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Als Academie willen we je graag leren anders kijken! Hier krijg je naast techniek en vakmanschap, ook  nieuwe inzichten over kunst en 

cultuur, waarbij je leert reflecteren over het eigen werk en dat van anderen. Kom je uit de amateurkunsten en het verenigingsleven, 

heb je plannen als toekomstig professioneel kunstenaar of misschien is dit je eerste kennismaking met kunstonderwijs? We dagen je 

uit en begeleiden je doorheen je persoonlijk traject, steeds afhankelijk van je eigen mogelijkheden. Je wordt hierin begeleid door 

een sterk gedreven en professioneel leerkrachtenteam waarbij volop wordt geput uit de eigen expertise als kunstenaar. 

Vanaf 1 september vind je een paar mooie nieuwigheden in ons programma waardoor we een breder en persoonlijker aanbod kunnen 

voorleggen. Onze vaste waarden Grafiek, Schilderkunst, Tekenkunst en Projectatelier worden aangevuld met:

-> het atelier Levend Model, waar je je kan verdiepen in de wereld van de anatomie en de opbouw van het menselijk lichaam. 

-> Ook kijken we uit naar verdere groei en ontplooiing in het nieuwe Cross-Overatelier waarbij je in 2 verschillende ateliers de techni-

sche vaardigheden per discipline krijgt aangereikt om zo tot een geheel eigen werk te komen.

-> Het Specialisatie atelier kan een vervolg betekenen voor zij die zich nog meer professioneel willen tonen en zich in hun werk willen 

verdiepen. 

-> Tot slot pakken we uit met een volledig vernieuwde richting Kunst en Cultuur voor leerlingen die graag kunst willen beleven zonder 

per se zelf het penseel of het potlood op te pakken. Verderop in deze brochure vind je alvast meer tekst en uitleg. Alle actuele en cor-

recte informatie vind je ook steeds terug op onze vertrouwde website. Twijfel je ? Kom in september gerust een keertje gratis proberen 

in een atelier naar keuze of contacteer ons!

Tot binnenkort!

Het Academieteam

WELKOM!



kinderen 
1e graad 6-7j

2e graad 8-11j
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1e+2e GR KINDEREN 6-11 jaar
2 lestijden per week, 2 + 4 leerjaren volgens leeftijd

Ben je iemand die graag tekent, schildert of ruimtelijk 

werkt ? Speel je graag met kleur, vorm, lijn en vlak? Luis-

ter je graag naar fantasierijke verhalen om die daarna te 

‘ver-beelden’ of wil je juist de technieken leren waarmee 

kunstenaars te werk gaan ?

Ontdek dan samen met onze enthousiaste leerkrachten, 

vrienden, vriendinnen en leeftijdsgenootjes hoe je jouw 

verbeelding kan vertalen naar een zelfverzonnen kunst-

werk.

Kom en geniet van de rijke wereld die onze academie 

voor jou openstelt.

Lestijden: 
woensdag 13.30u-15.20u of  
woensdag 15.40u-17.30u of  
zaterdag 13.30u-15.20u of  
zaterdag 15.40u-17.30u  



jongeren 12-13 j
3e graad
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3e GR JONGEREN 12-13 jaar
4 lestijden per week, 2 leerjaren volgens leeftijd

Ben jij ook nieuwsgierig naar je creatieve krachten? Kom

deze dan ontdekken in jouw Academie!

In een sfeervolle omgeving en tussen het groen van onze

parktuin leer je werken met heel veel materialen. Op een

onderzoekende manier leren we jou een algemene basis 

rond tekenen, schilderen, boetseren, werken met let-

ters, kleuren, vormen, enzovoort!

Ontdek de kunstenaar in jezelf! Onder het geoefende 

oog van een enthousiast professioneel team kan je bij 

ons je dromen ‘ver-BEELD- en’. Na het 2de jaar kies je uit 

een aantal specifieke richtingen.

Je vindt deze op de volgende pagina’s.

