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NIEUWSBRIEF
DECEMBER

Geachte studenten HG

December: de Sint is in het land, de Kerstman is in aantocht en ook de
evaluaties komen er aan.  Twee keer per schooljaar vragen we aan alle
studenten om de spreekwoordelijke spiegel voor te houden en na te denken
over de voorbije werktijd.   Concreet betekent dit het verzamelen en
presenteren van voorstudies en werkstukken aan medestudenten en leraren. 
Even halt houden en terugkijken op wat je gemaakt hebt is een
belangrijk leermoment, feedback van anderen kan nieuwe inzichten creëeren. 
Wij trekken hiervoor de nodige tijd uit, elke student krijgt een kwartier, wij
zullen het uurwerk in de gaten houden ;-).  Deze evaluatie gebeurt intern, dat
wil zeggen dat onze leraren in december vaak afwezig zijn in het eigen atelier,
daarom hebben wij voor ALLE studenten een extraatje in petto.  In december
wordt het atelier tekenkunst een modelklas waar je naar toetrekt om te
studeren naar het menselijk lichaam, altijd boeiend! 

In de enquête gaven jullie aan dat de evaluaties (te) veel tijd in beslag nemen,
toch blijven we volharden, wij willen immers dat iedereen de broodnodige
aandacht krijgt.  Alleen op deze manier kunnen wij onze visie op
kunstonderwijs waarmaken: (uit de visietekst KABK) "De academie is een
ontmoetingsplaats, waarin iedereen leert van elkaar, en eenieder zelf leert, en
op zijn of haar manier. In het voortdurende experiment en de reflectie, en in
een omgeving van vertrouwen, generositeit, empathie, openheid, en
kwetsbaarheid, blijven allen als het ware ‘eeuwig student’. "  

Let wel: omwille van tijdsdruk wordt er enkel in de eerste optie geëvalueerd!
Dat wil zeggen dat -als je dat wenst- het werk dat in het tweede atelier wordt
gemaakt kàn worden beoordeeld, maar dan als onderdeel van de evaluatie
van de eerste optie.  

Ik wens jullie allen een mooie evaluatie,
Annick De Zutter,
Directeur KABK 

In de kijker: 

Experimenteel atelier

'Assemblage-tekenen' in tekenkunst

Middelbare graad Zaterdagvoormiddag, tekenles in de feestwinkel!

Middelbare graad woensdagavond en vrijdagavond

A-NIEUWS
De academie heeft INSTAGRAM !

 

Ook zonder een instagramaccount kan je af en toe eens surfen
naar https://www.instagram.com/acadoudenaarde/. Of je klikt telkens op het
instagram-icoontje onderaan deze pagina. 

WORKSHOPS DIGITAAL ATELIER 
11 december OF 13 december

Modeltekenen op de i-pad tijdens de
lessen tekenkunst.

Leer tekenen op de i-pad met apple-pencil! Met Apple Pencil kun je al je ideeën
neerkrabbelen en uitschetsen zoals je dat gewoon op papier zou doen. Via
uiterst nauwkeurige druksensoren voelt het alsof je met een normaal potlood
tekent. 
De  workshops gaan door in het tekenlokaal tijdens de lessen tekenkunst. Er
zijn 9 apple-pencils beschikbaar. Gelieve je dan ook zeker op voorhand in te
schrijven indien je hiervan gebruik wil maken tijdens de tekenles. 
Apps die aan bod zullen komen: Procreate (en Adobe Sketch).

Op 11 december in het tekenatelier.
Op 13 december in het tekenatelier.

