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1. Voorwoord
Expressie achter een masker
We hebben een maand voluit kunnen genieten van de glimlach van mensen. Ook op onze beeldacademie gaf
het gemaskerde gezicht van leerkracht en medestudenten een onvolledig beeld. In het rechtstreekse contact viel
een deel van de non-verbale communicatie en ook de bijhorende nuance weg. Het is waar: het gezicht van
mensen kan ‘boekdelen’ spreken. En er is geen geldig alternatief. Kijk eens diep in mijn ogen, zou je kunnen
zeggen, maar ogen zeggen niet alles …
Het ziet ernaar uit dat we, na deze heerlijke ‘gezichtsstriptease’ van de voorbije weken, een nieuwe ‘puriteinse
fase’ van bedekking tegemoet gaan. Terug een ‘onvolledig’ beeld en een onvolledige communicatie in ‘sourdine’
achter een dempend masker. In een podiumacademie weten ze dit nog beter. Een masker blijft expressieloos.
Het verhult onder meer de mooie glimlach die geen woorden nodig heeft.

Beste vrienden,
Het is rijden en omzien, ook voor onze vereniging. We hadden een vliegende start gepland na een heel ‘rustig’
schooljaar. Maar ook dit schooljaar blijft het moeilijk om bv. met een volle autocar zonder restrictie
studiereizen te organiseren. Vaak mogen enkel kleine groepjes het museum binnen. Het groepsgebeuren
komt bij elke coronagolf in het vizier. We houden ons aan de maskerplicht en het covidsafeticket waar nodig.
Maar corona is niet voorbij en dus rijden we met de handrem op!
Enkele initiatieven:
Toch hebben wij al enkele opties genomen om in het voorjaar Düsseldorf te bezoeken; het is een stad met
enkele topmusea (K20 en K21) met een prachtige vaste collectie. De afstand om het met de autocar op één
dag te doen, is nog net haalbaar. Meer concrete info volgt later.

Ook onze jaarlijkse tentoonstelling in de L’Avenirsite met werk van studenten en afgestudeerden gaat door
tijdens de twee weken net vóór de paasvakantie. (11 maart tot en met 27 maart). Houd u dus niet in om nu al
werk te maken dat de toets van een onafhankelijke jury kan doorstaan.
En tot slot stellen we een derde initiatief op korte termijn voor, dat toch een exclusief karakter heeft. Het kan
heel boeiend zijn om kunstenaars - een beetje achter de schermen -aan het werk te zien in hun artistiek en
creatief laboratorium. Op de drempel van de kerstvakantie gaan we op atelierbezoek bij het kunstenaarsduo
Kris Fierens en Tinka Pittoors in Hoevenen (deelgemeente Stabroek). Ze verwelkomen ons op zondag 19
december om 11 uur. Elk apart geven ze een rondleiding in hun atelier waarna we samen een hapje en een
drankje aangeboden krijgen.
Het bezoek is afgerond om 14 uur en de kostprijs bedraagt 20 euro. We gaan er naartoe met individueel vervoer
en kunnen vlot een tweetal groepen van 20 personen aan dit bezoek toelaten.
Guido Van den Bogaert
voorzitter

2. Leerlingenaantal van de beeldacademie in de lift.
Ondanks het moeilijke, voorbije coronajaar, hebben heel wat leerlingen hun vertrouwen in onze
beeldacademie bevestigd en schreven er ook heel wat nieuwe leerlingen in.
Directeur Liesbet Van Huysse is bijzonder fier: ‘We kloppen af op 1444 leerlingen voor dit schooljaar. Dat
zijn er 135 meer dan vorig jaar en de groei zit ongeveer overal.
Grote groepen volgen kunstgeschiedenis; schilderkunst en keramiek zijn de drukbevolkste ateliers.
Maar ook de aantallen bij kantwerk, een kleiner atelier, zijn verviervoudigd. Ook de inschrijvingen bij de
jeugd- en jongerenateliers blijven stijgen. Hier is een duidelijke opmars bezig van leerlingen die op termijn
verder doorstromen naar de bovenbouw’.

3. Animatiefilm 9 oktober 2021
Jongeren van de Beeldacademie Lier realiseren animatiefilmpjes
“Twee deuren worden verliefd op mekaar!
Fantasie en de kracht van de animatiefilm is
oneindig”
Jongeren van twaalf tot en met achttien jaar pakken in de
Beeldacademie Lier uit met bijzonder leuke
animatiefilmpjes! We gingen een kijkje nemen en werden
ondergedompeld in de fantasiewereld van de ‘Animatiefilm’.
“Twee deuren die op mekaar verliefd en in ‘de wolken’ zijn…
Een pratend portret van een historisch figuur… Met een
animatie-filmpje kan het allemaal”, vertelt een groep
jongeren.
jongeren laten hun tekeningen zien

De Beeldacademie Lier startte vorig jaar met een nieuwe
opleiding: Animatiefilm. Romane Claus geeft les
Animatiefilm aan de Beeldacademie Lier alsook
verschillende vakken aan de Kunsthumaniora Antwerpen.
Helemaal boven in de nok van het historische Academiegebouw ontwerpen jongeren hun fabelachtige tekeningen
voor hun animatiefilm.
“We werken met twee groepen. Negen leerlingen tussen 12
en 13 jaar en zeven leerlingen tussen 14 en 18 jaar.
Momenteel tekenen we tweedimensionale decors.
De jongeren zijn begeesterd, hun fantasie is grenzeloos!
Heel veel fantasie en dé kracht van het medium is
oneindig…”, vertelt leerkracht Romane Claus.

