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Zondag 6 mei

Torenfeesten
Zondag 6 mei 2018 organiseren we een nieuwe
editie van de Torenfeesten. Net zoals in 2015 willen
we er graag een leuk volksfeest van maken rond de
kerktoren aan de Rink. Je zal er onder meer kunnen
proeven van optredens van diverse koren.
Deze Torenfeesten sluiten aan bij de herdenkingen
rond WOI, toch blikken we al vooruit naar het einde
van de oorlog en de vredefeesten die erop volgen.
We toveren de Rink om in de sfeer van de naoorlogse jaren ’20, de koren brengen vredesliederen, en
we laten de café’s herleven die hier toen te vinden
waren, meer info hierover vind je in de Erfgoed Express op p. 6.
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Torenfeesten

Haal je mooiste Charleston jurkje van onder het stof
en dompel je onder in Great Gatsby-stijl.

GRATIS VOLKSFEEST VANAF 14 UUR

6 kopietreres-nleeuw.be/WOI

Programma
14 uur: start Torenfeesten
14.15 uur: start korenfestival
14:45 uur: officiële opening aan het

www.sint-

oorlogsmonument

18 uur: einde korenfestival
19 uur: slotconcert SCALA in de
St-Pieterskerk
Het uitgebreide programma van het
korenfestival volgt in InfoLeeuw mei, op
de website www.colomaspl.be en op de
facebookpagina van CC Coloma.

6 koren, uit Leeuw en omstreken, brengen van 14 tot
18 uur een uitgebreid programma op verschillende
locaties in de gemeente.
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Showgroep Redoris is gestart in 2001 als

kinderkoor. Intussen zijn ze uitgegroeid tot een
popkoor met 4 groepen: kinderen, jeugd, volwassenen en een showgroep. In oktober 2017 bracht de
showgroep, die voor jou zal optreden, de zelfgeschreven voorstelling ‘Secret’ in De Merselborre te
Vlezenbeek. De groep staat onder leiding van Sarah
Van Hassel in een choreografie van Roselien Quinart.

4

Zangensemble Akkoord is een dynamische
vriendinnengroep met uiteenlopende interesses en karakters, maar één gemeenschappelijke
passie: zingen! Ze verzorgen geregeld de muzikale
omkadering tijdens huwelijken, doopfeesten, verjaardagen, … en engageren zich graag in de parochiegemeenschap van o.a. Vlezenbeek. Daarnaast
staan ze tweejaarlijks op de planken met een
zelfgeschreven muziektheater. Het wordt puur
genieten!
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Gemengd Koor ALAUDA bestaat al 142 jaar met

als thuisbasis Sint-Pieters-Leeuw. Het was
gedurende een eeuw een mannenkoor maar werd
in 1973 gemengd. Het koor is verbonden aan onze
mooie Sint-Pieterskerk en zet zich in om meerstemmig
de kerkelijke hoogdagen op te luisteren. Dirigent
Gaston Coppye leidde het koor van 2011 tot 2017.
Joachim Kelecom, die muziek ademt, volgde hem
op als dirigent. Joachim breidt het reeds omvangrijke
repertoire van het koor verder uit en ook hij heeft
grootse plannen. Alauda is opnieuw vertrokken.

Molitva is een vocaal ensemble dat bestaat uit
tien mannen die vierstemmige Russisch-Orthodoxe muziek vertolken. De groep bestaat bijna 20
jaar en de rode draad in hun artistieke werk bleef al
die tijd dezelfde: het orthodoxe repertoire met
aandacht voor tekst, koorklank en rijke harmonieën
respectvol benaderen en levend houden. Zo blijft
een kostbaar Europees erfgoed toegankelijk voor
een groot publiek. Het ensemble staat onder de
leiding van J. Kelecom, een tolk Russisch met een
uitgebreide muzikale vorming: orgel, zang, harmonie
en koordirectie.
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Cappella Concinite is in Leuven een bekende
naam. Het kinderkoor dat in 1965 door Karel
Aerts werd opgericht in de Leuvense Sint-Kwintenskerk, groeide al snel uit tot een gerenommeerd koor,
geprezen in binnen- en buitenland. Vandaag, 50 jaar
en vier dirigenten later, is Concinite uitgegroeid tot
een vrouwenkoor met een 35-tal enthousiaste
zangeressen. Onder de kundige en enthousiaste
leiding van Ludo Claesen bewandelen zij nieuwe
muzikale paden, maar nog steeds met dezelfde
intentie: de wereld een beetje mooier maken met
hun muziek!
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6 mei 2018

