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Academie overschrijdt de kaap van
duizend leerlingen
1014. Zo veel leerlingen hebben zich in onze academie
ingeschreven voor een officiële opleiding. ‘Dat zijn er 183
meer dan vorig jaar,’ glundert een bijzonder trotse directeur
Gio De Weerd. ‘Daarnaast hebben we ook nog 200 vrije
leerlingen. De academie zit dus goed vol.’
‘Het leerlingenaantal zit al een ruime tijd in stijgende lijn,’ zegt
directeur Gio De Weerd. ‘In het academiejaar 2016-2017
hadden we 831 financierbare leerlingen. Het jaar daarvoor
waren er dat 809 en het jaar dáárvoor 771.’
Wat op het eerste gezicht opvalt, is de stijging in de lagere
graad. Dat heeft wellicht te maken met de overname van de
jeugdateliers in Boechout en Vremde. Daar is het aantal
leerlingen bijna verdubbeld.
‘We stellen ook vast dat de jeugdateliers die aansluitend op de
dagschool zijn gepland, duidelijk in de lift zitten,’ zegt de
directeur. ‘Dat heeft dan weer te maken met de rijbegeleiding
die we hebben georganiseerd van de dagschool naar de
tekenles.’
Ook de volwassenateliers zitten goed vol. Sommige zitten zelfs
overvol, zoals het keramiekatelier, het schilderkunstatelier en
het fotokunstatelier. Ook de inschrijvingen voor de opleiding
Mode en Kantwerk liepen beter dan vorig jaar. Zelfs het nieuwe
schilderkunstatelier in het oude gemeentehuis van Emblem
heeft zijn start niet gemist.
Het aantal leerlingen in het beeldhouwatelier en het
grafiekatelier zijn hetzelfde gebleven.

Op 12 september mochten we onze
duizendste leerling verwelkomen. Het
gaat om Mientje Debie. Ze is 8 jaar en
gaat voor de eerste keer naar het
jeugdatelier in De Fakkel in Broechem.

Kunstuitstap naar Tilburg

Een installatie op de jubileumexpo in museum De Pont.

De Vrienden van de Academie organiseren op
zondag 12 november een kunstuitstap naar
Tilburg (Nederland).
In de voormiddag staat een bezoek aan het
museum De Pont op het programma. Dat is een
museum met hedendaagse kunst. Momenteel
kan je daar een jubileumtentoonstelling gaan
bekijken met werk van onder meer Richard Long
en Marlene Dumas. In de namiddag wordt het
Textielmuseum van Tilburg bezocht.
De prijs voor deze uitstap bedraagt 45,50 euro (of
33 euro voor wie lid is van de Vrienden).
Meer
info:
mj.cobbaert1@gmail.com
of
0475.63.13.54.

NOVEMBER 2017

Woe 1 nov
Allerheiligen – academie gesloten t.e.m. 5 november
Ma 6 nov
20u
Vergadering en verkiezing Vrienden van de Academie in De Gloria, Grote Markt
Di 7 nov
Geen les Beeldhouwkunst (lesverplaatsing)
Di 7 & 14 nov
15u40 Oostmalle op verplaatsing – geen les in het lokaal (meester Gommaar)
Wo 8 & 15 nov
13u
Oostmalle op verplaatsing – geen les in het lokaal (meester Barry)
Wo 8 nov
13u50 Les L123 (Koningshooikt) gaat door in De Waaier (juf Jolien)
Za 11 nov
Wapenstilstand – academie gesloten.
Za 11 nov
14u30 Opening expo De Oorlogswerken van Gillé in Blikveld, Bonheiden
Zo 12 nov
De lessen gaan vandaag wél door
Zo 12 nov
Kunstuitstap naar Tilburg (zie vorige pagina)
Di 14 nov
9u
Uitstap Schilderkunst naar SMAK (Greet)
Woe 15 nov
Uitstap Mode naar Cinematek in Brussel (Sabine)
Do 16 nov
Uitstap Tekenkunst naar “Davy’s Grey” in Brugge (Marc en Stef)
Za 18 nov
Lezing over nieuwe producten Beeldhouwkunst (Xavier)
Belangrijk! Vanaf 8 november begint het woensdagatelier in Boechout om 13u50 (en niet meer om 13u).
Om 15u40 is de les gedaan.

Winter Windows in Lier

Leerlingen stellen tentoon

Winter Windows is een nieuw project van de
Lierse cultuurdienst rond het beschilderen van
de etalages tijdens de kerstperiode.
De klassen van Lies en Marc hebben zich al ingeschreven om hieraan deel te nemen. Ook de
bekende cartoonist Eva Mouton doet mee. ‘We
zijn natuurlijk blij met een grote naam als Eva,’
zegt coördinator Els Verhaert, ‘maar uiteraard
is ook plaatselijk talent van harte welkom.’
Heb jij ook zin om op 6, 7, 8 of 9 december
een etalageraam aan te pakken?
Mail dan naar els.verhaert@lier.be of bel 03
491 01 66.

Nog tot en met zondag 12 november kan je in
de ontmoetingsruimte van de academie het
werk bekijken van de leerlingen Tekenkunst.
Vanaf 15 november wordt het werk van de
leerlingen Schilderkunst tentoongesteld. Die
werken kun je tot en met 10 december
bekijken.

Conflict Matters in Londen
Op 9 en 10 november neemt onze academie
deel aan de tweejaarlijkse conferentie Conflict
Matters. Die vindt dit jaar plaats in Londen. We
zullen daar mee debatteren over het belang
van conflicthantering in het onderwijs en de rol
die het kunstonderwijs daarbij kan spelen.
Uiteraard wordt ook nagedacht over de vraag
hoe je als leerkracht het best kunt omgaan
met controversiële thema’s in je klas.
Conflict Matters wordt georganiseerd door de
Evens Foundation en het Vlaams Vredesinstituut.
http://evensfoundation.be

Peter De Koninck toont
grafiek en schilderijen
Vanaf zondag 12 november kan je in galerie
Pinsart in Brugge gaan kijken naar Davy’s
Grey, de solotentoonstelling van Peter De
Koninck, onze leraar Tekenkunst. Peter stelt
deze keer grafisch werk en schilderijen tentoon. Opnieuw speelt architectuur, en de art
deco bouwstijl in het bijzonder, een grote rol
in zijn werk.
De vernissage vindt plaats op zondag 12
november om 15u. Je kan de tentoonstelling
tot en met 17 december gaan bekijken, op
vrijdag, zaterdag en zondag, van 14 tot 18u.
Galerie Pinsart is gelegen aan Genthof 12 in
Brugge.
Meer info: 050 67 50 66 of www.pinsart.be

Een detail van de kleurets “Radio Kootwijk”
© Peter De Koninck
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