De lessen starten stipt om 18.00u en duren tot ten laatste 19.40u.
Inschrijven voor deze workshops doe je in het secretariaat (gratis voor alle
leerlingen van de academie)

Beste studenten, beste ouders LG en MG
 
December: de Sint is in het land, de Kerstman is in aantocht en ook de
rapportjes komen er aan! Twee keer per schooljaar vragen we aan alle
kinderen en jongeren om de spreekwoordelijke spiegel voor te houden. 
Iedereen in de academie -ook de allerkleinsten- denkt na over wat zij maakten,
wat vlot lukte, wat moeilijker ging,...  Deze bedenkingen en de daaraan
gekoppelde plannen voor de toekomst worden genoteerd door de kinderen en
jongeren, de leraren vullen aan.  Op deze manier ontstaan heel bijzondere
rapporten, kunstwerkjes op zich.  Deze zijn niet alleen voor ouders prachtige
hebbedingetjes, ook voor het lerarenteam vormen zij een bron van inspiratie
voor komende lessen.  Al dat moois wordt gepresenteerd tijdens de
rapportjesweek: zie agenda!  De leraren geven binnenkort ook flyers mee met
de aankondiging van dit fijne oudercontact!  Ik wens alle kinderen en
jongeren veel succes!
 

Annick De Zutter,
Directeur KABK 

Rapportjesweek/Evaluatieweek

Tijdens de week
van 18 t.e.m. 23
december kunnen
de ouders een
kijkje komen nemen in het atelier van hun zoon of dochter tijdens een
toonmoment. De kinderen nemen dan eveneens een gezonde snack of drankje
mee naar school om met hun medeleerlingen te delen. Tijdens het toonmoment
krijgen de kinderen en jongeren een rapport of evaluatieformulier en worden
de werken meegenomen naar huis. 

Verdere informatie zal via flyers worden meegegeven aan de leerlingen.

Reset Apple-computers

Vanwege een onderhoud en de installatie van een server-systeem zullen vanaf
januari alle computers in de academie geformatteerd (leeggemaakt) worden.
Gelieve alle belangrijke bestanden van de computers over te zetten naar een
persoonlijke usb-stick of harde schijf. Ook via wetransfer.com kan je grote
bestanden doorsturen naar een e-mailadres. Voor vragen mail je naar
kristofdeborle@hotmail.com.
 

Excursie William Kentridge &
Groeningemuseum Brugge

Op zaterdag 20 januari gaan we met de bus op excursie naar de tentoonstelling
van William Kentridge en het Groeningemuseum in Brugge. Gelieve je in te
schrijven in het secretariaat bij interesse. Prijzen en precieze vertrekuren
worden later bekend gemaakt.  

[by'ro] Emma Mortier

Kalender december

Live-interpretaties van kinderen tijdens de performance van Mohammed Alani

B-NIEUWS
Op zaterdag 2 december 2017 wordt de eindejaartentoonstelling van
kunstenaar Martin Wallaert geopend.
Reeds voor de 7e maal, sinds hij in Machelen-aan-de-Leie woont en werkt, stelt
de kunstenaar in de maand december zijn atelier en expositieruimte open.
De eindejaartentoonstelling omvat het nieuwe werk van de kunstenaar dat
bestaat uit een combinatie van zowel schilderijen (olieverf op de doek) als
houtskooltekeningen.
Vlaams Minister bevoegd voor Cultuur, de heer Sven Gatz, komt naar
Machelen-aan-de-Leie en het atelier van kunstenaar Martin Wallaert om deze
kunsttentoonstelling officieel te openen.
Ook in restaurant De Karper kan u meerdere werken van de kunstenaar
bewonderen in een rustig en stijlvol kader.  Maak zeker ook van de gelegenheid
gebruik om kennis te maken met hun heerlijke en vernieuwende gerechten.

  *   Na deze opening kan u de tentoonstelling in de Karperstraat 1, 9870
Machelen-aan-de-Leie nog de volledige maand december vrij bezoeken vanaf
donderdag t.e.m. zondag telkens van 14.00-18.00 uur.  Andere dagen kan op
reservatie.  De kunstenaar is persoonlijk aanwezig.
  *   Restaurant De Karper, Karperstraat 16, 9870 Machelen-aan-de-Leie,
tijdens de openingsuren.

Meer informatie:
www.martinwallaert.com
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MA 13.15 – 20.30
DI 13.15 – 16.30

WO 13.15 – 20.30
VR 16.30 – 20.30

ZA 09.00 – 12.45 / 13.15 - 17.00 
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