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Toert!

Voor wie het nog niet wist: onze academie is dus ook gewoon heel lekker. Of ze heeft
humor, want deze toerten  zijn van klei en glazuur. Wie er in bijt, moet naar de
tandarts. Bravo voor de leerlingen van het keramiekatelier. 

Pedagogische studiedag
Jeugdboekenmaand
AED-toestel
Aanbevolen

Pedagogische studiedag
Op dinsdag 21 maart gaat het hele team Beeldacademie op studiedag. Er zijn die
dag geen lessen of open ateliers. Onze deuren zijn echt gesloten.

(Reminder: staat de opendeurdag van zaterdag 13 mei al in je agenda?)

Jeugdboekenmaand
De Jeugdboekenmaand loopt de hele maand maart, dit jaar rond het thema geluk.
Onze jeugd- en jongerenateliers zorgden voor een kleurrijke inkleding van



verschillende bibliotheken.



AED-toestel
Een AED-toestel is een Automatische Externe Defibrillator, waarmee je hartmassage
geeft. Het kan dus levens redden! 

Misschien goed dat je weet dat er een nieuw toestel in de buurt van de academie
hangt. (Buitengaan langs het grote plein, en dan naar rechts kijken, in de verte
tegen een gevel.)

Aanbevolen

CINEMA BOURGONDIA

NEXT: 14 maart 2023 - New Pigs On the
Block

Fotograaf en documentairemaker (en
Lierenaar) Jimmy Kets kwam tijdens een
zomeravondwandeling in 2018 in de
buurt van zijn huis drie
jonge  varkens  tegen. Kets was meteen
gefascineerd door hun manier van
bewegen en communiceren, en besloot
met zijn camera het trio te volgen. Vier
maanden lang volgde hij elke beweging
van Luc, Mia en Anja.

Zij spelen de hoofdrol in een sociaal buurtproject. De film start dan ook in een
ogenschijnlijk aards paradijs, waar ze kunnen eten naar believen en waar ze warmte

https://app.k6222f.com/click?ld=0h2EALuc5S8yFJwKi0mLsmTRapfaYWMSlm07dv9oeQMa8YAvylJlUpDW1s5amsCOYR2PXPVg8oZUR7bK05DylD6KZPQPkHPGK


en vriendschap krijgen van de buurtbewoners. Maar langzaam kantelt het. De
buitenwereld verstoort steeds vaker en steeds harder hun vredige bestaan.

Kets koos er voor om het verhaal te vertellen vanuit het perspectief van de varkens.
Dus elk beeld moest op ooghoogte worden genomen en elke opname moest in de wei
zelf worden gemaakt,  close-ups  van een oog op amper 10 cm afstand tussen de
camera en het varken.

New Pigs on the Block is een teder confronterende film, die op ongeziene wijze de
ambigue relatie belicht tussen mens en dier.

66 min. - Nog meer info: www.newpigsontheblock.be

Cultuurvuur vzw lanceert de Biënnale 
Cultuurvuur – Natura Inspiratus 2024!

Individuele kunstenaars 50+ en 
kunstenaarscollectieven, kunstkringen 
of klassen kunnen zich kandidaat stellen 
om deel te nemen.
Reageren kan tot en met 3 april 2023, 
via deze link. 

De geselecteerden krijgen 10 maanden 
lang de kans om op basis van een 
specifieke locatie in Plantentuin Meise 
een nieuw werk te maken.
Het resultaat? Een expositie van 5 
maanden lang die zal doorgaan van 1 
mei tot 30 september 2024.

https://app.k6222f.com/click?ld=0h2EALuc5S8yFJwKi0mLsmTRapfaYWMSlm07dv9oeQMa8YAvylJlUpDW1s5amsCOYR2PXPVg8oa55JZR8nCwt1oOFYc3tD%2B1O
https://app.k6222f.com/click?ld=0h2EALuc5S8yFJwKi0mLsmTRapfaYWMSlm07dv9oeQMa8YAvylJlUpDW1s5amsCOYR2PXPVg8oZYGUNxyEflVTlzYR%2FX6t0Bz
https://app.k6222f.com/click?ld=0h2EALuc5S8yFJwKi0mLsmTRapfaYWMSlm07dv9oeQOVHTsGOAvxroG3zFXoIUf4iVoBSUxVCkbJLN2FIgH%2FYQ%3D%3DF
https://app.k6222f.com/click?ld=0h2EALuc5S8yFJwKi0mLsmTRapfaYWMSlm07dv9oeQNBDnxszu%2FNBl7ASmHXk83cS0fMjkMXPm3NsraBdV1%2BnA%3D%3DB






tot 28 maart       EXPO initiatietekenen, Gang C-blok & Bokaal

tot 31 maart EXPO Jeugdboekenweek,

bibs Lier, Boechout

21 maart Pedagogische studiedag - GEEN LES

13 mei OPENDEURDAG

Warme groet van de directie &
het Beeldacademieteam

www.beeldacademielier.be

info@beeldacademielier.be

03 488 14 27

Koepoortstraat 1, 2500 Lier

tot 14 maart EXPO keramiek, foyer

Academiekalender
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