Academie voor Schone Kunsten Lier

NIEUWSBRIEF 2020-2021

AGENDA
• 02/06/2020
Start online inschrijvingen via

2020

MEI - JUN
INSCHRIJVINGEN

• 24/06/2020
De academie sluit tot en met
zondag 24 mei.

Schooljaar 2020-2021

CORONAVIRUS / UPDATE
Op de website vind je regelmatig
een update in verband met de
bestrijding van het coronavirus.

Op dinsdag 2 juni starten de
inschrijvingen voor het volgend
schooljaar. Inschrijven kan via
de website van de academie.

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

academie.uitinlier.be/ateliers
Voor jongeren : 12-17 jaar:
ANIMATIEFILM

https://mijnacademie.be/sasklier

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

OPLEIDINGEN
NIEUW!

3-jarige opleidingen + 18 jaar:
INITIATIE TEKENEN
TENTOONSTELLINGSBEHEER

5-jarige opleidingen +18 jaar:
PROJECTATELIER-MIXED
MEDIA

Ondervind je problemen met
het online inschrijven?
Mail naar sask@lier.be of
info@sasklier.be. Je kan ook
telefonisch contact opnemen
via het nummer 03 488 14 27.
Pas nadat je hebt betaald - en
ook dat kan online - ben je
definitief ingeschreven.
Inschrijven kan tot en met 30
september.

10-jarige opleidingen +18 jaar:
BEELDENDE &
Informatie over de tarieven en
AUDIOVISUELE KUNST
voorwaarden:
PRODUCTONTWERPhttps://academie.uitinlier.be/conten
KERAMIEK
t/inschrijvingen.
TEXTIELE KUNST

MONDMASKERS

Coronacrisis als inspiratiebron

Vrijwilligers welkom in het
atelier!
De academie engageert zich in de
bestrijding van het coronavirus en
organiseert een naaiatelier voor de
fabricage van herbruikbare
mondmaskers.
Leerkrachten, leerlingen,
vrijwilligers en medewerkers
zetten zich in om hierbij te helpen.
Jouw hulp is zeer welkom. Kennis
van naaikunst of ervaring met
stikmachines is nuttig, maar is
zeker niet vereist. De productie
van mondmaskers omvat allerlei
taken.
We werken in twee shiften:
dagelijks, op weekdagen van 9u
tot 12u en van 13u tot 16u.
Per shift hebben we 10 personen
nodig. Alle nodige veiligheidsmaatregelen (social distancing
etc.) worden in acht genomen
worden.
Klein materiaal (schaar, koffietas,
...) breng je zelf mee.

Om 'de stlte te doorbreken' creeërde Bruno S. ( leerling Fotokunst)
een alter ego. Dit personage komt bij hem thuis en kaart
maatschappelijke problemen aan die de coronacrisis met zich
meebrengt. Alles wordt fotografisch vastgelegd.

Inside/out
SASK/SAMWD Lier in de kijker
Jouw raam wordt je eigen exporuimte/podium om jouw kunst naar
buiten te brengen.
Kom, zowel op straat als digitaal, naar buiten door een
foto/opname, geluidsfragment of meer van je werk te sturen naar
inside.out@sasklier.be.
Wij posten je inzending op het digitale raam inside/outAcademiesLier/SASK/SAMWD.

Textiel  donaties welkom!
Je kan ook helpen door de donatie van stoffen of linten. We
gebruiken katoen (lakens, kussenslopen, tafelkleden) voor de
binnenkant van het masker. Voor de buitenlaag komt allerlei soort
textiel in aanmerking.
We mogen wel enkel gewassen stoffen aannemen.
Kandidaat om in het atelier te helpen of textiel te schenken?
Mail naar min.vanhoutven@sasklier.be
Meer info over hoe je een mondmasker maakt vind je op
https://maakjemondmasker.be/#maken.

