NIEUWSBRIEF
1.

START LESSENREEKS

De zomervakantie loopt deze week ten einde. Bij de start van het nieuwe schooljaar geeft de Stedelijke
Kunstacademie het goede voorbeeld: de eerste les vindt al meteen plaats op zaterdag 1 september
2018 . We wensen iedereen een verrijkend academiejaar toe!

2.

AANREKENING INSCHRIJVINGSGELD

Door het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs wordt de software waarmee de leerlingenadministratie beheerd wordt, grondig omgevormd. Daardoor konden tot nu toe nog geen aanrekeningen
verstuurd worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld. Eerstdaags zal u de aanrekening ontvangen,
hetzij via e-mail of per post. Na ontvangst van de factuur ontvangen wij de betaling graag binnen de 14
dagen.

3.

VOORSTELLING JAARPROGRAMMA

Er wordt ook dit schooljaar weer heel wat georganiseerd in en rond de academie: de invulling van het
jaarthema, exposities in onze wandelgangen, de dag van de academies, workshops, voorstellingen, lezingen,
uitstappen, … Op donderdagavond 20 september 2018 stellen we om 19u00 ons jaarprogramma graag
aan u voor. Aansluitend kan u de feestelijke opening bijwonen van onze eerste tentoonstelling,

4.

EXPOSITIE: ‘TER WERELD’

De werkgroep ‘exposities’ van de academie heeft voor 2018-2019 opnieuw 4 bijzondere tentoonstellingen
samengesteld, die doorheen het schooljaar in onze wandelgangen te zien zullen zijn. De eerste expositie,
getiteld ‘Ter Wereld’, opent al meteen op donderdag 20 september 2018 en is te bezichtigen tot en met
zaterdag 10 november 2018.
De kunstacademie nodigt dit keer kunstenaars uit die via hun werk vragen stellen over de toestand van onze
wereld en hoe men zich daartoe kan verhouden. Het werk van onder andere Erik Van Lieshout, Susanna
Inglada, Gerd Robijns, Hendrik Vermeulen en Pol Delameillieure wordt door curator Tuur Delodder in de
wandelgangen van de academie gepresenteerd, ter inspiratie van de studenten, ouders en bezoekers.
Van harte welkom!
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AGENDA
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018

START LESSEN
DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 - 19u00 - ZAAL BIBLIOTHEEK (LAKENMARKT 9)

VOORSTELLING JAARPROGRAMMA
DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 - 20u00 - WANDELGANGEN ACADEMIE

OPENING TENTOONSTELLING ‘TER WERELD’

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 - 17u00 - DENTERGEM (KERKSTRAAT 5)

INHAALRECEPTIE + VOORSTELLING RENOVATIEPROJECT
MAANDAG 29 OKTOBER 2018 TOT EN MET ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
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