Scala
Met groot plezier zal Scala in mei 2018 optreden in
Sint-Pieters-Leeuw. Sowieso brengen de zangeressen hun gekende “Scala klassiekers”, emotionele
versies en herbewerkingen van bekend songmateriaal, en dit in “typische Scalastijl”. Daarnaast
zal Scala ook origineel en eigen geschreven werk
brengen (Black Moon album), naast – en dit is toch
een beetje een primeur – enkele gloednieuwe Nederlandstalige nummers.

Salvocalee is een bont, enthousiast gezelschap

van vrouwen en mannen die meer doen dan
zingen alleen. Diegenen die hen reeds muziek
hebben horen en zien maken, weten waarover het
gaat. Sinds 1993 proberen zij het stigma van het
klassieke koor te doorbreken en verfrissend en
vernieuwend naar voor te komen. Ze zingen vaak
zonder partituur, wat de nodige concentratie vraagt
van koor en dirigent, maar ook de vrijheid geeft om
te bewegen op en rond het podium en een visuele
toets te geven aan het optreden.

Waar: Sint-Pieterskerk.
Uur: 19 uur.
Tickets: 16 euro.

TICKETS: WWW.COLOMASPL.BE OF AAN BALIE
VAN CC COLOMA EN BIBLIOTHEEK
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Rink Rond!
1 Een prachtig versierde Rink, voor de verering van het
Heilig Hart als we het opschrift op de boerderij van Van
Heffen moeten geloven.
2 Het Café du Centre: een prachtige gevel, helaas
verdwenen. Vandaag vind je op deze plek The Music
Company en tot enkele jaren geleden was dit één
van de populairste ontmoetingsplekken rond de Rink,
nl. Café bij Moriau.

4
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3 Twee maal per jaar trok
een processie door het
centrum. Deze foto werd
genomen vanaf de zijde
van café ’t Leeuwke.
Achteraan de huidige
winkel professioneel audio
equipment, vroeger café bij
Vogel.
4 Voor het café In den vorsch, spreek uit als ‘veus’, komt van kikvors, kikker.
Herberg bij de familie Desmet – Callebaut in de Jules Sermonstraat.
Vandaag een woonhuis, maar dochter Desmet woont er nog steeds.

Sfeerbeelden van de Rink tijdens het interbellum. Kom mee de
naoorlogse vrede vieren tijdens de Torenfeesten op 6 mei en ontdek
nog veel meer café’s van toen!
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OPROEP

Oud-animatoren
De Leeuwtjes en
De Kolonie
De gemeentelijke speelpleinwerking bestaat dit jaar
70 jaar en dat vieren we! De jeugddienst is op zoek
naar iedereen die ooit als animator op de gemeentelijke speelpleinwerking heeft gestaan.
Gaf jij (nog niet zo) heel lang geleden het beste van
jezelf om de Leeuwse kinderen een fantastische
zomervakantie op het speelplein te geven? Maak je
kenbaar!
Is jouw zoon, dochter, broer, zus, lief of beste vriend(in)
nog animator in Sint-Pieters-Leeuw geweest? Geef
hen deze oproep door!
We verzamelen de contactgegevens van alle
oud-animatoren van De Leeuwtjes en De Kolonie
via het online formulier www.sint-pieters-leeuw.be/
oud-animatoren
Check ook onze facebookgroep: oud-animatoren
Sint-Pieters-Leeuw.
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 82

OPROEP

Rink On Stage!

Er is zeker geen gebrek aan muzikaal talent in onze
gemeente! Sommige talenten versleten reeds menig
podia, anderen waagden de stap buiten het repetitiekot nog niet.
In het kader van Lokale helden* willen wij lokaal talent
een podium geven tijdens Rink On Stage!
Ben je een ervaren rot of zet je pas je eerste stapjes
als muzikant? Laat je zien! Of beter: laat je horen!
Jong, minder jong, pop of klassiek, beginner of
bekend, ja zelfs een valse noot is toegestaan.

