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JONGER DAN
25 JAAR?
ING OP
>50% KORT ING
INSCHRIJV

Lagere graad
kinderateliers
Knutselaars ploeteraars schilderaars
aarzelaars puzzelaars fluisteraars
veroveraars beeldenaars klodderaars
tekenaars twijfelaars tovenaars.
Wij worden echte kunstenaars !
In de kinderateliers van de Academie
van Anderlecht wordt er gewerkt met
verschillende materialen en technieken.
Door de kinderen in contact te brengen
met uiteenlopende thema’s, bijzondere
kunstenaars, kunnen zij spelenderwijs
op ontdekking gaan.
We dagen iedereen uit om te
experimenteren en open te staan
voor niet vanzelfsprekende maar vaak
verrassende technieken en materialen.
Technieken/materiaal
Tekenen: potlood, houtskool, wasco,
pastelkrijt, bic, kleurpotlood,…
Schilderen: aquarel, ecoline, inkt,
plakkaat, acryl, bister,…
Grafiek: drukken : monotypes, linosnede,
laagdruk en hoogdruk,…

De academie is bereikbaar met tram 81 en bus
46, 49, 116, 117 en 118.
Met de auto is er Afrit 14 AnderlechtMoortebeek als je via de ring Anderlecht
binnenrijdt.
Lesuren in de Academie
·· woensdag van 13.30 tot 17 u. of
·· zaterdag 9 tot 12.30 u. of van 13.30 tot 17 u.
Filiaal ‘de Kleurdoos’
Moutstraat 24 - 1000 Brussel
woensdag van 13.30 tot 17 u.
Inschrijven kan ook ter plaatse gedurende de
lessen in juni en september

Toelatingsvoorwaarde
De leerling is minstens 6 en maximum
11 jaar oud.
Lesuren
In de Lagere graad zijn er zes leerjaren
met 4 lesuren per week. Je zal 1 maal
per week les volgen en kan een keuze
maken uit volgende mogelijkheden:
woensdagnamiddag (13.30 u. - 17 u.):
1ste en 2de - 3de en 4de - 5de en 6de
zaterdagvoormiddag (9 u. - 12.30 u.):
1ste, 2de en 3de - 4de, 5de en 6de
zaterdagnamiddag (13.30 - 17 u.):
1ste, 2de en 3de - 4de, 5de en 6de
Leraren: Sarah De Wée,
Mieke Vlaeminck, Delphine Frantzen,
Natasja Mabesoone, Bram Mondy en
Liesbeth Feys

Toelatingsvoorwaarde
De leerling is tussen 6 en 11 jaar oud.

Inschrijvingen academiejaar 2017-2018
• normaal tarief: € 75
• met mindering: € 50

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort tot het
deeltijds kunstonderwijs.

Gelieve Kids-ID of ISI+-kaart mee te
brengen.

Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met
verminderingen, inschrijvingen, lesroosters,…
kan je steeds terecht op het secretariaat.
Bij de inschrijving accepteer je het
schoolreglement.

Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk mits
het voorleggen van de hiervoor noodzakelijke
attesten vóór 15 oktober.
Inschrijving op het secretariaat
• van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 18.30 u.
• op zaterdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot
14.30 u.
•
•
•
•
•

de ganse maand juni
29, 30 en 31 augustus
de ganse maand september
op 30 juni enkel tot 17 u. i.p.v. 18.30 u.
uiterste datum van inschrijving:
30 september 2017

Het academiejaar begint op 1 september

versie 20170619

Routebeschrijving
De ingang van de school is rechtover de
hoofdingang van de St.‑Guidokerk en vlakbij het
metrostation St.-Guido.

Driedimentioneel werk : klei, gips, hout,
assemblage, textiel,…
Diverse uitstappen: tekenen in de natuur,
film, theater, tentoonstellingen,…

