Academie voor Schone Kunsten Lier

NIEUWSBRIEF 2020-2

AGENDA
Meer info: www.academielier.be

• 04/03  04/04
JEUGDBOEKENMAAND &
JEUGDATELIERS
◊ Expo in bibliotheken
• 06/03  29/03
Salon de l'Avenir: expo
•14/03/2020
GEANNULEERD
Expo 'DE KINDERSPELEN'
Dansvoorstelling SAMWD
• 15/03/2020
GEANNULEERD
Lenteconcert SAMWD & Expo 'De
Kinderspelen'
• 24/02 - 22/03
ACADEMIE GESLOTEN!
Expo Schilderkunst in foyer
atelier Barry Camps
• 28/03/2020
GEANNULEERD
Pro Pace concert
Sine Nomine & Academie Lier

2020

MA. - APR

disciplines even evident.
De leerkrachten zullen u
hierover eventueel later
informeren.

Van zodra wij nieuwe richtlijnen
van de overheden krijgen in
CORONAVIRUS / UPDATE verband met het coronavirus,
zullen wij zo snel mogelijk
Als gevolg van de recente
hierover communiceren.
maatregelen op federaal niveau Hartelijk dank voor jouw begrip.
om de verspreiding van het
coronavirus te vertragen, zijn wij Op de website vind je
als SASK Lier genoodzaakt alle regelmatig een update in
lessen en alle activiteiten op te verband met de bestrijding van
schorten.
het coronavirus.

De academie sluit vanaf
zaterdag 14 maart tot en
met zondag 19 april.

https://academie.uitinlier.be/nieuws/co
ronavirus-maatregelen

Het is absoluut niet de bedoeling
dat er in de ateliers nog gewerkt
wordt.
Dit zowel in de hoofdschool te
Lier als in de vestigingsplaatsen:
Koningshooikt, Boechout (&
VRIENDENWEEK
Vremde), Ranst (Broechem &
Onder voorbehoud van verdere
Emblem), Zandhoven (Pulle),
maatregelen tegen het coronavirus.
Malle (Oostmalle & Westmalle)
Van maandag 11 mei tot en met
We onderzoeken intussen of er 17 mei kan je een vriend(in)
alternatieve manieren van
uitnodigen om samen met jou
onderwijs mogelijk zijn. Wellicht een les Jeugdatelier te volgen.
is dit niet voor alle lessen en

• 20/02  30/03
ACADEMIE GESLOTEN
Expo Schilderkunst in SAMWD
atelier Greet Van Autgaerden
• 03/03  30/03
ACADEMIE GESLOTEN
Expo Keramiek in Bokaal
• 06/04  19/04
Paasvakantie
21/04 - 28/04
Expo atelier Kant
• 09/05/2020
Opendeurdag SASK Lier
• 09/05/2020
SASK: 15u30 - 16u30
Concert Art Deco
• 10/05/2020
Opendeurdag SAMWD Lier
• 11/05  17/05
Vriendenweek

OPENDEURDAG
Onder voorbehoud van verdere
maatregelen tegen het coronavirus.

Op zaterdag 9 mei ben je
tussen 10 en 17 uur welkom in
alle ateliers van de Lierse
academie. Jong en oud kan
deelnemen aan allerlei
workshops of activiteiten.
Of ben je nieuwsgierig naar de
nieuwste creatie van de
leerlingen van de opleiding
Figuren- en poppentheater?
Op het Academieplein geeft het
Art Deco-orkest een concert. Zij
brengen klassiekers van
Gershwin en Piazolla, maar ook
'eigentijdse oldies' van ZAZ of
Lloyd Webber.
Ook een lekker hapje en een
glaasje staan op het menu.
Voor de jeugd zijn er
workshops Tribal Art Totempalen, BoomStam Recycle,
Tribal Art Prints in Space-lab of
zeefdrukken. Iedereen is
uitgenodigd om klei te draaien,
aan 'Vogelpiek Action Painting'
te doen of te experimenteren
met modeontwerp.
Op de website van de
academie vind je meer info
over de Opendeurdag.

INSCHRIJVINGEN
schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief
Jouw informatie/bericht/foto
is welkom voor de volgende
tweemaandelijkse nieuwsbrief.
Mail: sask@lier.be
Deadline: 5 mei 2020

Op 9 mei starten vanaf 10 uur
de inschrijvingen voor het
schooljaar 2020 - 2021.

INSCHRIJVINGEN
TARIEVEN 2020-2021:
318 euro: volwassenen (+24 j.)
134 euro: + 24j. sociaal tarief
134 euro: 18 - 24 jaar

68 euro: jongeren (-18 jaar)
44 euro: -18j. sociaal tarief

VOOR-INSCHRIJVINGEN
Leerlingen die dit schooljaar
les volgen, krijgen de kans om
vooraf in te schrijven voor het
volgend schooljaar. Dit kan
vanaf maandag 27 april tot 5
mei 2020.
Je geeft jouw naam op bij jouw
leerkracht. Zo kom je op de lijst
en reserveer je alvast een
plaats in het atelier van jouw
keuze.
Jouw inschrijving voor volgend
schooljaar is na storting van
het inschrijvingsgeld volledig in
orde.

Jongerenateliers 3° graad:
proeflessen
Leerlingen van het laatste jaar
2° Graad (11-jarigen) gaan op
bezoek in een atelier 3° Graad
(+12-jarigen).
De leerkracht stuurt de
leerlingen van zijn atelier een
uitnodiging voor de proefles.
Elke leerling mag één vriend(in)
uitnodigen voor deze openles.
Stuur de leerkracht wel eerst
een mailtje.
Vrijdag 15/5:
les Marina Van Camp in Lier
18u- 20u
Zaterdag 16/5:
les Barry Camps in Broechem
13.50-15.40u
Vrijdag 22/5:
les Marina Van Camp in Lier
18u-20u
Woensdag 27/5:
les Ruth Aerts in Westmalle,
Sint - Jozeflei 24
15u -16.40u

