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

Schilderkunst
Wil je de heerlijke sfeer opsnuiven
van het schilderatelier, je bekwamen
in techniek en verbeelding dan ben
je bij ons aan het goede adres. We
ontwikkelen je gave om stapsgewijs
je eigen uitdrukkingsmiddelen uit te
breiden.
In de Hogere graad doen we het zo:
De opleiding bestaat uit het leren zien en
voelen en dit tot uitdrukking te brengen
via een plastische taal.
Waarnemingen en inzichten worden
verruimd zodat je meer interesse krijgt
voor het juiste gebruik van de beeldende
middelen.

In de Specialisatiegraad gaan we een
stap verder: Het atelier is een kern waar
een minder gebonden relatie docentstudent deze laatste de mogelijkheid
biedt zijn eigen visie te ontwikkelen
zonder enige vorm van beperking.
In het hedendaagse kunstgebeuren
vinden vele visuele stromingen hun weg.
Normen worden doorbroken waardoor
er een nieuwe relatie ontstaat tussen
geest en handelen.
Docenten: Eric Leon, Rita Vansteelandt
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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.
Openingsuren
Dag

Begin

Eind

dinsdag

10.30

14.00

13.30

17.00

woensdag
donderdag
zaterdag

17.45

21.15

13.30

17.00

17.45

21.15

13.30

17.00

17.45

21.15

09.00

12.30

13.30

17.00

Toelatingsvoorwaarde
De student is minstens 18 jaar oud.

Inschrijvingen academiejaar 2017-2018
Normaal tarief:
• tot 30 juni: € 350
• vanaf 1 juli: € 360
met mindering: € 160
Als bijkomende optie: € 150

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort
tot het deeltijds kunstonderwijs en is een
equivalent aan de derde graad van het voltijds
kunstsecundair onderwijs.
Lesrooster
In de Hogere graad zijn er 4 studiejaren met per
week
·· in het 1ste, 2de en 3de jaar: 10 uur atelier
·· in het 4de jaar: 8 uur atelier en 2 uur
kunstgeschiedenis.
In de Specialisatiegraad zijn er 2 studiejaren
met per week 8 uur atelier. In het 2de jaar
wordt dit 7 uur atelier en 1 uur bijzondere
kunstgeschiedenis.
Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met vrijstellingen,
verminderingen, inschrijvingen, lesroosters,…
kan je steeds terecht op het secretariaat. Bij de
inschrijving accepteer je het schoolreglement en
ontvang je een studentenkaart.

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 20170530

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

