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AGENDA
Meer informatie vind je via
www.academielier.be
• 06/02 - 21/02
Toonmoment Jongerenateliers
in Bokaal en Foyer
• 15/02 - 21/03
Krokusvakantie
• 22/02 - 15/03
Toonmoment Schilderkunst
in Foyer en Bokaal
• 01/03 - 31/03
Jeugdboekenmaand
• 09/03 /2021
Laatste dag inschrijvingen
Bubbelpop - Meer info
• 11/03 /2021
Fakultatieve verlofdag
• 16/03 - 01/04
Toonmoment Tekenkunst
in Bokaal en C-gang 1ste
verdieping
• 28/03/2021
Zomeruur

2021

februari voorbij de achterzijde van de academie
wandelde, zag bewegende
silhouetten terwijl op vele
ramen grote tekeningen
verschenen.
In de foyer stelden kleine
SCHADUWST*RM:
groepjes silhouetten en
mobielen op terwijl de
Op zaterdag 6 februari
leerkrachten overal voor
vierden SAMWD en SASK
ondersteuning zorgden.
Lier de Dag van de
Overal hoorde je geestAcademies. waarbij de
driftige en stimulerende
jongeren centraal stonden. opmerkingen. Twee technici
Zij presenteerden twee
testten ondertussen hun
projecten Schaduwst*rm en apparatuur uit.
Studio DKO.
Op die zaterdagmiddag
Het project Schaduwst*rm demonstreerden ook
nodigde de jongerenateliers jongeren uit de ateliers van
uit om te experimenteren
Malle hun raam-tekenmet schaduwinstallaties.
talenten. Maar pas in de
avond kwam het project tot
Alleen in de schaduw leeft
zijn volle ontplooiing.

FEB-MA

het licht.

Vele kunstvormen maken
gebruik van schaduw en
licht. In de fotokunst en
film is dit contrastenspel
cruciaal. Clair obscur is ook
een bekende techniek in de
schilderkunst.
Bedrijvige schaduwen.

Wie op vrijdagavond 5

• 05/04 - 18/04
Paasvakantie
Via DEZE LINK kan je de
opname van Schaduwst*rm
bekijken.

De opname van het SAMWD
project Studio DKO beluister
je via DEZE LINK.

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

Academie voor Schone Kunsten
Koepoortstraat 1 - 2500 Lier
03 488 1 4 27 - sask@lier.be
www.academielier.be

Coronamaatregelen lieten
niet toe om dit evenement
ter plaatse bij te wonen,
maar je kon het wel volgen
via live streaming op het
YouTube kanaal van de
academie.
Zowel leerlingen van SASK
als SAMWD namen deel.
Binnenhuis musiceerde Dirk
Proost met zijn leerlingen.
Dansers performden als
schimmige gedaanten,
schilders creëerden
mysterieuze schaduwen en
de silhouetten-installaties
van de foyer wijzigden
regelmatig.

Jeugdboekenmaand 2021

voor kinderen van 3 tot 1 5 jaar

Jeugdboekenmaand viert in
maart 2021 zijn vijfstigste
verjaardag. Opnieuw
nemen de jeugdateliers
deel met exposities in
verschillende bibliotheken.

Buiten deed de vernieuwde
achterzijde van de academie dienst als reusachtig
projectscherm voor een
schaduwspel.

Voor deze feesteditie
werkten de kinderen aan
vouwlandschappen,
vlaggen van boekpagina' s,
mobielen, dieren uit een
verhaal, feesthoeden en
andere speelse zaken.

Leerlingen Animatiefilm
filmden het evenement.
Hun resultaten kan je
binnenkort bekijken op de
Facebook pagina of de
website van de academie.

Waar?
In de maand maart te
bekijken in de bibliotheken
van Lier, Boechout, Ranst,
Pulle, Oostmalle, Vremde
en Westmalle.

CORONA UPDATE
De recenste informatie vind je op
de Facebook pagina en de
website van de academie.
Meer info

