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sept - okt 2021

Toonmomenten 28 en 29 augustus
We nemen meteen een vliegende start met – eindelijk – de toonmomenten
van de afstudeerders. Bezoekers zijn deze dagen welkom tussen 14u00 en
17u00 in de academie, het Vleeshuis, het oude stadhuis, de H. Familiekerk
en de l’Avenirsite.

Voor de afgestudeerden: Je leerkracht contacteert je in verband met
opbouw en permanentie. Als je als ambassadeur voor je atelier wordt
ingeschakeld, kan je via Ambassadeurs toonmoment intekenen.

Vergeet niet: je plaats in het atelier is pas gereserveerd na inschrijving én 
betaling.

Voor nieuwe leerlingen in de jeugdateliers: Breng het materiaal mee dat je 
al hebt. Je leerkracht geeft je een lijst mee van wat je eventueel extra kan 
aankopen. Een drankje en een koek voor de pauze zijn altijd leuk.

De keuken is vanaf dit schooljaar niet meer toegankelijk voor leerlingen. 
Omdat we nog geen duidelijkheid hebben over het gebruik van de 
drankenautomaat, breng je best alles van thuis mee.

Je ontvangt je mailadres en eventuele studentenkaart in oktober. Hou er 
rekening mee dat er weinig plaats op de parking is. Parkeer gratis aan 
Parking De Mol of betalend in de Predikherenlaan. Het allerhandigst: het 
openbaar vervoer of de fiets. 

https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb9mx6Bgjr9YTOychydZvh6apOhAux107gOPM%2FS7WyTikUE02MxToaqGnp3WFOwPqBBQRcXYsbKdkmJ0%2BuA2I1%2BiR8jtqetExKWSZgwVH42AHw%3D%3DV
https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb8jtCTihP17wXggiZ9PgmE5iQoQg7wpcBrhRNE1%2F0q%2B1st0Z5F1t1kdlHqC8SPa63exlMUezHdVFbP%2FnMRdJSqG3VPI3Xezf3F7LQNQUljN3WLdcQeQudvnEW%2BtNNtgnRc%3Dt


Update Coronamaatregelen

We starten met de maatregelen die je kent van de horeca: +12 jarigen met
een mondmasker bij het rondlopen en zonder bij het stilzitten, genoeg
ventilatie en handhygiëne. We hebben CO2-meters aangekocht om de
luchtkwaliteit in het oog te houden. Voor kunst & cultuur en
kunstgeschiedenis blijven we in twee lokalen lesgeven.

Hou onze sociale media en de site in het oog voor de meest recente info.

Agenda

Meet & Greet: Zie hier voor Pulle, Westmalle en Boechout.

Open Fortenweekend Lier: 11 en 12 sept (Fort Lier), met de geiten van
Jef Sterckx, leerling Beeldhouwkunst.

Proeflessen: In de eerste drie weken kan een nieuweling (slechts!) één
proefles volgen. Inschrijven op het secretariaat is verplicht.

Workshops Vriendenkring: alle info te vinden op onze site, onder
Vrienden.

Kunstenroute Ranst: Met deelname van enkele ateliers, kijk op Uitgelicht!

https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb8y%2BWdIIwSOz9EFyC%2Bu4MlADnxnKl%2F454QzNuhL0Zl1jXSGHsK8rrmsjhgahLzkck1PuoCGF7lpaQ%3D%3DG
https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb8y%2BWdIIwSOz9EFyC%2Bu4MlADnxnKl%2F454QzNuhL0Zl1jXSGHsK8rrmsthu8hg6sghziDy6q1anT4g%3D%3Dq
https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb8y%2BWdIIwSOz9EFyC%2Bu4MlADnxnKl%2F454QzNuhL0Zl1jXSGHsK8rrmsl5GHT%2BdUFBE5IjMUIzn3Cw%3D%3DU


Youth Only! - bericht van het Kraakcollectief

Het Kraakcollectief is het jongerencollectief van het Liers
Cultuurcentrum. We willen als cultuurcentrum vinger aan de pols houden
wat de leefwereld van jongeren betreft en hen inspraak geven in onze
programmatie. Jongeren tussen 16 en 26 jaar met een gezonde portie
interesse in cultuur en/of evenementen kunnen hun netwerk in het
cultuurlandschap vergroten en ervaring op doen in het organiseren van
evenementen. Zij krijgen elk seizoen twee keer carte blanche om hun
'ideale cultuuravond' samen te stellen in het cultuurcentrum. Het collectief
prospecteert ook het hele seizoen door voorstellingen op allerlei podia in
Vlaanderen. Het voorbije seizoen hebben ze zelfs hun eigen podcast
gemaakt ‘Het Kraakkwartier’.

Met het nieuwe seizoen voor de deur, zijn we terug op zoek naar
nieuwe krakers. We organiseren een infomoment op maandagavond
20 september om 19.30u in de L’avenirsite in Lier.

Wil je ons helpen met deze oproep te verspreiden?

Deel ons Facebookevenement met als tekst: “Het Kraakcollectief is op zoek
naar nieuwe krakers tussen 16 en 26 jaar!”

Stuur deze mail door naar jongeren die je kent.

Heb je een vraag? Bel of whatsapp 0474 48 14 78 of mail naar an-
sofie.gysemans@lier.be

https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb%2BiwAWOHc3EshQpViF64MFt%2FdVy7GBaCu49IdbVNCfawu02TtCyzWVJAxrvv1iaz8OZZSbkwd8g2xQPUGXEMIAnP
https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb8ocB6Dssdd4Wj7c15Mdwr1U6NHKro1RGk%3DH
mailto:an-sofie.gysemans@lier.be


Slijp alvast je potloden,

zet je tekendoos klaar, span de canvassen op,

haal mooie mondmaskers in huis en een welriekende handgel.

We laten ons door niets meer tegenhouden

om er een spetterend schooljaar van te maken!

Warme groet van het Beeldacademieteam

www.beeldacademielier.be

info@beeldacademielier.be

03 488 14 27

Koepoortstraat 1, 2500 Lier

https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb%2BiwAWOHc3EsjT9JXuC%2BoqLb34Af5kCLNMQbxL1BX3hzDlc90cZNkMrc
https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb%2BVHTsGOAvxrmtb9MoFk74NCUXiHFTm%2B2dizYtKXf0BQw%3D%3DK
mailto:info@beeldacademielier.be
https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb%2BiwAWOHc3EskTE3Z66AndtGRTTwO51Hxg80e9SXFDAi4gT1oWxfFCTyd8IbOrrzwUDOVs5NQZa%2Fg%3D%3D5
https://app.k6222f.com/click?ld=CIdCYL%2FxObvss%2FDUlx%2BIbX2RQsRzIWFaTgtq%2BPqBSb%2BiwAWOHc3EsmSFw7J0UqvuUJYxoXeY6TMWh%2FOAKpEZc%2FNOPskQb6hGzbK2gXVdfpw%3D2
http://www.beeldacademielier.be/
mailto:info@beeldacademielier.be



