttilia' in hartje
Mortsel. Ideaal voor groepstentoonstellingen
of solo’s. Het is een lichtrijke ruimte met
mezzanine samen goed voor 60m², +/- 30 m
beschikbare
muur,
voorzien
van
ophangsystemen en spots. Er zijn ook
vitrinekasten en sokkels beschikbaar.
Een mini keukentje - voorzien van ijskast,
waterkoker, glazen, schoteltjes en vazen maakt het mogelijk om een vernissage of
finissage te houden. Wij nodigen leerlingen
graag uit om bij ons tentoon te stellen.
Info en voorwaarden: www.arttilia.be
Wim en Lucienne Demulder-Dillen
info@arttilia.be - 0497/ 40.70.18

Jongerenbevraging lokaal beleid
woensdag 18 oktober 2017 – voorstelling
resultaten van jongerenbevraging over het
lokaal beleid

Nieuwe uurregeling in Vremde
Ook in Vremde (Boechout) zijn de jeugdateliers
erg vol geraakt. Gelukkig vonden we juf Elke
en juf Ruth om aan de slag te gaan in het oudgemeentehuis van Vremde.
Zo geeft juf Ruth op dinsdag les aan L12 van
15u.40 tot 17u.30.
Juf Elke geeft les op maandag aan L3456 van
15u.40 tot 17u.30.

Opgelet: op maandag 9 oktober is er geen les in
Vremde bij juf Elke. Die les is verplaatst naar
zaterdag 7 oktober om 14u. in het Middelheimpark
ter plaatse tot 16u. Samen met juf Deborah gaan
deze leerlingen van zaterdag uit Boechout op
uitstap.

Wat als… ik burgemeester van Lier zou zijn?
Dàt was het vertrekpunt voor een online
bevraging waaraan ruim 1000 Lierse
kinderen en jongeren deelnamen.
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de
voorstelling van de onderzoeksresultaten.
Welke beleidsthema’s vindt de Lierse jeugd
belangrijk?
Woensdag 18 oktober om 19.30 uur
Locatie: Raadszaal, Paradeplein 2 bus 1
Team Jeugd en BKO Jeugdcentrum
Moevement – Aarschotsesteenweg 1
moevement@lier.be
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