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Jeugdateliers stellen tentoon in bib
Op 14 maart begint de Jeugdboekenweek. Dat is het grootste kinderkinderboekenfestival
boekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten de bibliobibliotheken en boekhandels de mooiste kinderboeken in de kijker. Dit jaar
is het thema ‘humor’.
Naar aanleiding van deze Jeugdboekenweek stellen onze
jeugdateliers (van 6 tot en met 11 jaar) vanaf 26 februari hun
grappigste werkjes tentoon in de bibliotheken van Lier (Kardinaal
Mercierplein), Ranst (Gasthuisstraat 17) en Zandhoven (Amelbergastraat 42). Je kan de werkjes nog tot 20 april bekijken.

Belangrijk deze maand
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De Winter
Winter uit
het tweede
leerjaar,
de klas van
juf Marina.

Vrienden stippelen kunstroute uit
De Vrienden van de Academie organiseren van 21 tot en met 29
maart hun jaarlijkse Lententoonstelling. Ook deze keer worden de
werken op verschillende locaties in het begijnhof tentoongesteld.
Alle disciplines die aan de academie worden gedoceerd, komen aan
bod. Er worden dus niet alleen schilderijen en tekeningen tentoongesteld, maar ook aquarellen, beeldhouwwerken en keramiek. Op
sommige locaties kun je ook de kunstenaars zelf ontmoeten.
De vernissage vindt plaats op vrijdag 20 maart om 20 uur in het
Convent aan de St.-Margaretastraat 20. Er wordt ook tentoongesteld
in het huisje St.-Aloysius van Gonzaga (Pompstraat 8), de Pastorie en
Den Bril (Bril 6). Je kan de verschillende locaties bezoeken op 21, 22,
28 en 29 maart, telkens van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis.

“Een tekening,
dat is het moment
waarop
de kunstenaar
zijn ziel op tafel
legt. Daarom zijn
tekeningen vaak
zo duur.”
Koenraad Jonckheere,
professor
Noordelijke Barokkunst
aan de Universiteit Gent
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Bestuursvergadering Vrienden van de Academie
Inlevermomenten voor kunstwerken Lentetentoonstelling
Inlevermomenten voor kunstwerken Lentetentoonstelling
Internationale Museumnacht Rotterdam
Start Jeugdboekenweek met als thema ‘humor’
Ateliertentoonstelling Tekenkunst in ontmoetingsruimte
Vernissage Lentetentoonstelling VvdA in het Convent
Juf Greet (LG) wordt vervangen door andere lesgever
Gemeenteraad keurt nieuw schoolreglement goed
Middenschool Sint-Ursula op bezoek bij Beeldhouwkunst

Leerlingen van juf Marina
scoren in tekenwedstrijd
De leerlingen van juf Marina hebben deelgenomen aan de tekenwedstrijd die door de
International Cartographic Association werd
georganiseerd.
Die vereniging heeft uiteindelijk 30 tekeningen
geselecteerd. Maar liefst 11 daarvan zijn gemaakt door leerlingen van juf Marina.
In de categorie 6-8jaar zijn dat Axel, Ramya en
Marie. In de categorie 9-12jaar zijn dat Hanne,
Valentine, Natan, Alex en Emelie. En in de
categorie 13-15 jaar zijn dat Pauline, Lars en
Nils. Proficiat!
In de loop van april zal een professionele jury
een prijs toekennen aan de beste tekening uit
elke categorie. Daarnaast wordt ook een publieksprijs toegekend. Uiteraard willen we dat
één van de leerlingen van juf Marina met deze
prijs aan de haal gaat. Maar dan hebben we
jouw hulp nodig! Breng daarom vóór 5 april via
internet jouw stem uit!
De tekeningen staan op de website
www.internationalmapyear.be

Academie wil graag uitbreiden
Onze academie heeft aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs de toelating gevraagd om
in Malle een nieuw jeugdatelier voor kinderen
van 6 tot en met 11 jaar te mogen oprichten.
‘We zouden volgend academiejaar ook heel
graag de opleiding Beeldverhaal willen aanbieden aan jongeren vanaf 12 jaar,’ vertelt directeur Gio De Weerd.
‘Tot slot hebben we ook een aanvraag ingediend voor de oprichting van een specialisatiegraad Mode en een specialisatiegraad Fotokunst.’
Voor alle duidelijkheid: het ministerie moet de
vier aanvragen nog beoordelen. Een beslissing
wordt in de loop van juni verwacht.

Tekenaars tonen hun werk
In de ontmoetingsruimte van onze academie
wordt geregeld het werk van de leerlingen tentoongesteld. Momenteel stellen de leerlingen
uit onze jongerenateliers (12 tot 17 jaar) hun
werk er tentoon.
Vanaf 18 maart kan
je het werk van de
leerlingen Tekenkunst
bekijken. De leerlingen uit het eerste en
tweede jaar stellen
stillevens en landschappen tentoon. De
tekenaars uit de hogere jaren hebben gewerkt naar levend model.
Deze tentoonstelling
loopt tot en met
zondag 3 mei.

Eerste steen woonproject is gelegd
Op 3 februari werd op de Sion-site (de voormalige stadsmagazijnen langs de vest, vlak bij
de academie) de eerste steen gelegd van het
grootschalige woonproject Sion. De komende
drie jaar verschijnen op deze site 147 wooneenheden: 99 appartementen en 48 gezinswoningen. Er komt ook een parkeergarage
voor 293 auto’s.
De wooneenheden worden in twee fasen gebouwd. De eerste fase omvat 19 woningen en
54 appartementen. Die kunnen in de herfst
van 2016 bewoond worden. Fase twee moet
eind 2018 klaar zijn.
Het Sion-project omvat ook een uitbreiding van
onze academie. Naast het grafiekatelier komt
een nieuwbouw waar onder meer een keramiekatelier zal worden ingericht. Dat gebouw
moet tegen maart 2016 klaar zijn.
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