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

Kunstambacht Textiel
conservatie/restauratie

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

15.20

17.00

17.45

21.15

15.20

17.00

17.45

21.15

donderdag

We gebruiken nieuwe materialen,
spelen we met kleuren en verven:
vezels, draden en weefsels. We
maken gebruik van weeftechnieken,
zeefdruk, afbindtechnieken en andere
textielstructuren.

Conservatie - restauratie
geeft je een inhoudelijk beeld van
passieve (of preventieve) en actieve
conservatie van waardevol textiel.
Terwijl bij passieve conservatie de
omgevingsvoorwaarden waarin stukken
bewaard worden centraal staan (klimaat
- verpakking - transport - presentatie
- depot), leer je bij actieve conservatie
hoe je sterk aangetaste stukken kunt
stabiliseren (reinigen - vlak leggen
- fixeren - ondersteunen) om ze te
vrijwaren tegen verder verval.
Ontwerpen en uitvoeren
biedt je een brede waaier van
mogelijkheden om zelf textiele vormen of
weefsels te ontwerpen en uit te voeren.
Hiervoor verdiepen we ons in de
technologie van weefsels.

Sinds 2012-2013 is ook het digitaal
ontwerpen van weefsels en weven op
een computergestuurd dobbygetouw
mogelijk.
Zie: http://www.avlusa.com/catalog/looms/
workshop-dobby-loom/

Aan jou om creatief om te gaan met wat
we je aanbieden. Aan ons om jou daar
optimaal en individueel in te begeleiden.
Welkom !
Docenten: Joke Vandermeersch en
Hilde Arts

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 en het 2de jaar: 10 uur atelier
·· in het en 3de en 4de jaar: 9 uur atelier en
1 uur materialenkennis.
In de Specialisatiegraad zijn er 2 studiejaren
met per week 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

De lessen Kunstambacht Textiel
benaderen het aspect textiel vanuit
twee verschillende hoeken, enerzijds
conserveren-restaureren en anderzijds
ontwerpen en uitvoeren van textiele
vormen.

Beide omvatten het technologisch
onderzoek van weefsels en textiele
structuren die je ook kan uitvoeren.
De kunsthistorische achtergrond
illustreren we met museum-, atelier- en
tentoonstellingsbezoeken.

