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de vier seizoenen in je leven



op dinsdag of donderdag te Temse
 Jeugdateliers voor kinderen van 6 tot 11 jaar van 16u00  
 tot 17u40 - i.s.m. naschoolse kinderopvang De Woonboot
 Beeldverhaalatelier voor jongeren van 12 tot 17 jaar van 
 18u00 tot 19u40. Leer je eigen strips maken!

Proeflessen voor jong en oud in september in elke gemeenteN
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ACADEMIE TEMSE | Temse Hoofdschool, Schoolstraat 17
jeugdatelier op woe nm, zat vm en zon vm
jongerenatelier op zon vm
medialab op zat vm en zon vm
volwassenenateliers je kiest voor 1, 2 of 3 lesmomenten per week
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst | Glaskunst | Grafisch ontwerp en illustratie
Keramiek | Schilderkunst | Tekenkunst | Textiele kunst | Projectatelier Perron 17
NIEUWE ATELIERS: Cross-over atelier & Digitaal Beeldatelier

ACADEMIE BORNEM | Bornem CC. Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41- 43
jeugdatelier op woe nm en zat nm
jongerenatelier op zat vm 
medialab op zat vm
volwassenenateliers je kiest voor 1, 2 of 3 lesmomenten per week
Fotografie | Schilderkunst

ACADEMIE PUURS | Puurs, CC. De Binder, Kloosterhof 1
jeugdatelier op woe nm en zat vm
jongerenatelier op zat vm 

‘R. DE SAEGHER TEKENATELIER’ | Sint-Amands GC De Nestel , Buisstraat 19
jeugdatelier op woe nm 

EXTRA JEUGDATELIERS
Elversele | Dorpsstraat 107 | woe nm
Steendorp | Gelaagstraat 100 | woe nm
Tielrode | Antwerpse Steenweg 7 | woe nm
Velle | Velle 129 | zat vm
Mariekerke | Hammeneckerstraat 101 | woe nm en zat vm
Hingene | Vleminckxstraat 73 | zat nm
Ruisbroek | DC De Nieuwe Ark | Kerkstraat 34 | woe nm

INSCHRIJVINGEN 2018-2019 - uiterlijk voor 30 september
Schrijf jezelf in via www.academietemse.be 

of kom naar het secretariaat op openingsuren.

WAT KOST JE DAT?
van 6 tot 17 jaar | 65 euro | 42 euro indien recht op sociale korting | +10€ materiaalkost

van 18 tot 24 jaar | 129 euro | +20€ materiaalkost
vanaf 24 jaar | 307 euro | 129 euro indien recht op sociale korting | +20€ materiaalkost

HOE KAN JE ONS BEREIKEN? 
Schoolstraat 17, 9140 Temse | 03 771 10 03 | info@academietemse.be | www.academietemse.be

www.facebook.com/academietemse | galerij Philippus Nijs: yves.engels@academietemse.be
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