WANNEER: Vrijdag 27 april 2018.
WAAR: Op een laagdrempelig podium tijdens een
feesteditie van de vrijdagmarkt aan “de Rink”.

Interesse? Twijfels? Dromen?
Aarzel zeker niet om Larsen of Sofie te contacteren
via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of 02 370 28 80.
* Lokale helden is een initiatief van Poppunt waarbij organisatoren
allerhande over heel Vlaanderen en Brussel hun lokaal muzikaal
talent in de spotlights plaatsen.

GEZOCHT

Lekker eten!
Op 4 augustus worden we opnieuw ondergedompeld
in de fantastische wereld van het straattheater. Ook dit
jaar verzamelen veel binnen- en buitenlandse artiesten in
het centrum van Leeuw voor StraPatZen. Bij een gezellige
zomersfeer hoort uiteraard ook lekker eten!
Wij zijn nog op zoek naar een aantal extra eetkramen.
Kan jij of je vereniging ons iets lekkers bieden? Laat het
ons zeker weten.
via de jeugddienst, T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
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Leeuwse turnsters
Amélie en Lucie
dromen groots

Anaïs, Amélie en Lucie

eens over de oefening die ze écht moeilijk vinden:
de reuzenzwaai! Bij die zwaai hang je aan een hoge
rekstok waarop je handenstand doet en vervolgens
helemaal rond draait: ‘We hebben vooral erg veel
schrik om te vallen! Dat we de stok zullen lossen of
erger; er met ons hoofd zouden tegen vallen. Het
vraagt heel wat van je lichaam om er helemaal rond
te zwaaien.’ legt Amélie ons met veel gebaren uit.
Lucie treedt haar bij: De reuzenzwaai is echt moeilijk.
De trainer kan dan ook al wel eens boos worden als
het niet lukt. Hij is wel een beetje streng. Maar ja, hij
heeft vroeger nog meegedaan aan de Olympische
Spelen!’

Voor een volle zaal met maar liefst tweeduizend
toeschouwers, een reuzegroot podium en onder
het goedkeurend oog van de jury, turnden ‘de
Lillies’ tijdens de talentenshow ‘Belgium’s Got Talent’
de pannen van het dak! Wij ontmoetten de twee
Leeuwse turnsters en zusjes van de groep, Amélie en
Lucie, om over hun passie te praten. Ook mama en
choreografe, Kristel Bijns schoof mee aan tafel.

Oefenen, oefenen, oefenen…
Amélie en Lucie zijn elf jaar oud maar turnen ondertussen al vijf jaar. Vijftien uur per week staan ze in de
turnzaal van Start 65 in Buizingen, tussendoor proberen ze ook nog wat tijd te maken om te oefenen
met ‘de Lillies’. Wanneer we een kijkje achter de
schermen nemen, zien we meteen het hoge niveau
waarop de zusjes trainen. Ook de trainer weet goed
wat hij wilt en haalt drie en half uur lang het onderste
uit de kan.
Lucie houdt van grondoefeningen. Tijdens de opwarming springt ze sierlijk van de ene naar de andere
kant van de zaal. Amélie maakt graag sprongen en
is helemaal in haar element wanneer de bok wordt
boven gehaald. Toch zijn de meisjes het ook meteen
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Doen jullie zelf ook vaak mee aan wedstrijden?
Amelie ‘Ja, we hebben er net eentje achter de
rug! Eerst turnen we op provinciaal niveau, daarna
federaal en als we dan genoeg punten hebben,
kunnen we door naar het Belgisch kampioenschap’.
Dat is ook meteen onze grootste droom op vlak van
turnen. Misschien komt die droom dit jaar nog uit! Vorig jaar waren we nog te jong om mee te doen.’ De
meisjes werden ook gevraagd om in Bergen stage
te lopen in een topsportschool. Hoewel ze geselecteerd werden, hebben ze dat aanbod toch laten
varen. Kristel: ‘De topsportschool bereidt sporters
voor op de Olympische spelen maar het regime is
ongelofelijk zwaar en heel je leven draait alleen nog
maar rond turnen. Amélie: ‘Ja, dat wilde ik niet. Ik
ben er drie dagen naartoe gegaan en het was niets
voor mij. Ik kan mijn familie en vriendjes geen hele
week missen.’

