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Open Atelierdag
9 mei 2015
LIERische Kunsten
10 mei 2015

“Meneer, kan je
hier ook leren
knutselen?”
Dean (bijna 6 jaar)

Academies zetten deuren open voor groot publiek
Op zaterdag 9 mei zet onze academie van 10 tot 17 uur haar deuren open voor het grote publiek. Deze
Open Atelierdag is een unieke gelegenheid om leraars en leerlingen aan het werk te zien. Zo kan je
onder meer een kijkje nemen in de verschillende jeugd- en jongerenateliers. Volwassenen kunnen
kennismaken met de afdelingen tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, vrije grafiek,
Lierse kant, mode & theaterkostuums, fotokunst en digitale beeldvorming. Het volledige programma
staat in de extra editie van De Maand. Op het secretariaat kun je inschrijven voor volgend schooljaar.
Je komt er ook te weten welke workshops de academie tijdens de zomervakantie organiseert.
Op zondag 10 mei vinden de LIERische Kunsten plaats. Van 9 tot 20 uur kan je in en rond de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) genieten van diverse optredens. Tientallen
koren, orkesten, jazz- en popgroepen geven het beste van zichzelf. Er zijn ook heel wat toneel- en
dansvoorstellingen te zien.
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Academie gesloten wegens Dag van de Arbeid
Geen les L5 (juf Liesbet)
Basisschool De Sleutel bezoekt keramiekatelier in Broechem
Open Atelierdag in de SASK (programma in extra editie!)
LIERische Kunsten in de SAMWD
Geen les Mode & Theaterkostuums
Academie gesloten wegens O.H.Hemelvaart
Geen les Fotokunst
Deadline voor het afgeven van de eindwerken
eindwerken Kunstgeschiedenis
Uitstap Fotokunst naar Charleroi
Geen les Schilderkunst (COEP), maar atelier is wel open
Academie gesloten wegens Pinksteren
Academie gesloten wegens Pinkstermaandag

Grafisch werk en kleurrijke vliegers

Kunstroute langs Netekanaal

Vanaf woensdag 6 mei kan je in de ontmoetingsruimte het werk bekijken van de leerlingen Vrije Grafiek.
De leerlingen uit onze jongerenateliers (middelbare graad) stellen tegelijkertijd de vliegers tentoon die ze tijdens de workshop “Vliegen en
dromen” hebben gemaakt. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door verschillende kunststijlen.
Je kan het
grafisch werk en de vliegers nog
tot en met zondag 31 mei
bekijken.

Over Vloed. Zo heet het kleinschalige kunstproject dat van 9 tot en met 25 mei wordt georganiseerd door de Raad voor Kunst en Cultuur van de gemeente Ranst.
Achttien (semi-)professionele kunstenaars uit
de brede regio stellen langs de Emblemse
beemden en vijvers hun werk tentoon.
Ook het keramiekatelier onder leiding van
Liesbet Van Huysse neemt aan dit kunstproject deel! Het groepswerk staat tentoongesteld op de dijk van het Netekanaal in
Emblem-dorp (ter hoogte van de De Voortstraat). Weinigen weten dat de bedevaartroute van Haarlem naar Santiago de Compostella langs daar loopt. Het kunstwerk heet
dan ook Post voor Compostella.
Meer info en een plannetje met de kunstroute
vind je op
https://sites.google.com/site/overvloed2015

Fotowedstrijd en tentoonstelling

Kunstprijs Pieter Vanneste

Jonge fotografen krijgen niet zo vaak de kans
om hun werk te tonen. UNEXPOSED, het
Leuvens Platform voor Fotografie, heeft daar
verandering in gebracht en geeft al enkele
jaren aan studenten fotografie de unieke kans
om projecten of eindwerken te tonen aan een
breed publiek.
Dit jaar organiseert UNEXPOSED de derde
editie van de fotowedstrijd TWENS. Fotografen
van 20 tot en met 30 jaar wordt gevraagd een
coherente fotoreeks rond een vrij thema in te
sturen vóór 20 mei. Een onafhankelijke en
deskundige jury beslist vervolgens wie aan de
tentoonstelling UNEXPOSED 2015 in de Leuvense binnenstad mag deelnemen.
Meer info en het wedstrijdreglement vind je op
www.unexposed.be

Ook dit jaar reikt de gemeente Buggenhout in
oktober de Kunstprijs Pieter Vanneste uit.
Deze prijs wordt iedere keer voor een andere
discipline georganiseerd. Dit jaar is dat
schilderkunst. De winnaar krijgt een cheque
ter waarde van 1000 euro.
Iedereen die geboren is of woont in de
provincie
Oost-Vlaanderen,
Antwerpen,
Vlaams-Brabant of Brussel kan meedoen.
De werken kunnen binnengebracht worden in
het
Gemeentehuis
van
Buggenhout
(Nieuwstraat 2) op dinsdag 29 september
2015, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.
De vernissage met proclamatie vindt plaats op
zaterdag 3 oktober.
Meer informatie en het wedstrijdreglement
krijg je van mia.moernaut@telenet.be
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