Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten
Welkom bij de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten! Heb je zin in kunst, dan zit je bij ons aan het goede adres. Je vindt onze
academie in verschillende gemeenten, waaronder Ninove. Onze ateliers en lokalen zijn ondergebracht in De Kuip, naast het zwembad en het
stadspark.

Ons aanbod in Ninove
Voor 6 tot 11-jarigen
6 en 7-jarigen starten met de 1ste graad, 8 tot 11-jarigen volgen de 2de graad. Telkens kiezen ze voor de optie beeldatelier.
Wat we leren? Onze handen gaan op ontdekking doorheen de kleuren van potlood en krijt, komen vast te zitten in een klomp klei, voelen kleverig
bij papier-maché geploeter, houden zich rustig wanneer een kroonpen opduikt en gaan hevig tekeer in de strijd tussen verf en penseel. In dit
kunstatelier ligt de nadruk op de ontwikkeling van een eigen beeldtaal. Experiment en actieve beleving zijn essentieel voor het kind om de wereld
te ontdekken. Elk kind wordt begeleid en gestimuleerd in zijn eigen spontaniteit. Ieder werkt op eigen tempo. De lessen starten vanuit diverse
invalshoeken: natuur, kunst en cultuur, sprookjes, mode, actualiteit ... Er wordt gekeken hoe de wereld er écht uitziet en vanuit de kronkels van
verbeelding.
Inschrijven kan via de website van ons hoofdfiliaal Liedekerke.
Schrijf je nu in!

Voor 12 tot 17-jarigen
Voor 12 tot 17-jarigen bieden we de 3de graad aan, optie beeldatelier.
Wil je een creatieve duizendpoot worden? Denk je in beelden? Heb je veel fantasie? Heb je zin voor kleur en vorm? Teken je graag? Hou je van
originele combinaties? In de academie voor beeldende en audiovisuele kunsten word je begeleid bij je artistieke projecten in 2D en 3D!
Inschrijven kan via de website van ons hoofdfiliaal Liedekerke.
Schrijf je nu in!

Voor volwassenen vanaf 18 jaar
Vanaf 18 jaar kan je instromen in de 4de graad. We bieden verschillende opties aan.
 4de graad beeldhouwen en ruimtelijke kunst
 4de graad kantwerk en textiel
 4de graad schilderkunst
 4de graad tekenkunst
 4de graad Cross-over

 Specialisatieopleiding 2 jaar

Inschrijven
Je kan je inschrijven via de website van ons hoofdfiliaal Liedekerke tijdens de maand juni (de startdatum van de inschrijvingen vind je op
https://www.liedekerke.be/ABAK) en van 1 tot 30 september:
 online, via www.liedekerke.be/ABAK/Inschrijven
 in het secretariaat, in De Kuip (Parklaan 1, Ninove)
 Maandag van 17 uur tot 21.30 uur
 Woensdag van 13 uur tot 17 uur
 Vrijdag van 17 uur tot 21.30 uur

Meer info
Vestigingsplaats Ninove
Parklaan 1
9400 Ninove
Contact
tel. 054 50 56 60 (enkel tijdens de lesuren of tijdens de openingsuren van het secretariaat)
tel. 053 64 55 97 (secretariaat Liedekerke)
gabk@liedekerke.be
website
Pedagogisch coördinator 1ste, 2de en 3de graad
Els De Vuyst
devuyst.els@gmail.com
Pedagogisch coördinator 4de graad
Sofie De Ville
sofiedeville@hotmail.com
Wnd. directeur
Hanna Vanneste

Nuttige info
 Schoolreglement
 Artistiek Pedagogisch Project

Contact informatie
Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten
De Kuip
Parklaan 1
9400 Ninove
T 054 50 56 60

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 18:00 tot 21:00 (Niet tijdens de schoolvakanties)

Alle informatie

