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

Keramiek

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.
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Tijdens de hele opleiding blijft men
vrij in het kiezen van, en zoeken naar
persoonlijke onderwerpen, thematieken
en vormgeving. Dit expressief
ontwikkelingsproces wordt gestimuleerd
en ondersteund door regelmatige
evaluaties met de leerkrachten,
bezoeken aan tentoonstellingen en
uitwisselingen met andere studenten.
Zo kan men na 4 jaar Hogere graad en
2 specialisatiejaren tot een eigen stijl en
vorminhoud komen.

De keramiekafdeling biedt materialen
en een infrastructuur met uitgebreide
mogelijkheden. De eigen fantasie en
kunstzinnigheid kunnen er dus ook
volop tot ontplooiing komen.
Naast het elektrisch bakken of met gas
(specifiek raku) blijven het alternatief
stookweekend (pitfire, papierbrand) en
de zoutbrand evenementen waar men
naar uitkijkt.

Dit kan figuratief of non-figuratief
zijn, bijvoorbeeld: potsculpturen of
abstracties.

Docenten: Martine De Bruyn,
Carine Grosemans en Ellen Wynant
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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.

+ bijdrage verbruiksgoederen: € 15

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.

donderdag

draaitechnieken. Er kan ook gekozen
worden voor sculpturaal werk: werk
opgebouwd met de handen.

Op elektrische draaischijven worden de
basistechnieken van het ‘pottendraaien’
aangeleerd. Eenvoudige potvormen
zijn hiervan het resultaat. Daarna
kan men zich verder vervolmaken in
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woensdag

De eerste jaren worden de studenten
begeleid in basisvaardigheden als
opbouwtechnieken en kleurgeving.
De verschillende mogelijkheden om kleur
aan te brengen op een keramisch werk
worden systematisch voorgesteld.(o.a.
werken met oxiden, engoben, glazuur).

