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CORONA

Tijdens de herfstvakantie zijn de
coronamaatregelen verstrengd
voor leerlingen +12 jaar. Om
het lesaanbod te garanderen
werkte de academie
oplossingen uit.

• Alle leerlingen kregen een
@sasklier mailadres om
afstandsonderwijs en contact
met de leerkracht te
vereenvoudigen.

• Via het Supersaas
reservatiesysteem organiseren
we zelfstandige werkmomenten
in de ateliers.

• Voor een aantal groepslessen
is een beurtrolsysteem op poten
gezet zodat één leerling van de
groep de les live kan volgen
terwijl de rest van de klas online
mee volgt.

Je leerkracht informeert je per
mail over het praktisch verloop
van de lessen.
Uiteraard blijven ook alle
eerdere maatregelen gelden.
Meer info:
https://academie.uitinlier.be/

nieuws/coronavirus-maatregelen.

In de prille lente van 2020
begon voor iedereen een
moeilijke en vreemde tijd.
Daarom appreciëren we sterk
het begrip, de waardering en de
samenwerking die we van vele
leerlingen ontvingen. Ook
proficiat voor elke leerling die
klas- of ateliergenoten hielp en
ondersteunde! Deze uitingen
van sympathie en bundeling
van krachten vormen
lumineuze lichtpunten in een
belastende periode.

Voor het nieuwe jaar wensen
we u gezellige warmte, goed
vertrouwen en weldadige
gezondheid. Dit alles gekruid
met een flinke dosis inspiratie
en doorzettingsvermogen.
Samen met u willen we graag
beginnen aan een boeiende &
muzische ontdekkingsreis
doorheen 2021.

Het SASK Team

AGENDA

Meer informatie vind je via
www.academielier.be

• 09/12/2020 - 04/01/2021
Toonmoment in Bokaal
Beeldhouwkunst

• 12/12/2020
Painting Nights#3:'Leviathan'

• 17/12 /2020
Laatste dag Ruilactie
UITPASpunten

• 30/12/2020
Laatste dag S.M.A.K. oproep
Tekenen in Lockdown

• 21/12/2020 - 03/01/2021
KERSTVAKANTIE

• 04/01/2021 - 18/01/2021
Toonmoment in Foyer
Mode: werken 2019-2020

• 19/01/2020 -02/02/2021
Toonmoment in Bokaal
Keramiek

https://academie.uitinlier.be/
https://academie.uitinlier.be/nieuws/corona-update


EXPO BEELDHOUWKUNST

Jef Sterckx, leerling 2de jaar specialisatie Beeldhouw- en
Ruimtelijke kunst stelt een selectie van zijn oeuvre tentoon in de
Bokaal. Deze beeldhouwwerken maken deel uit van zijn
afstudeerwerk 'Geitenproject'.

Waar? Bokaal, Nieuwbouw JP Denisplein - achterzijde SASK Lier
Wanneer? Van 17 december 2020 tot 4 januari 2021
Meer info

Lezing Tentoonstellingsbeheer

ROBBERT & FRANK,
FRANK & ROBBERT

Dit kunstenaarsduo rijgt vlot
diverse artistieke technieken en
uitingsvormen aaneen. Als een
goed geolied team bouwden beide
kunstenaars een veelvormig
oeuvre uit. Beeldende kunst,
videowerk, theatervoorstellingen,
performances,...

Robbert & Frank stellen hun
exposé voor vanuit hun atelier in
Gent. Wegens coronamaatregelen
organiseren we deze lezing via
livestreaming. We zorgen ook voor
een opname en stellen deze
nadien beschikbaar.
Meer info

UITPASPUNTEN INRUILEN VOOR EEN KINDERBOEK

RUIL 10 punten voor het goede doel

In november/december kan je een mooi boek schenken aan een
kind dat in kansarmoede leeft. Ga met je UiTPAS langs bij een
UiTPAS-balie en ruil daar 10 punten om voor een kinderboek. Het
Sociaal Huis van Lier verdeelt de boeken aan de kinderen.

Stuur een mailtje naar info@sasklier.be en ruil jouw 10 punten om
voor een kinderboek.

500 kinderboeken zijn
beschikbaar van
1/11/2020 tot 17/12/2020.
Aarzel niet en doe het nu!
Meer info

PARKEREN bij de academie

Leg je studentenkaart en een
papier met je GSM-nummer op het
dashboard van de auto als je de
parking van de academie gebruikt.
Uiteraard mag je niet dubbel
parkeren en geen andere wagens
verhinderen.

Het plein aan de achterzijde van
de Academie hoort bij een
woonerf. Parkeren is er verboden
en je riskeert een boete bij
overtreding.

Academie voor Schone Kunsten Lier

Koepoortstraat 1 - 2500 Lier

03 488 14 27 - sask@lier.be

www.academielier.be

Jouw info/bericht/foto is welkom voor de volgende nieuwsbrief
Mail: info@sasklier.be - Deadline: 5 maart 2021

https://academie.uitinlier.be/
https://www.instagram.com/explore/locations/266024699/academie-lier/
https://academie.uitinlier.be/content/lezingen
https://nl-nl.facebook.com/SASKLier/
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