“De Ruimte”
“Ik zat in de Tekenschool en zag dat je ook
animatiefilmpjes kon leren maken. Ik ben toen zelf
begonnen met lego-mannetjes te bouwen die ik
voortdurend verzette en nam foto’s. Zo leren we verhaaltjes
uitbeelden in een tiental seconden.
Vandaag gaan we een verhaaltje schetsen voor ons
animatiefilmpje.
We tekenen en knippen in photoshop, scannen dit in en
knippen ons verhaaltje digitaal uit. En dit herhaalt zich, je
kan het vergelijken met een pingpong spel. We noemen dit
een ‘loopje’. Bedoeling is om meerdere ‘loopjes’ te
animeren”, vertelt”, Thom Collier.

fietsen naar de kosmos

“Twee deuren worden verliefd”
“Ik wou eerst een raket bouwen maar van dat idee ben ik
afgestapt. Maar we blijven in het heelal dat we zelf
invullen…
“Twee deuren zijn verliefd op mekaar… en in ‘de wolken’.
Een pratend portret van een historisch figuur komt te
voorschijn…
Zo werken we met wolken waar deuren open gaan…
Bomen krijgen ook een aparte setting. Ons
hoofdpersonage is een deur. Die deur kan wandelen en
komt een andere deur tegen waar ze verliefd op wordt. De
deuren openen met een hart! De ene deur loopt door de
andere deur en ziet de wolken. De twee deuren zijn in de
wolken! Ze hebben zelfs een gezicht maar geen armen of
benen…”, vertellen de jongeren enthousiast!

Twee deuren worden verliefd op mekaar

Tekening voor de animatiefilm

“Het leukste is samen brainstormen én wanneer
onze animatiefilm lukt”
De jongeren tekenen: bomen, deuren, een hart en die
beelden worden allemaal apart getekend. “Het is zeer
moeilijk om een hart te tekenen. Ik wil niet zomaar een
traditioneel hart tekenen… Ik wil ook zien waar het bloed
stroomt… Lijkt me wel niet simpel….
We zijn nu bezig in De Ruimte met grote en kleine
mannetjes! Bedoeling is dat we De Ruimte zelf invullen…”,
vertellen Thom, Karel, Jitse en Kenneth.
“Plots begint een gsm van een mens te trillen waardoor er
vlammen ontstaan… Grote en kleine mannetjes doven het
vuur en zo kunnen ze aan de slag om een miniatuurstadje
te bouwen. Al vlug vliegen de papieren zweefvliegtuigjes
rond de kleine gebouwtjes…”.

Tekeningen voor de animatiefilm

“Alles begint met een idee”!
Alles begint met een idee, daarna teken je het idee en plak je de aparte beelden achter mekaar. Je scant dit
in en vervolgens wordt dit op de computer geanimeerd.
Een tekenfilm maken kost veel tijd en geld...
Eigenlijk is animatiefilm een beter woord voor tekenfilm.
Met animatie bedoelen we allerlei technieken waarbij bewegingen ontstaan door aparte beelden achter
elkaar te plakken. Dat kunnen tekeningen zijn, maar bijvoorbeeld ook poppen, kleifiguurtjes of
voorwerpen…”, vertellen jongeren enthousiast die graag samen brainstormen!
Bertje Warson

DERDE GRAAD: 12-17 jaar 4 uur per week
Lier
In dit atelier leg je een artistiek parcours af waarbij je een animatiefilm creëert van a tot z. Je
bedenkt het verhaal, ontwerpt de personages, de decors en leert deze te animeren. We werken
de film volledig af met de computer door het beeld en geluid te monteren. Als je kan werken met
de computer is dit geen vereiste maar een pluspunt!
Schooljaar 2021 - 2022
Lier
zaterdag 9.20 uur – 13 uur (12-13 jaar)
zaterdag 11.10 uur – 14.50 uur (14-17 jaar)
Overlapping van de twee groepen tussen 11.10 uur en 13 uur
Heb je nog vragen over de inhoud van deze opleiding?
Mail naar Romane.Claus@beeldacademielier.be
Voor praktische vragen contacteer het secretariaat van de academie:
info@beeldacademielier.be
Bertje Warson

Herfstsymfonie
Herfst hangt in vergulde lijsten
een koperen glimlach
bewolkt haar lippen
Bomen ontbladeren
haar lichaam
kale takken kraken
Een laatste zonnestraal breit
een hoge kraag
rond haar licht-loze kruin
Zij groeit uit gouden steken
naar rafelende verhalen
en zwijgende bomen

Die zij bewoont als een vreemd blad
uit de seizoenen van haar leven
wandelt bevroren naaktheid
Die zij kleedt
met roestbruine stilte
van haar herfstige ogen.
- Bertje Warson

Zo word je lid van de Vrienden
Het lidgeld bedraagt 12.50€ per gezin per schooljaar.
Je kan dit bedrag storten op rekeningnummer BE83 7765 9094 4915 met
vermelding ‘lidgeld Vrienden van de Academie 2020/2021 en je
mailadres’. Als lid ontvang je de nieuwsbrief Vriendennieuws bij voorkeur
digitaal doorgestuurd. De lidkaart geeft je ook vermindering bij
verschillende Lierse handelaars. Het geeft ook recht op deelname aan
tentoonstellingen, vrije ateliers, workshops, uitstappen en reizen
georganiseerd door de vrienden. Je kan ook beschermlid worden (vanaf
25€) om minder kapitaalkrachtigen in de academie te steunen.

Contactadres Vrienden van de Academie
Penningmeester Dirk De Mol
email: demol.dirk@skynet.be

