Muziekacademie
op achterzijde

schooljaar 2018-2019
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Kinderatelier
r

a
van 6 tot 12 ja

6 tot 12 jarigen
de
(1ste tot en met 6 leerjaar)

Prijs voor alle kinderateliers:
75€ voor het volledige schooljaar
Kortingstarief: 52 €

Op woensdagnamiddag
van 13.30u tot 15.10u of
van 15.20u tot 17.00u
Of op zaterdagmorgen
van 9.00u tot 10.40u of
van 10.50u tot 12.30u
Of op zaterdagnamiddag
van 13.30u tot 15.10u
Adres: Rink 2
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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De kunstacademie richt ook kwalitatieve en zinvolle naschoolse opvang in
met teken- en schilderlessen.
In de Sint Stevenschool, Negenmanneke
Gustave Gibonstraat 1/A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Op donderdagnamiddag
Van 15.30u tot 17.00u voor 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 jarigen
In de Gemeentelijke Basisschool Den Top
Garebaan 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
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van 6 tot 12 ja

Basisschool De Groene Parel
A.Van Cothemstraat 110, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Op woensdagnamiddag
Van 15.25u tot 17.05u
voor 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 jarigen

Op vrijdagnamiddag
Van 15.30u tot 17.00u voor 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 jarigen

Sint Stevenschool, Negenmanneke

In de Basisschool De Groene Parel

Op woensdagnamiddag
Van 13.30u tot 15.10u
voor 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 jarigen

A.Van Cothemstraat 110, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Op donderdagnamiddag
Van 15.30u tot 17.00u voor 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 jarigen
Prijs voor kinderateliers of naschoolse opvang:
75€ voor het volledige schooljaar
Kortingstarief: 52 €

Gustave Gibonstraat 1/A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Vlezenbeek Merselborre
Postweg 155, 1602 Vlezenbeek
Op woensdagnamiddag
Van 13.30u tot 15.10u
voor 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 jarigen
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van 12 tot 17

12 tot 15 jarigen
Ⅴ ideale vooropleiding voor
jongeren die willen kiezen
voor het Hoger
Kunstonderwijs

Ⅴ werken aan boeiende
beeldende opdrachten
in een leuke en
ontspannen sfeer

Ⅴ divers en afwisselend lesaanbod
van schilderkundige en grafische
technieken, mixed media en vormstudie

Ⅴ extra ondersteuning van goed
opgeleide docenten voor jongeren
die reeds kunsthumaniora volgen

(1ste tot 4de middelbaar)

Op zaterdagmorgen
van 9u tot 12.30u
Of op woensdagnamiddag
van 13.30u tot 15.10u
of van 15.20u tot 17u
14 tot 17 jarigen
(3de tot 6de middelbaar)

Op vrijdagavond
van 18u tot 21.30u
prijs jongerenateliers:
80€ voor het volledige schooljaar
Kortingstarief: 57 €
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Nieuw! Initiatieatelier
Vanaf het schooljaar 2018-2019 biedt de kunstacademie een nieuw
lesaanbod aan in een initiatieatelier voor geïnteresseerden zonder
vooropleiding of ervaring: de focus ligt op de kennismaking met
tal van grafische, schilderkundige en sculpturale technieken,
eenvoudige teken- en schetsopdrachten naar waarneming en
kleurstudies. Kortom, een 5 jarig leertraject dat op maat gemaakt is
van starters en beginners. Het enige wat je vooraf nodig hebt is de
goesting en leergierigheid om er aan te beginnen!
Op dinsdag- & woensdag- of vrijdagavond van 18u tot 21u30 of
op donderdagnamiddag van 13u tot 17u
Prijs voor een volledig schooljaar (materialen inbegrepen): 322 €
Kortingstarief: 144 €

