
JONGER DAN  

25 JAAR?

>50% KORTING OP 

INSCHRIJVING

Inschrijvingen academiejaar 2020-2021
Normaal tarief: 
• € 365
• vanaf 1 september: € 375
met mindering: € 175
Als bijkomende optie: € 165

Toelatingsvoorwaarde
De student is minstens 18 jaar oud.

Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort 
tot het deeltijds kunstonderwijs en is een 
equivalent van de derde graad van het voltijds 
kunstsecundair onderwijs.

Lesrooster
2 studiejaren met 4 u les per week

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. 

Het initiatie atelier 3de graad 
volwassenen staat open voor iedereen, 
zelfs al begeef je je hiermee op een 
voor jou onbekend terrein. Je wordt 
uitgedaagd en geprikkeld met diverse 
opdrachten rond waarneming, kleur, en 
ruimtelijk werken, waardoor je kennis, 
inzichten en vaardigheden opdoet 
die nodig zijn of kunnen helpen om je 
beeldend te uiten. 

Opdrachten
We starten met de basisbeeldaspecten, 
zoals (vorm, verhouding, variatie, 
compositie, materiaalgevoeligheid, 
perspectief, opbouw, enz.) Al bij de 
allereerste oefeningen zal je ervaren 
dat zowel inhoudelijke, vormelijke 
als technische aspecten samen de 
zeggingskracht van een beeld uitmaken. 
Het atelier biedt studenten de mogelijk-
heid hun artistieke en creatief talent te 
ontdekken en verder te ontwikkelen met 
uiteenlopende materialen, elk materiaal 
heeft immers zijn of haar mogelijkheden 
en beperkingen.

Hoe verlopen de lessen?
Langere opdrachten wisselen af met 
korte, figuratieve met abstracte en 
exacte met expressieve. 
Het proeven van de grote waaier aan 
disciplines zowel in de vrije beeldende 
kunsten als in de kunstambachten die 
de Academie voor Beeldende Kunsten 
Anderlecht rijk is, maakt ook een 
belangrijk deel uit van dit atelier. Op 
deze manier kan je proefondervindelijk 
ervaren welke opleiding hierna het meest 
geschikt is voor jou. Maar misschien 
is het juist deze verscheidenheid in het 
aanbod dat jou aantrekt en beschik 
je al over enige basisvaardigheden. 
Geen nood, alle opdrachten zijn zo 
geformuleerd dat je ze op elk niveau kan 
beantwoorden. Je kunt er naargelang je 
kennis dieper op in gaan en er je eigen 
idee mee creëren. Naast het werken in 
het eigen atelier, zullen er ook momenten 
zijn dat we de sfeer gaan opsnuiven in 
de andere ateliers.

Docenten: 
Kristine Van Roosbroeck

Initiatie atelier – 
3de graad volwassenen

academie
beeldende
kunsten
anderlecht

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 Anderlecht-
Moortebeek als je via de ring Anderlecht 
binnenrijdt.
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Inschrijvingen academiejaar 2021-2022
Normaal tarief: 
• € 365
• vanaf 1 september: € 375
met mindering: € 175
Als bijkomende optie: € 165

+ bijdrage verbruiksgoederen: € 25

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

Openingsuren

Dag Begin Eind

dinsdag 17.45 21.15

woensdag 17.45 21.15


