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Gelukkige nieuwjaar! 

Vorige week was onze academie nog in rust, maar na de 
kerstvakantie zijn we volop in 2023 gevlogen!  We hebben al een 
hoop op de planning staan voor de komende maanden, dus hou 
zeker onze website en socials in het oog.
We wensen jullie een beeldend jaar, Gogh for it!

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
Save the dates

Op 11 februari  is het weer de 
Dag van de Academies, dit 
jaar met thema PRESENT. 
Zoals elk jaar steken onze 
jongeren dan de handen 
(extra) uit de mouwen en 
maken er een beeldige dag 
en avond van. Benieuwd wat 
ze dit jaar gaan uitvogelen? 
Hou onze sociale media in 
het oog!

En natuurlijk moet je ook zaterdag 13 mei blokkeren in je agenda.  
Dan is het onze Opendeurdag en zien we in alle ateliers graag zo veel 
mogelijk leerlingen in actie. Ook als zaterdag niet je lesdag is, ben 
je welkom. Wij zorgen voor muziek en lekkers. Mis de gezelligste 
dag van het schooljaar niet!



Cinema 
Bourgondia

Onze filmfans hebben 
op woensdag met de   
film ‘Le Géants’ het 
nieuwe jaar ingezet. Film 
gemist? Geen nood! Op 
1 februari speelt Cinema 
Bourgondia de docu 

‘Hugo Roelandt’ met nadien een Q&A met maker Jess De 
Gruyter.
01.02.2023 - 20 u 
Cc Vredeberg, Lier
€ 2 inkom voor leerlingen€ 5 voor niet-leerlingen



Tronen en Kronen
King Lier  is de familievoorstelling waarmee de Podiumacademie 
haar honderdste verjaardag viert. Onze Beeldacademie 
werkte met het project Kronen en Tronen aan de decors. 
Kinderen, jongeren en volwassenen namen deel, met niet 
enkel de decorstukken maar ook kleine expo’s die verspreid 
in Lier te zien zijn. Bewonder bijvoorbeeld de lichtinstallatie 
in het Kunstperron, de   raamtekeningen aan het onthaal van 
zwembad De Waterperels of de kleiwerken in de Dungelhoeff. 
Of ontdek de kronentotempalen, het grote vogelnest, en ook nog 
schilderijen en installaties. De QR-code en de affiche geven je 
nog meer info.



Warme groet van de directie
& het Beeldacademieteam

www.beeldacademielier.be
info@beeldacademielier.be

03 488 14 27
Koepoortstraat 1, 2500 Lier

Schrijf je in voor 

deze nieuwsbrief 

via de website!

Onze vrienden

Uitstappen: De Vrienden van 
de Beeldacademie   organiseren 
regelmatig interessante 
uitstappen. Een reisje naar het 
Franse Roubaix, met onder 
andere een bezoek aan La Piscine, 
Musée d’Art et d’Industrie is 

in aantocht. Dit zal ik maart zijn, maar eerst is er nog het 
atelierbezoek aan schilder Greet Van Autgaerden op 30 april! 
Bekijk de pagina van onze vrienden op de website.

OPEN CALL expo:  De  Vrienden roepen jullie ook op om in te 
schrijven voor hun jaarlijkse tentoonstelling, van 23 september 
tot 29 oktober 2023. Via hun pagina lees je de details. 

Docent in de kijker
 
Onze docent schilderkunst David 
Ausloos nodigt je graag uit voor 
zijn expo ‘Neon Apocalypse’!
Van 14/01 tot 11/02 in galerie ART 
UUR in Lier.

Proficiat!
Nicole Bruynseels, leerling Schilderkunst bij Greet Van 
Autgaerden, is samen met 11 anderen geselecteerd uit 650 
deelnemers aan de kunstmarkt Groenplaats deze zomer.  Haar 
werken hangen van 18/1 tot 29/1 in een groepstentoonstelling 
in Galerij Nobody & Friends. 