+ 18 jarigen die nog studeren betalen 144€

Projectatelier
In dit atelier komt zowat elke beeldende techniek gespreid over 5
leerjaren aan bod naar keuze: modeltekenen, schilderen naar
levend model, monumentale boetseerkunst, sculpturale
keramiek, steenkappen, laswerk e.a.
Leerlingen mét een vooropleiding of opgedane ervaring vinden
zeker hun gading in dit atelier waar ontwerp, beeldonderzoek en
materiaalleer centraal staan. Leerlingen leren autonoom te
werken en hun persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. Lessen kunstgeschiedenis en museumbezoek maken deze opleiding compleet.
Op dinsdag- & woensdag- of vrijdagavond van 18u tot 21u30 of
op donderdagnamiddag van 13u tot 17u
Prijs voor een volledig schooljaar (materialen inbegrepen): 322 €
Kortingstarief: 144 €

+ 18 jarigen die nog studeren betalen 144€
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& Info
De volwassenenateliers starten op dinsdag 4 september 2018
De kinderateliers starten op zaterdag 1 september 2018
De jongerenateliers starten op zaterdag 1 september 2018
Alle geïnteresseerde volwassenen zijn welkom op een infosessie
op dinsdag 4 september en vrijdag 7 september 2018
telkens om 18u in de academie
Tijdens de eerste twee weken van september worden er
gratis kennismakingslessen georganiseerd voor volwassenen
op dinsdag- en vrijdagavond van 18.00u tot 21.30u en op
donderdagnamiddag van 13.30u tot 17u.
De Leeuwse Kunstacademie is gehuisvest in de gerenoveerde
vroegere jongensschool gelegen achter de bibliotheek in het
dorpscentrum De Rink. Ruime parking beschikbaar.
Meer info?
Surf naar : www.sint-pieters-leeuw.be/
leeuwsekunstacademie
Adres:
Leeuwse Kunstacademie, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Nieuwe leerlingen. Hoe inschrijven?
Inschrijven kan vanaf 1 juli door op het secretariaat
een inschrijvingsfiche in te vullen of online via
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie
De uiterste betalingsdatum van het inschrijvingsgeld is 30 september 2018.
Betalingen na deze datum worden niet aanvaard. Een leerling is pas
officieel ingeschreven na het betalen van het inschrijvingsgeld en
na verklaard te hebben dat hij of zij het schoolreglement heeft gelezen.
Leerlingen die vorig jaar reeds waren ingeschreven, zijn automatisch
ingeschreven na het betalen van het inschrijvingsgeld.
Betalen kan enkel door overschrijving
van het inschrijvingsbedrag op bankrekeningnr.
IBAN BE03 0910 1266 4084 - BIC GKCCBEBB
van het gemeentebestuur, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
bij de overschrijving is het verplicht om de naam, leerjaar en plaats
waar de les gevolgd wordt te vermelden (hoofdgebouw De Rink,
wijkafdeling De Groene Parel Zuun, wijkafdeling Vlezenbeek,
wijkafdeling Sint-Stevenschool of wijkafdeling Wegwijzer Ruisbroek)
Kortingstarief:
Korting is er o.a. voor meerdere leden uit 1 gezin,
personen met een handicap, werkzoekenden
en enkel na voorleggen van de nodige attesten.
Gelieve eerst het secretariaat te contacteren indien u denkt
in aanmerking te komen voor de korting.
Info over kortingen via:
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie
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Herfstvakantie: van 29 oktober 2018 tot en met 4 november 2018
Opgelet: les op zaterdag 27 oktober 2018
Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Opgelet: geen les op zaterdag 22 december 2018
Krokusvakantie: van 4 maart 2019 tot en met 10 maart 2019
Opgelet: les op zaterdag 2 maart 2019
Paasvakantie: van 8 april 2018 tot en met 22 april 2019
Opgelet: les op zaterdag 6 april 2019
Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Vrijdag 14 juni 2019: Opening eindejaarstentoonstelling
jongeren- & volwassenenateliers om 19 u in Cultuurcentrum Coloma
Zaterdag 15 juni 2019: Geen les wegens opbouw eindejaarstentoonstelling jeugdateliers
Iedereen welkom op de opening van de eindejaarstentoonstelling
van de jeugdateliers in de kunstacademie vanaf 18 u
Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus

