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

Tekenatelier Broechem stelt
stelt
werk tentoon in Wommelgem
De leerlingen tekenkunst
die in Broechem les volgen
bij Stef Van Doninck stellen
vanaf 29 maart hun werk
tentoon
in
galerij
‘t
Kallement in Wommelgem.

Belangrijk deze maand
maand
Tekententoonstelling
in Wommelgem
Wommelgem
Nieuw
schoolreglement

‘Mijn leerlingen hebben met
verschillende
technieken
geëxperimenteerd,’ vertelt
Stef Van Doninck. ‘Zij stellen niet alleen tekeningen
en schetsen tentoon, maar
ook aquarellen en monoprints. De tekenaars uit het
eerste en tweede jaar hebben vooral stillevens en
landschappen getekend. De
leerlingen uit de hogere
jaren hebben gewerkt naar
levend model.
De expo wordt op zondag 29 maart om 10.45 uur geopend met een
gratis aperitiefconcert. Je kan de kunstwerken nog tot en met 24 april
bekijken. Galerij ’t Kallement bevindt zich in woon- en zorgcentrum SintJozef, Kruizemunt 15 in Wommelgem en is iedere dag open van 10 tot
20 uur.

Gretel stelt eerste
roman voor

Academie frist schoolreglement op

Inschrijvingsgeld
wordt duurder

De gemeenteraad heeft onlangs ons nieuw schoolreglement goedgoedgekeurd. ‘We hebben het reglement vernieuwd omdat heel wat
artikels verouderd waren,’ zegt directeur Gio De Weerd.
‘De reglementering van het deeltijds kunstonderwijs heeft de voorbije jaren heel wat veranderingen ondergaan,’ legt de directeur uit.
‘Zo zijn er strengere eisen gekomen inzake brandveiligheid en
nieuwe richtlijnen inzake de schoolorganisatie. Die punten hebben
we allemaal in het nieuwe schoolreglement gestopt.’
Er zijn ook een aantal versoepelingen aangebracht. Zo mogen leerlingen met een beperking een individueel traject uitwerken. De leerlingen mogen voortaan ook buiten de lessen gebruik maken van de
infrastructuur van de academie. In het nieuwe schoolreglement vind
je ook terug in welke gevallen het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar
is en hoeveel leerlingen in een klas mogen zitten. Ook de regelgeving
inzake afwezigheden wordt duidelijker omschreven en tot slot werd
ook het orde- en tuchtreglement opgefrist.
Het volledige schoolreglement vind je terug op www.academielier.be

Artafact zoekt
creatieve jongeren
+ EXTRA BIJLAGE over

Volwassenen betalen volgend schooljaar €300. Als ze
recht hebben op het verminderde tarief betalen ze
€125. Die tariefverhoging
komt er door de besparingen
in het onderwijs.
Voortaan hebben wel alle 18tot 24-jarigen die nog studeren recht op het verminderde
tarief. Zij hoeven ook geen
attest van het kinderbijslagfonds meer voor te leggen.
De tarieven voor de jongeren
onder de 18 zouden ongewijzigd blijven: €62 (volledig
tarief) of €40 (verminderd).

APRIL 2015
Do 2 apr
Za 4 apr
Zo 5 apr
Zo 12 apr

13u
19u10
9u
16u-20u

Vr 24 apr
Zo 26 apr
Ma 27 apr
Wo 29 apr
Do 30 apr

14u
20u
13u50 en 16u40
7u-23u

Geen les Beeldhouwkunst. Het atelier is wel open.
Geen les Tekenkunst (Marc). Het atelier is ook niet open.
Geen les Keramiek. Het atelier is wel open.
Begin Paasvakantie (academie gesloten t.e.m. zo 19 april)
Expo Peter De Koninck t.e.m. 30 april in Rome
(surf naar www.galleriaportalatina.it voor meer info)
Week van de Amateurkunsten t.e.m. 3 mei (www.wak.be)
Uitstap Beeldhouwkunst naar Ricardo Brey in Muhka
Bestuursvergadering Vrienden van de Academie
Juf Anne (LG & MG) afwezig. Er wordt voor opvang gezorgd.
Uitstap Schilderkunst (Greet) naar Grand Palais in Parijs

Tekenkunst in ontmoetingsruimte
Momenteel kan je in de ontmoetingsruimte van
onze academie de werken bekijken van de leerlingen Tekenkunst.
De tekenaars uit het eerste en tweede jaar
stellen stillevens en landschappen tentoon. De
leerlingen uit de hogere jaren hebben gewerkt
naar levend model. De tentoonstelling loopt nog
tot en met zondag 3 mei.

Gretel Van den Broek stelt
haar eerste roman voor
Onlangs is het boek Drie dokters verschenen,
de eerste roman van Gretel Van den Broek,
administratief
medewerker
van
onze
academie. Drie dokters is een ontroerende
maar vooral pakkende roman, waarin zware
thema’s als dementie, depressie en
euthanasie worden behandeld.
Het hoofdpersonage gaat naar drie dokters
omdat ze haar ondraaglijk psychisch lijden niet
meer uithoudt. De zwaarte van haar werk bij
mensen met dementie,
van
mensen de
metsnijdende
dementie,pijn
de snijdende pijn van een affaire en
opgekropte woede hebben
haar tot op de rand van
het klif gebracht.

Artafact zoekt creatieve jongeren
Artafact is het artistieke project van jeugdhuis
De Moeve in Lier. ‘Met dit project willen we de
jongeren uit hun kot lokken en hen op alle
mogelijke manieren prikkelen om artistiek aan
de slag te gaan,’ vertelt projectcoördinator AnSofie Gysemans. ‘Dit doen we vooral door het
organiseren van maandelijkse workshops,
maar we bieden de jongeren ook de nodige
ruimte om te experimenten met kunst.’
Heb je zin om mee te bepalen wat er in de
toekomst met Artafact moet gebeuren? Kom
dan naar de brainstorm avond op dinsdag 7
april om 20u in jeugdhuis De Moeve aan de
Aarschotsesteenweg.
Meer info krijg je van An-Sofie via
an-sofie@moeve.be of 0497 94 75 53.
www.artafact.be

Drie dokters is een uitgave
van Uitgeverij Houtekiet.
ISBN 9089243294
Prijs € 16,99

Cultuurprijs voor Beeldende Kunst
Ook dit jaar reikt het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen de Prijs voor Beeldende
Kunst uit. De laureaat krijgt 5000 euro. Je
moet wel in Oost-Vlaanderen zijn geboren, er
meer dan vijf jaar wonen of er minstens vijf
jaar hebben gestudeerd aan een academie of
hogeschool. Inschrijven kan nog tot 15 april.
Meer info vind je op
www.oostwww.oost-vlaanderen.be/cultuurprijzen
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