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Expo 'Wunderwall' van Projectatelier nog tot 30/03 in de Podiumacademie Lier.

Opendeurdag 7 mei 
We zijn zo blij te kunnen vertellen dat we volop een 'gewone' opendeurdag
voorbereiden. Duim mee voor een langdurige maskerloze tijd en dat we ons niet
meer al te veel met coronamaatregelen moeten bezig houden. 

En hou zaterdag 7 mei vrij in je agenda, voor de eerste opendeurdag van onze
Beeldacademie sinds jaren! We starten om 10 uur, met open ateliers, expo's,
workshops, hap en drank en veel muziek. Ook Broeihaard, het Lierse nest van
creatief jong volk, zal van de partij zijn. Jongeren die willen meedoen kunnen zich
daar voor inschrijven.

Zondag 8 mei is het feest bij  onze zuster de Podiumacademie, met de Lierische
Kunsten, hét festival van muziek, woord en dans. 

We zoeken nog vrijwilligers! Wie op 7 mei graag komt helpen, bij de opbouw, de
bar of de keuken,  graag een seintje aan info@beeldacademielier.be. Geef meteen
mee hoelang je beschikbaar bent. Werkblokken zijn er van 8u30 tot 10u (opbouw),
van 10u tot 12u30, van 12u30 tot 15u en van 15u tot 17u30 (bar en keuken). Je mag
ook een hele dag blijven :)  Alvast dank!

Modellen gezocht
We zoeken nog modellen. Je mag je aanmelden als naaktmodel, maar ook als
gekleed of verkleed model, voor alle vestigingsplaatsen maar vooral voor Malle. 

Modellen tekenen dagcontracten met Stad Lier, en ontvangen 15 euro bruto per uur.
Contact via info@beeldacademielier.be. 
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Herdenking Felix Timmermans
De Fé is 75 jaar geleden overleden  en dat wordt in Lier natuurlijk uitgebreid
herdacht. De Beeldacademie plant op de opendeurdag van 7 mei een grote
krijttekening van Timmermans. Meedoen mag!

Op 22 mei is er de workshop  Verhalen met pen en papier,  in het Lierse
Stadsmuseum. Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar imiteren Timmermans. Ze
schrijven pareltjes van verhalen en maken er lieflijke tekeningen bij. 

Je kan deze en andere initiatieven hier bekijken.

Nog moois
We hebben nog moois om in jullie agenda aan te vinken:

Op 16 mei organiseren de Vrienden van de Academie een lezing met Tinka
Pittoors. Ze vertelt over de kneedbare wereld van haar sculpturen. 
Op 30 mei  bezetten wij CC Vredeberg voor een lezingenreeks rond
kunstgeschiedenis, waarop we ook docente Kristin de Glas zullen uitwuiven. 

Meer info over deze lezingen volgt later.

Dag van de
Academies

 

Op 19 februari had de jaarlijkse Dag van
de Academies plaats, rond het thema
REMAKE. Onze academie bruiste van
bedrijvigheid, knetterde van kunst,
zoals je hier mee kan herbeleven.
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Hartelijk aanbevolen
 

Cinema Bourgondia 
Onze academie presenteert voor onze leerlingen een heerlijke reeks
cinematografische pareltjes, met bijna elke maand een film om te (her)ontdekken.
De rode draad is de verhouding tussen mens en ruimte. Telkens in CC Vredeberg, 20u,
5 euro, en met een korte inleiding. Volgende vertoningen:

Dinsdag 22 maart, Het Naakte Eiland (1960, Kaneto Shindô)
Vrijdag 6 mei, Your Name (2016, Makoto Shinkai)

Kinderen zoeken schoolcoaches

Stad Lier zoekt vrijwilligers die kwetsbare kinderen twee keer per week een uurtje
willen helpen met hun huiswerk. Als schoolcoach maak je écht een verschil. Meer
info vind je hier.

Kunstwedstrijden

Prijs van de Makers

Gemeentebestuur Maldegem vraagt
kunstenaars allerhande om zich
kandidaat te stellen voor de Prijs van de
Makers. Het thema is REMAKE. Deelname
is gratis, en al mogelijk vanaf 16 jaar.
Lees hier hoe je kan inschrijven.

Kunstwedstrijd De Mindere 
Ontwerp je eigen heiligenbeeldje; het is
eens iets anders. Museum de Mindere in
Sint-Truiden doet een oproep. Kijk
op kunstwedstrijd De Mindere
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Hommage 
Creër een hommage aan Tom Boonen
bovenaan de Taaienberg. Meer info vind
je hier.

Agenda

22 maart Cinema Bourgondia (cc Vredeberg)

Tot 1 mei Expo Tekenkunst klas Marc Vervoort, in de
Beeldacademie

Tot 27 april Expo Textielkunst klas Emma Van Roey, in de
Beeldacademie

Tot 31 maart Expo Wunderwall, klas Projectatelier i.s.m.
Tentoonstellingsbeheer, in de Podiumacademie

6 mei Cinema Bourgondia (cc Vredeberg)

7 mei Opendeurdag Beeldacademie

16 mei Lezing Tinka Pittoors

30 mei Lezingenreeks Kunstgeschiedenis

Info altijd te vinden op www.beeldacademielier.be.
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