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Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk mits 
het voorleggen van de hiervoor noodzakelijke 
attesten vóór 1 oktober. 

Inschrijving op het secretariaat
Inschrijven kan uiterlijk tot en met 30 september. 
Dit kan je doen online of op het secretariaat van 
de academie, meer info op onze website: 
www.academieanderlecht.be

Het academiejaar begint op 
woensdag 1 september
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Inschrijvingen academiejaar 2021-2022
Normaal tarief: 
• € 365
• vanaf 1 september: € 375
met mindering: € 175 
Als bijkomende optie: € 165

+ bijdrage verbruiksgoederen: € 40

Toelatingsvoorwaarde
De student is minstens 18 jaar oud.

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 ‘4de Graad’ zijn er 4 studiejaren met per 
week 
 · in het 1ste, 2de en 4de jaar: 10 uur atelier
 · in het 3de jaar: 8 uur atelier en 2 uur ‘Kunst en 

Cultuur’.
Na de ‘4de Graad’ kan je een ‘Kortlopende 
studierichting Specialisatie’ volgen met  
2 studiejaren.

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. 

Openingsuren

Dag Begin Eind

dinsdag 13.30
17.45

17.00
21.15

woensdag 13.30 17.00

17.45 21.15

donderdag 13.30 17.00

17.45 21.15

zaterdag 09.00 12.30

13.30 17.00

In ons atelier zijn de mogelijkheden 
haast onbeperkt: van traditionele 
beeldbouwkundige benaderingen 
tot onverkende werkwijzes. Een plek 
waar je ideeën vele vormen kunnen 
aannemen: performance, geluid, taal, 
2- en 3-dimensionale vormen. Er 
zijn zones bestemd voor model en 
boetseren, mouleren, een metaalatelier, 
houtwerkplaats en steenkappersatelier. 
Een open uitnodiging om interdisciplinair 
aan het werk te gaan! 
Door deze brede waaier aan arbeids-
intensieve technieken leggen we 
de klemtoon op het ontwikkelen 
van een onderzoekende artistieke 
praktijk, voor we ons in het technische 
gaan verdiepen. Je leert hoe je 
ideeën kan ontwikkelen, noteren 
en verder uitbouwen, verkennende 
vormexperimenten uittekenen, de zeg-
gingskracht van objecten en materialen 
ontdekken.

Handen te kort…
We willen een atelier zijn waarin samen 
gewerkt wordt: we wisselen van 

gedachten, delen inzichten individueel 
of in groepsbesprekingen, helpen elkaar, 
want regelmatig kom je handen te kort!
Het is alleszins een gul atelier waarin 
iedereen het beste geeft van zichzelf (en 
de rest nemen we er graag bij!)...
Er worden 2 grote begeleidingsvormen 
gebruikt, vertekkende vanuit je 
achtergrond: je persoonlijke projecten 
of een uitgestippeld programma met 
opdrachten. Tijdens dit avontuur 
geraak je vertrouwd met begrippen 
zoals zien, verhouding, beweging, 
evenwicht, contrast, ritme, structuur, 
compositie, textuur, licht, relatie, 
presentatie, tentoonstellen… en nog 
vele andere termen uit het vakjargon 
van de beeldhouwer. Gedurende 3 jaren 
ontwikkel je je persoonlijke ‘artistieke 
toolbox’. Doorgaans bestaat die uit een 
mix van expressiemogelijkheden:
• de techniek van opbouwen
bv. boetseren in klei, was voor brons…
• de techniek van gieten en mallen 
maken bv. gips, cement, siliconen…
• de techniek van weghakken
bv. in piepschuim, hout, steen…

• de techniek van samenvoegen
bv. in papier, ijzer, koper, 
recuperatiemateriaal…
In het vierde jaar werk je toe naar een 
tentoonstelling, waarin je de sporen 
van je afgelegde traject presenteert en 
motiveert. Na het succesvol beëindigen 
van de vierde graad kan je starten 
met de ‘Kortlopende studierichting 
specialisatie’. Dit geeft je de kans 
om je artistieke parcours verder uit te 
werken en te perfectioneren. Ben je op 
zoek naar de bijzondere kracht die van 
sculpturen uit gaat, en de passie van het 
verzinnen en maken? Word jij één van 
onze beeldhouwers die zijn aarzelende 
ideeën ruimte wil geven en delen met 
ons? Dan willen wij graag een dialoog 
met jou opbouwen, van gedachten 
wisselen, brainstormen, en veel mee-
maken!! En bovenal: Verras jezelf!
Volg ons op http://
beeldhouwenacademieanderlecht.blogspot.
be/

Docenten: 
Bruno Hardt en Carla Vervoort

Beeldhouwen en  
Ruimtelijke kunst

Adres
Grondelstraat 152, 1070 Anderlecht.

Momenteel heeft het atelier onderdak gevonden 
bij Studio Citygate, een bruisende pool met o.a. 
gemeenschapstuin, gezellige eetgelegenheid 
en skatepark, waar kunstenaars, muzikanten en 
socioculturele organisaties industriële ruimtes 
delen.