Talentenjacht
Wie heeft jullie ingeschreven voor Belgium’s Got Talent?
Beide zusjes Mama!
‘Drie jaar geleden heb ik al eens meegedaan met
de dansgroep Dance O’ Mania, we haalden toen
de halve finale. Dat was zo’n toffe ervaring; de
kinderen spreken er nog steeds van. Het leek me leuk

choreografie verzinnen,… het hoort er allemaal bij:
‘We hebben heel lang moeten wachten voor we
wisten dat we door de audities waren. Toen we het
nieuws kregen waren we op vakantie. We hebben
toen meteen een filmpje gestuurd naar de andere
leden van de Lillies: ‘Hé meisjes, we gaan elkaar nog
veel zien want we zitten er tussen!’ Lacht Amélie.

dat ‘de Lillies’ die ervaring ook konden meemaken.
Ze turnen erg goed en alle vijf staan ze op hetzelfde
niveau. Het doel is nu om in de live shows te geraken.’ zegt Kristel.
Niet alleen de trainingen voor Belgium’s Got Talent
vragen veel werk; ook voor de préselecties moest er
heel wat gebeuren: ‘Er waren ongeveer 1.500 inzendingen! Kandidaten moesten een filmpje doorsturen
en daar haalden ze 400 mensen uit waarvan er een
honderdtal uiteindelijk auditie konden doen voor de
jury. Als je daar geraakt, ben je bijna zeker dat je op
televisie komt. Uit die ronde worden dan nog eens
42 kandidaten geselecteerd voor de live shows’ legt
Kristel uit.

Amélie ‘Kandidaten die een Golden Buzzer krijgen
(een knop die de jury kan indrukken wanneer ze
willen dat de groep meteen naar de liveshows gaat
nvdr.) moeten dat niet doen, die mogen meteen
door. Jammer genoeg hebben we geen Golden
Buzzer gekregen, maar een jurylid van Belgium’s Got
Talent zei ons achteraf wel dat ze tijdens onze act
beter wel hadden afgedrukt.’ Lucie knikt: ‘Iedereen
in het publiek was heel erg enthousiast en riep luid;
‘Golden Buzzer! Golden Buzzer!’
De Golden Buzzer hadden de meisjes echter niet
nodig om door te stoten naar de volgende ronde.
Ondertussen zijn ze al een jaar bezig met Belgium’s
Got Talent: inschrijven, wachten, audities, een leuke

Lucie en Amélie traden op voor 2000 mensen, maar tips
tegen stress hebben ze niet echt:
Amelie ‘we waren echt aan het doodgaan! We waren zo bang dat het meteen aan ons zou zijn, maar
uiteindelijk hebben we nog acht uur moeten wachten. We zaten helemaal vol stress.
Lucie ‘Ja, we hadden schrik dat het zou mislukken
of dat we iets zouden vergeten. Gelukkig zagen we
bijna niets in de zaal, alles was zwart en we konden
geen gezichten herkennen.’
Amélie ‘Dat is waar, toen ik op het podium stond had
ik helemaal geen stress meer. Ik dacht alleen: Eindelijk staan we hier!

Wat is jullie grootste droom met de Lillies? Belgium’s Got
Talent winnen?
Lucie ‘Onze grootste droom is dat we altijd mogen
samenblijven.’ Zus Amélie is het met Lucie eens:
‘Ja, dat - zelfs als we ouder worden - we nog altijd
dingen met elkaar zullen doen en onze vriendschap
voor altijd mag blijven duren. Dat hebben we ook
op televisie gezegd; we vinden dat erg belangrijk!’
‘Maar stemmen voor de Lillies zijn natuurlijk wel meer
dan welkom.’ Lacht mama Kristel.

Wij wensen de meisjes alvast heel veel succes toe
en hopen hen dit jaar terug te vinden tijdens het
Belgische kampioenschap en natuurlijk ook tijdens
de finale van Belgium’s Got Talent! Onze stem hebben jullie zeker!
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CoderDojo
Sint-Pieters-Leeuw

WOENSDAG 18 APRIL

Buitenspelen!

