22 september 2022

NIEUWSBRIEF

BEELDACADEMIE LIER

Inschrijven tot en met 30 september!

Welkom

Welkom in onze eerste externe nieuwsbrief van academiejaar
2022-2023! Via deze weg proberen we als Beeldacademie Lier
jullie zoveel mogelijk updates te geven van onze werking, events,
expo’s,... Omdat jullie mailboxen vermoedelijk al propvol nieuwsbrieven en andere berichten zitten, zal dit geen maandelijkse
nieuwsbrief worden. Elke twee maanden zetten we hier de belangrijkste zaken op een rij. Per uitzondering kan een belangrijk
bericht extra uitgestuurd worden.
Wil je zeker zijn dat je niets mist van onze exposities of evenementen? Volg ons via instagram, facebook of hou onze website
in het oog via www.beeldacademielier.be!

MIS HET NIET
Vlaggenveiling

De veiling van de unieke vlaggen
gemaakt door ateliers van de
academie worden om 20u00
geveild in de Jezuïetenkerk!
Schrijf je nog snel in voor de
laatste plekjes en woon dit
unieke event bij.
De avond zal gepresenteerd
worden door Lucas Van den
Eynde en met veilingmeester
Peter Bernaerts.
Alle info en inschrijven vind je op
onze website!

Stand van Ranst

Dit weekend op 24 en
25
september
vindt
de
feestelijk opening van onze
vestigingsplaats in Broechem
plaats. Een hoop aan activiteiten
aangeboden door de Podiumen Beeldacademie Lier zullen
u opwachten aan De Fakkel,
Het Spijker en De Pastorietuin
tussen 13u en 17u.
Dit is een samenwerking tussen
de academies en de VOR.

Save the date

Schaduwkant x2! The
Hidden Side Of Lace, een
expo op verschillende
locaties over kant en textiel
waar onze docenten aan
deelnemen.
Van 24/09 tot 6/11 in Ronse
en van 22/10 tot 30/10 in
Leuven!

Opleiding in de
kijker

Projectatelier
Tentoonstellingsbeheer
Maak je al artistiek werk
maar heb je geen idee hoe dit
op een prikkelende manier
te exposeren? Leerkracht
Sabine wijst je de weg door
middel van een combinatie
van
theoretischefilosofische vraagstukken
met
praktische
oefeningen in het veld als
tentoonstellingsmaker.

Vestiging in de
kijker
- Westmalle

Onze
vestigingsplaats
in
Westmalle
heeft
sinds
dit
jaar
twee
extra
aanbiedingen:
Modeltekenlessen in de
opleiding Beeldende en
Audiovisuele
Kunsten

en de 3-jarige opleiding
Kunstgeschiedenis!Ook
kinderen
en
jongeren
kunnen Beeldatelier volgen
in West- of Oostmalle.
Woon je in of rond Malle?
Bekijk zeker ons aanbod
in jouw buurt! Een gratis
proefles kan je volgen tot en
met 26 september.

Onze vrienden

De
Vrienden
van
Beeldacademie
Lier
organiseren verschillende
daguitstappen
naar
tentoonstellingen en musea
in binnen- en buitenland.
Ook meerdaagse reizen naar
belangrijke
kunststeden
staan
regelmatig
op
het
programma.
Ook
organiseren ze ieder jaar
workshopreeksen.
Onze
vrienden zetten zich in om
projecten en doelen van de
academie waar te maken
waarvoor ze de steun van
hun leden nodig hebben.
Bekijk op onze website op
de Vriendenpagina alle info
of word lid!
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