OPENINGSFEEST ACADEMIE
Ontdek onze nieuwe academie tijdens een feestelijk
openingsweekend op 17, 18 en 19 september 2021!

SECRETARIAAT
Boerenkrijglaan 23 | Westerlo | 014 54 93 09
secretariaat.academie@westerlo.be
openingsuren:
woensdag van 12u00 tot 18u00
SECRETARIAAT
vrijdag van 14u00 tot 18u00
Boerenkrijglaan 23 | Westerlo | 014 54 93 09
zaterdag van 9u00 tot 12u00
secretariaat.academie@westerlo.be
gesloten tijdens de schoolvakanties
openingsuren:
woensdag
DIRECTIEvan 12u00 tot 18u00
vrijdag
van
tot 18u00
0492/ 34
6014u00
49 | natalie.leysen@westerlo.be
zaterdag van 9u00 tot 12u00
gesloten tijdens de schoolvakanties

ATELIERS KINDEREN & VOLWASSENEN

Vraag meer info aan over ons lokaal aanbod voor
DIRECTIE

kinderen én nieuwe opleidingen voor volwassenen!
0492/ 34 60 49 | natalie.leysen@westerlo.be

MEER INFORMATIE
MEER
INFORMATIE
www.westerlo.be/academie-beeldende-kunst-westerlo

www.westerlo.be/academie-beeldende-kunst-westerlo
Academie Westerlo Beeldende Kunst
Academie Westerlo Beeldende Kunst

H E R S E LT
WESTERLO
beeldatelier
digitaal atelier
beeldverhaal & strip

ATELIERS JONGEREN
middelbare graad

LESMOMENTEN

INSCHRIJVINGEN

Westerlo
beeldatelier

woensdag

13u30 - 17u00

beeldverhaal & strip

woensdag

13u30 - 17u00

beeldatelier

vrijdag

16u30 - 20u00

beeldatelier

zaterdag

9u30 - 13u00

digitaal atelier

zaterdag

9u30 - 13u00

Herselt
beeldatelier

woensdag

15u10 - 18u40

digitaal atelier

woensdag

14u00 - 17u30

Beeldatelier
Een algemene opleiding met een brede waaier aan
opdrachten en technieken. Je scherpt je teken -en
schildervaardigheden aan en maakt kennis met
hedendaagse kunsten waaronder ruimtelijk werk,
fotografie, graffiti, druktechnieken....
Beeldverhaal & strip
Maak kennis met de beeldtaal van het stripverhaal,
het prentenboek en de graphic novel. Naast het aanleren van allerlei technieken ligt de klemtoon op
illustratie en de manier waarop je dit kan gebruiken
om personages en avonturen tot leven te brengen.
Digitaal atelier
In dit atelier ligt de focus vooral op het digitale. Je
experimenteert met computerprogramma’s en apps.
Denk aan fotomanipulatie, video-animatie, grafisch
ontwerp en zoveel meer!

Kan je moeilijk een keuze maken?
Kom in september een kijkje nemen in de ateliers!
Tarief
- tot 17 jaar: 69 euro of 45 euro verminderd tarief
- tussen 18-24 jaar (leeftijd op 31/12/2021): 135 euro
Redenen tot vermindering te raadplegen op
www.westerlo.be/academie-beeldende-kunst-westerlo
Online inschrijven via:
https://mijnacademie.be/academiewesterlo
Inschrijven via het secretariaat:
Door de coronacrisis enkel mogelijk op afspraak
wel steeds bereikbaar via 0492/34 60 49 en
secretariaat.academie@westerlo.be
Voorwaarden:
Inschrijven kan tot 30 september.
Opgelet, sommige groepen zijn snel volzet.
Wens je in de loop van het schooljaar in te schrijven,
neem dan contact op met de directie.

MATERIALENLIJST
• tekenpotloden (bijv.: HB, 2B en 4B)
• dunne en dikke zwarte stift
• gom
• slijper
• schaar
• lijmstift
• kleurpotloden
• kleurstiften
• penselen in verschillende diktes
• panda-krijtjes
• schort of oude T-shirt
• schetsboek (te koop op ons secretariaat
of via de leerkracht aan 5 euro/stuk)
• hapje of drankje voor tijdens de pauze
Gelieve het materiaal te signeren!