Goed nieuws voor alle programmeerkids in de buurt!
Na het succes van de pop-up Coderdojo in de bib
op 27 januari en de enthousiaste reacties van de
deelnemers is er gekozen om een volwaardige CoderDojo op te richten in Sint-Pieters-Leeuw.
Elke eerste zaterdag van de maand, startend op 5
mei, palmt CoderDojo Sint-Pieters-Leeuw de hoofdbibliotheek in van 14 tot 17 uur.
Voor de leken die het in Keulen horen donderen:
wat houdt een CoderDojo nu weer in? Tijdens een
CoderDojo kan je alles leren over websites, games,
apps en software en ga je er onmiddellijk mee aan
de slag: de basics van Scratch en CodeCombat/
Minecraft, objecten aansturen met Arduino, apps
maken met App Inventor, ...
Een Dojo wordt volledig door vrijwilligers voorbereid
en gegeven. Mentors leggen uit, doen voor, leren
aan en stimuleren fantasie en creativiteit. Voorkennis en eigen IT-materiaal is niet nodig (al mag dat
natuurlijk), een gezonde en leergierige houding wel.
Het principe: kinderen al spelend de wereld van het
programmeren laten ontdekken.

WOENSDAG 18 APRIL 2O18

hinkelen • basket • rugby
• ropeskipping • lacrosse •
knikkeren • kubb • voetbal
• rekkerspringen • bmx •
stoeptekenen • netbal
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Zonnig Leven
Jan Vanderstraetenstraat 198
16OO Sint-Pieters-Leeuw

Gratis deelname
Vooraf inschrijven niet nodig

Bij aankomst eerst aanmelden aan
het onthaal

Jij kent de Buitenspeeldag toch
al? Buiten ravotten en sporten
en dat een hele
woensdagnamiddag!

Op jouw favoriete televisiezenders valt er alOuders blijven verantwoordelijk voor de kinderen!
leszins helemaal
niets te beleven.
Die gaan een
ORGANISATIE: gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw
hele namiddag
MEER WETEN? jeugddienst - T O2 37O 28 82 / sportdienst - T O2 371 14 23
op zwart. Je hebt
www.buitenspeeldag.be
dan ook geen
enkel excuus om
binnen te blijven! Kom 18 april naar buiten en trommel
je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en -meisjes op
en maak er een spetterend avontuur van.
van 13.3O tot 16.3O uur

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? Kom dan naar Zonnig
Leven en ontdek heel wat nieuwe sporten zoals rugby
of kubb. Toch liever gewoon wat voetballen of ropeskipping? Alles kan!

Wanneer: elke eerste zaterdag van de maand van
14 tot 17 uur.
Waar: in de hoofdbibliotheek.
Voor wie: kinderen van 7 tot 18 jaar.
Inschrijven: is verplicht, want de plaatsen zijn
beperkt, via www.coderdojobelgium.be.
www.coderdojobelgium.be of op de
facebookpagina van CoderDojo Sint-Pieters-Leeuw.

Waar: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat.
Uur: van 13.30 tot 16.30 uur.
Deelnemen is volledig gratis en inschrijven is niet
nodig!

VRIJDAG 6 APRIL

Spelletjesnamiddag
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Start to Mountainbike
De zomer is in aantocht en dat betekent ook dat er
weer heerlijke fietstochtjes op het programma staan!
Liever iets meer avontuur? Dan is Start to Mountainbike zeker iets voor jou!
Samen met Sport Vlaanderen organiseren we 3
initiatielessen. Je maakt er kennis met het mountainbikeparcours en leert de basistechnieken zoals veilig
afdalen, hindernissen overbruggen en bochtenwerk.
Dit alles zorgt ervoor dat je vlotter en veiliger rijdt met
een mountainbike.
Elke les wordt op 2 verschillende dagen aangeboden, telkens met een andere startlocatie. Je kan
dus zelf kiezen waar en wanneer je elke les wenst te
volgen.

29 april 2018
Wildersportcomplex
13 mei 2018
Wildersportcomplex
27 mei 2018
Wildersportcomplex

LES 1
of

LES 2
of

LES 3
of

06 mei 2018
Kerkhof Vlezenbeek
20 mei 2018
Kerkhof Vlezenbeek
03 juni 2018
Kerkhof Vlezenbeek

VOOR WIE: iedereen vanaf 15 jaar.
PRIJS: 15 euro voor 3 lessen.
INFO:
• Iedereen is verplicht een helm te dragen.
• Gelieve zelf ook een reservebinnenband te voorzien.
• De deelnemers dienen al over voldoende fietsvaardigheden te beschikken.
INSCHRIJVING: stuur een mailtje met persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en voorkeur
lesdag) naar sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of bel
02 371 14 20.
De inschrijving wordt pas bevestigd na de betaling.

