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

Middelbare graad
jeugdateliers
Al ben je een O-)-<]: of draag je een B-),
ieder1 die creatief, energiek of ^_^
is, krijgt hier puree, vette, geflipte
tekenlessen, graffiti, verf gooien, (^^^)
kleien en nog veel meer!
De beleving op het moment zelve en
het eindresultaat laten we hier in de
academie samenvloeien, uitnodigen tot
observatie, de verbeelding stimuleren
en dit met een stevige technische basis
- zetten de leerlingen aan tot creatieve
ontplooiing.

Praktische informatie
Op het programma o.a. tekenen (levend
model) en schilderen - boetseren druktechnieken - waarneming - vorm
- kleur - individuele opdrachten groepswerk - eigen ideeën uitwerken
- potlood - papier - hout - klei - karton
- verf - houtskool - inkt - en andere
materialen
Toelatingsvoorwaarde
De student is minstens 12 en maximum
17 jaar oud.
Lesuren
In de Middelbare graad zijn er zes
leerjaren met 4 lesuren per week dwz. 1
maal per week les volgen.
Leraren: Adelheid Verledens,
Alien Christiaens en Sophie Caironi

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
·· woensdag van 13.30 tot 17 u. of
·· zaterdagvoormiddag van
9 tot 12.30 u. of
·· zaterdagnamiddag van
13.30 tot 17 u.

Toelatingsvoorwaarde
De leerling is tussen 12 en 17 jaar oud.

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

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort tot het
deeltijds kunstonderwijs.
Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met
verminderingen, inschrijvingen, lesroosters,…
kan je steeds terecht op het secretariaat.
Bij de inschrijving accepteer je het
schoolreglement.

Gelieve ID-kaart mee te brengen.

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.

