SECRETARIAAT
Boerenkrijglaan 23 | Westerlo | 014 54 93 09
secretariaat.academie@westerlo.be
openingsuren:
woensdag van 12u00 tot 18u00
vrijdag van 14u00 tot 18u00
zaterdag van 9u00 tot 12u00
gesloten tijdens de schoolvakanties

DIRECTIE
0492/ 34 60 49 | natalie.leysen@westerlo.be

ATELIERS KINDEREN & JONGEREN
Vraag meer info over ons uitgebreide aanbod voor
kinderen en nieuwe opleidingen voor jongeren!

MEER INFORMATIE

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

ATELIERS VOLWASSENEN
vierde graad

Grafisch ontwerp en illustratie
dindag 18u00 - 21u30
Ontdek de veelzijdige wereld van illustraties, tekst
en vormgeving in diverse toepassingen. Je leert
verschillende manuele technieken en hedendaagse
digitale vaardigheden. Welke stappen doorloop
je van idee/ concept tot afgewerkt resultaat? De
opdrachten worden op een persoonlijke manier
benaderd zodat je je eigen accenten kan leggen.

INSCHRIJVINGEN
Gratis proefles in september.
Geen voorkennis vereist.
Kom vrijblijvend kennismaken met docenten en
studenten en ontdek welke opleiding bij jou past!
Tarief
320 euro of 135 euro verminderd tarief
Redenen tot vermindering te raadplegen op
www.westerlo.be/academie-beeldende-kunst-westerlo

Schilderkunst
dinsdag 18u00 - 21u30

Online inschrijven via:
https://mijnacademie.be/academiewesterlo

Artistiek creëren met penseel en verf. Verdiep je
in historische en actuele kunsten en graaf in je
eigen verbeelding... Je combineert het leren van
vaardigheden binnen de schilderkunst met het
zoeken naar een persoonlijke stijl.

Inschrijven via het secretariaat:
Door de coronacrisis enkel mogelijk op afspraak
wel steeds bereikbaar via 0492/34 60 49 en
via mail: secretariaat.academie@westerlo.be

Tekenkunst
donderdag 18u00 - 21u30

Voorwaarden:
Inschrijven kan tot 30 september.
Wens je in de loop van het schooljaar in te schrijven,
neem dan contact op met de directie.

In dit atelier word je ondergedompeld in de wereld
van het waarnemen, aanschouwen en interpreteren. Je gaat aan de slag met vormen, composities
en kleuren. Om je eigen tekenstijl te ontwikkelen
maak je kennis met verschillende materialen en
technieken.

Project atelier
woensdag 18u00 - 21u30
Zoek je een plaats om je eigen projecten uit
te werken of je verder te verdiepen in een
bepaalde kunstvorm? Wij bieden een waaier van
mogelijkheden en werken helemaal op maat!
Voor dit atelier wordt een intakegesprek
georganiseerd om je traject te bespreken.

OPENINGSFEEST ACADEMIE
17 - 18 -19 september
Ontdek onze nieuwe academie tijdens een
feestelijk openingsweekend!
*afhankelijk van de geldende maatregelen