Kan je niet zwemmen of toch nog niet zo goed?
Dan ben jij van harte welkom voor onze initiatiereeks
‘zwemmen voor volwassenen’.
Een gediplomeerd lesgever helpt je over je angsten
heen en zorgt ervoor dat jij je als een vis in het water
zal voelen.

WANNEER: op vrijdag van 14 tot 15uur
DATA

Zwemlessen voor
volwassenen

• 20, 27 april
• 4, 18, 25 mei
• 1, 8, 15 juni
WAAR: zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11.
INSCHRIJVEN: 20 euro voor de volledige lessenreeks
(ingang zwembad en verzekering inbegrepen).
INSCHRIJVEN: voor 31 maart.
T 02 371 14 23, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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Kunstonderwijs
in Leeuw
Dat rekenen en taal fundamenteel zijn in een lespakket weten we al langer, maar dat er ook een grote
nood is aan een creatieve tijdsbesteding merken we
in de kunst- en muziekacademie, waar iedere week
530 leerlingen hun beste beentje voorzetten. Van
tekenen tot beeldhouwen en van drums tot klavecimbel, alles passeert de revue.
Tijd voor een gesprek met de dirigenten van deze
academies. Luc Bartholomeus, directeur van de muziekacademie en Patrick Huybrechts, directeur van
de Leeuwse Kunstacademie aan het woord.
Waar staan de kunst- en muziekacademie voor?
Luc ‘Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen
kunnen bij ons terecht voor naschools kunstonderwijs. Iedereen met een hart voor kunst en vooral veel
goesting kan bij ons terecht om kennis te maken met
beeld, dans, muziek en woord. Een professioneel
geschoold team leert je de nodige technieken en
vaardigheden en je verwerft inzicht en kennis in de
verschillende kunstvormen om later zelf aan de slag
te kunnen! We begeleiden de leerlingen zo goed
mogelijk bij het realiseren van hun droom en om hun
ambities waar te maken.’
‘Toch is een academie niet louter een onderwijsinstelling.’ Pikt Patrick in. ‘Er gebeurt meer dan enkel
leerstof aanleren. De geest wordt geprikkeld, leerlingen leren op vele vlakken samenwerken, wisselen
ideeën uit, ontmoeten nieuwe mensen en trekken er
al eens op uit naar een museum of tentoonstelling.
Één van de belangrijkste doelen is wellicht het leren
opbrengen van respect voor elkaar en elkaars werk.
Je legt tenslotte in ieder kunstwerk je ziel een beetje
bloot.’

Kunst heeft nog altijd een beetje een elitaire bijklank.
Zagen jullie de afgelopen jaren toch een verandering in
publiek?
Luc ‘De afgelopen jaren leverde de Vlaamse Overheid een grote inspanning om kunstonderwijs dichter
bij het brede publiek te brengen. Op dit moment zijn
er 150 academies in Vlaanderen en Brussel die door
de overheid zijn erkend en worden ondersteund. Wij
zijn blij te kunnen vaststellen dat het beoefenen van
kunst al lang geen voorrecht meer is van een welgestelde elite. Ook onze leerlingen vertegenwoordigen
alle lagen van de bevolking.’
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Patrick Huybrechts en Luc Bartholomeus >

‘Iedereen is welkom in onze academie!’ Besluit
Patrick ‘Onderwijs - en dus ook het kunstonderwijs - is
trouwens niet statisch en onveranderlijk, maar evolueert net zoals een samenleving. Wanneer de samenleving wordt geconfronteerd met technologische
innovaties, is dat in het onderwijsnet niet anders. Zo
werd ons lesaanbod door de jaren heen ook telkens
uitgebreider en zijn vakken als ‘digitale beeldvorming’ of ‘animatiefilm’ niet meer weg te denken uit
het lespakket. Kortom, voor ieder wat wils.’

