
Overzicht van de activiteiten tijdens de dag van de academies op 3/2/'18
Grondplannen met Lokaalnummers op het eind van dit document 

Keramiekatelier Lokaal 1.9:  Marc Verbruggen

“Vind je draai in het keramiekatelier, kijk en ervaar dit avontuur !”

Kijk aandachtig naar de draaidemo’s en steek daarna zelf je handen in de klei.
Voel, ervaar en beleef een stukje van de bijzondere wereld van de keramiek.
Kom een vorm opbouwen enkel met behulp van je handen, het zogenaamde 
duimvormen.

Klei is een zeer boeiend en uniek materiaal met een eigen karakter, kleur 
en textuur en biedt daarom talloze mogelijkheden voor persoonlijke 
expressie. Tijdens deze opleiding ontdek je op de draaischijf de 
verschillende basisvaardigheden om de klei vorm te geven

1. De locatie in de academie van de activiteit : Atelier keramiek 

2. Tijd: van 10u. tot  16u. 

3. Inschrijven 

max  2 personen per uur kunnen zich inschrijven voor een draaidemo
het handvormen/ duimvormen met klei is zonder voorinschrijving



Beeldhouwatelier Lokaal 0.5: Philippe Crepain

‘Boetseren in de geest van BUTOH’

Santo Seeuws, ons model in de beeldhouwklas beoefent BUTOH, een Japanse 
dansvorm die ontstond in de late jaren '50. Santo, zal een butoh-demonstratie 
geven  en wij laten ons inspireren door haar expressieve, uiterst trage bewegingen 
waarbij er gestreefd wordt om de ‘innerlijke belevingswereld’ te veruitwendigen… 
Expressionisme ten top !!!

Plaats: beeldhouwklas

Tijd: 10u  tot 12u. /  13u30u tot 16u.



Glasatelier Lokaal 1.11: Isabelle Dethoor

Upcycling : van fles tot lichtobject 

Glazen flessen kunnen worden bewerkt: zandstralen,  graveren,  zagen 
Wij voorzien flessen of bokaal en lampfitting (tegen betaling) maar je kan zelf ook iets
meebrengen uiteraard.  
Verschillende vormen en kleuren maken het boeiend ! 
wij monteren en begeleiden bij het bewerken van glas.

Plaats: glasatelier

Tijd: 10u tot 12u en van 13u tot 16u.



Tekenatelier Lokaal 1.8: Luba Melantchouk 
i.s.m. Atelier Fotokunst: Stephanie Van Mol en Rio Staelens
Juf Lieve Vandycke sluit aan met de leerlingen van de middelbare graad van 10u. tot 13u. 

‘Het stilleven van een Croissant’
Fotografie kan niet zonder licht. 
Fotokunst nodigt je uit in de tekenklas met je camera of smartphone, waar je terecht kan voor tips
rond licht bij stilleven - Wat is ochtendlicht, scheerlicht, tegenlicht. Maak je eigen stilleven en dat 
met het juiste licht en kadrage. 
Na de opnames mag je je gefotografeerde croissant gewoon opeten. 



Atelier Textiele Kunsten Lokaal 2.1: Chris Bachot

druktechnieken, wolverven, tekenen met draad gedurende gans de dag

Inschrijven is niet nodig



Atelier schilderkunst Lokaal 1.3 + 1.4: Workshop monotype: “het vlot van 
Medusa”
Iefke Molenstra zal het groepswerk coördineren

Naar een beroemd schilderij van Théodore Géricault, dat in het Louvre in Parijs 
hangt.

Groepswerk: iedereen die langskomt in het schilderatelier kan deelnemen aan de 
groepsessie: monotype 

Alle onderdelen (monotypes) samen vormen dan 1 groot kunstwerk.

 van 9.20u tot 12u en van 13u tot 16u.



Atelier grafische vormgeving en DAAT Lokaal 2.2: tekenen op tekentablet en 
Cintiq

Sarah Van Osselaer en Anton Van Steelandt

Kom kijken en ervaren hoe het voelt om op een wacom tekentablet en Cintiq te 
werken



Perron 17 Lokaal 0.3: Zeefdrukken
 Chris Bachot

13.30u tot 16u in het grafiek atelier



Jongerenatelier Lokaal 1.1: Workshop: „ De kunst van het papier marmeren”

Juffen Ilse Lenaerts en Kristel Herwege

klas middelbare graad geeft 4 workshops van een uurtje die doorgaan:

Voormiddag: 9.45 tot 10.45 en 11 tot 12u 
Namiddag:    14 tot 15 en van 15.15 tot 16u 

Locatie: klas Ilse Lenaerts



Jeugdatelier Lokaal 0.4: Workshop: “colore pentimenti”

Juffen Catharina Dhaen, Claudia Verhelst en Kristel Herwege

We brengen samen een bezoekje aan de expo van juf Catharina en laten ons door 
haar begeleiden om ons eigen 'kunstwerk' te creëren. Dit wordt beslist een leuke, 
kleurrijke ontdekkingstocht !

De workshops gaan door in de vergaderzaal boven de tentoonstellingsruimte van 
14 tot 15 u en van 15.15  tot 16. 15 u
De workshop is enkel toegankelijk voor leerlingen lagere graad van de klas van juf 
Claudia in Hingene, voor de leerlingen van juf Catharina Bornem en die van juf 
Kristel Bornem.



Jeugdatelier Lokaal 0.3: Workshop: Droge naald

Juffen: Femke Troch en Claudia Verhelst

- Waar : Grafiek klas Academie Temse

- Tijdstip : 10 - 11.30 u

- Enkel toegankelijk voor de leerlingen van juf Femke (klas zaterdagvoormiddag) en 
de leerlingen van juf Claudia (klas Mariekerke zaterdag voormiddag).
In de mailing naar de leerlingen ga ik wel vragen om te laten weten wie er komt 
omdat de workshop eigenlijk het best is voor max 20 kinderen. Samen hebben we 
natuurlijk meer leerlingen, maar dan kunnen we wel proberen inschatten hoeveel lln 
er komen.

- Uitleg over de workshop : Met een etsnaald kras je je tekening in een plastiek 
plaatje dat je moet ininkten en vervolgens met de grote etspers moet afdrukken.



Jeugdatelier Lokaal 1.6: Workshop Gelatinedruk

Juffen Tine Van Lent en Machteld De Vleeschouwer
In deze workshop maak je mooie afdrukken met een gelatineplaat en verf.
 Als je je kledij niet vuil wil maken, breng je best een schort mee. Al het materiaal 
wordt voorzien.

Uren: van half elf tot 12 u.
Dan kan de uitleg gebeuren en tegen dat de rondleiding begonnen is zijn we aan het 
werk
Best inschrijven: max 25 lln.