In de media is er veel aandacht voor het nieuwe
DKO decreet, wat verandert er concreet?
Patrick ‘De academies beeldende kunsten krijgen
meer autonomie om hun lesaanbod te structureren
binnen een nieuw en losser kader. Volwassen leerlingen kunnen vlotter atelieroverschrijdende opdrachten uitvoeren. Een leerling uit het schilderatelier
kan bijvoorbeeld in het beeldhouwersatelier kennis
opdoen over kleurglazuren voor onder andere mozaïkwerk. Het lesaanbod van de allerjongsten wordt
verruimd en er wordt een link gelegd naar andere
expressievormen zoals muziek en woord. De leerling
wordt nog beter begeleid om een betere keuze te
maken binnen het ruime lesaanbod.’

Luc ‘Binnen de muziekacademie hebben kinderen vanaf 6 jaar toegang tot de vakken muziek en
woord. Voor leerlingen vanaf 8 jaar is er nu ook een
instrumentles voorzien. De focus ligt nog meer op het
begeleiden van de leerling op individueel niveau
om zo de persoonlijke ambities en competenties nog
beter te ontwikkelen.’
Beide directeurs zijn het er wel over eens dat een
bijkomend aanbod niet per se gepaard gaat met

bijkomende middelen. ‘Elke regelmatige leerling
brengt weliswaar middelen op maar de globale pot
wordt streng bewaakt en evenredig/solidair verdeeld. Hier ligt een grote uitdaging voor de academies en de schoolbesturen.’

Een van de accenten in het nieuwe decreet is de samenwerking met het basisonderwijs. Een goede zaak?
Luc ‘Reeds vele jaren tracht de Vlaamse Overheid
de kwaliteit van de muzische vorming van de kinderen in het basisonderwijs te stimuleren. Met het nieuwe decreet zetten we een stap in de goede richting.
Zo kunnen basisscholen voortaan samenwerken
met een academie. Een leraar uit de academie
kan lessen kunstinitiatie geven in één of meerdere
basisscholen. Basisscholen kunnen op die manier hun
expertise versterken en misschien worden er wel verborgen talenten ontdekt die hun weg vinden naar
het deeltijds kunstonderwijs, een win-win situatie!’

Patrick ‘Onze academie zet reeds enkele jaren sterk
in op een intense samenwerking met de basisscholen in Leeuw en dit over de onderwijsnetten heen.
Leerlingen kunnen op woensdagnamiddag terecht
in vier wijkafdelingen, verspreid over de gemeente.
In de Merselborre, de Sint-Stevensschool, De Groene
Parel en school Den Top organiseert de academie
kwaliteitsvolle naschoolse opvang. Zo bereiken we
leerlingen die niet tot in het hoofdgebouw aan de
Rink geraken en creëren we kansen voor een publiek
dat minder vertrouwd is met het lesaanbod en de
werking van de academie.’
Leeuwse Kunstacademie
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie
T 02 371 22 67

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat er allemaal
te beleven valt in de kunst- of muziekacademie? Breng ons op 1 mei een bezoekje in
CC Coloma!
Op 1 mei zijn de Muzen eregast in het prachtige Colomakasteel. Talentvolle leerlingen
Muziek verzorgen er tussen 11 en 18 uur concerten van telkens een uur. Tussen de concerten door nodigen we elke bezoeker uit om
bij een gezellige babbel en een drankje het
beeldend werk van de jeugdateliers van de
Leeuwse Kunstacademie te bewonderen.

Om te onthouden!
• Opendeurmaand mei in de kunstacademie:

•

•
•

•

Iedereen(kinderen, jongeren en volwassenen)
die interesse heeft kan tijdens de maand mei
kennismaken met en deelnemen aan de
lessen. Interesse? Mail ons!
1 mei: De muziekacademie trakteert op concerten uitgevoerd door haar leerlingen in
het Colomakasteel. De Leeuwse Kunstacademie stelt beeldend werk tentoon van de
jeugdateliers.
15 juni: Opening van de eindejaarstentoonstelling van de volwassenenateliers in CC
Coloma.
16 juni: Opening van de eindejaarstentoonstelling van de jeugdateliers in de Kunstacademie in het kader van het dorpsfeest
‘Leeuw Rinkt’.
27 juni: Proclamatie van de Muziekacademie
in de Merselborre in Vlezenbeek.

Muziekacademie
hoofdzetel Dapperheidsplein 5,
1070 Anderlecht
T 02 522 05 51, sec@ma-an.be
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