Lestijden:
zaterdag 9u-12.30u   



jongeren 14-17 j
3e graad
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3e GR JONGEREN 14-17 jaar
4 lestijden per week, 4 leerjaren volgens leeftijd

Vanaf het 3e middelbaar kan je, afhankelijk van je inte-

resses en ‘talenten’, een aantal opties kiezen. 

- Voel je dat totale vrijheid als beeldend kunstenaar be-

ter bij je past, maar mis je de kennis en de ruimte om dit 

thuis te doen? Wij hebben beide in huis in De Studio. 

- Op zoek naar de meesterlijke geheimen van de graffiti-

kunst? Deze en nog vele andere technieken kan je leren 

in ons Atelier Street Art- Graffiti.
- Vraag je je af hoe je een verhaal kan vertellen in beel-

den, hoe illustratoren figuren tot leven brengen, of hoe 

een reclamebeeld tot stand komt, dan moet je die vraag 

niet lang meer onbeantwoord houden: Atelier Beeld-
verhaal.
- Ben je al jaren fan van bewegende beelden, stop moti-

on e.d. dan is het Atelier Animatiefilm the place to be.

Wees snel, in sommige ateliers zijn de plaatsen beperkt!



3e graad
de studio

jongeren 14-17 jaar
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3e GR DE STUDIO 14-17 jaar
4 lestijden per week, 4 leerjaren volgens leeftijd

Deze plek geeft ruimte voor verfijning en maakt van jou

een allround beeldend kunstenaar.

Je visuele waarneming en verbeelding worden aange-

scherpt, alsook je artistieke vaardigheden: je tekent, 

schildert, construeert in drie dimensies, of maakt com-

binaties van deze disciplines.

Je leert ook aan langere projecten werken, in een gefa-

seerde aanpak. Verder blijft er ruimte voor experiment 

en wordt je creatieve geest geprikkeld met steeds meer 

aspecten van de beeldende kunst.

Zoekend, lerend en creërend bouw je aan een eigen 

beel dende taal om jezelf in vrijheid uit te drukken.

Lestijden:
zaterdag 9u-12.30u  
woensdag 18u30-22u



3e graad 
street art & graffiti

jongeren 14-17 jaar
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3e GR STREET ART-GRAFFITI 14-17j
4 lestijden per week, 4 leerjaren volgens leeftijd

In navolging van de wereldbefaamde Roa of Banksy leer

je hier de technische knepen om je tot een echte straat-

kunstenaar te ontwikkelen.

Het atelier belicht street art in de brede zin, met veel 

goesting voor experiment en een uitgebreid gamma aan

grafische en picturale technieken; gaande van spraycan 

art, stencil graffiti, stickering, driedimensionaal werk 

op maquettes, outdoor werk op locatie, enz. en dit alles 

steeds beleefd vanuit de jongerencultuur.

Let’s go urban!

Lestijden:
vrijdag 18.30u-22u  



3e graad
beeldverhaal

jongeren 14-17 jaar
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3e GR  BEELDVERHAAL  14-17j
4 lestijden per week, 4 leerjaren volgens leeftijd

Beeldverhaal, illustratie en grafische vormgeving: dat 

zijn de klemtonen in dit atelier.

Maak kennis met de de filmische beeldtaal van het strip-

verhaal, het prentenboek, de graphic novel en de wereld

van lay-out en grafische vormgeving. Bedenk je eigen 

helden en avonturen en teken ze tot leven. Bedenk een 

grappige cartoon of een spannend verhaal. Ontdek nieu-

we illustratietechnieken, ontwerp een logo, een verpak-

king, een filmaffiche, een festivalcampagne of maak je 

eigen prentenboek. We reiken je een brede waaier aan 

grafische, typografische en illustratieve technieken aan, 

af en toe aangevuld met state-of-the-art digitale beeld-

bewerkingshardware en -software.

Lestijden:
zaterdag 9u-12.30u   
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3e graad
animatiefilm

jongeren 14-17 jaar



3e GR ANIMATIEFILM 14-17 jaar
4 lestijden per week, 4 leerjaren volgens leeftijd

In dit atelier komt een groot aantal vaardigheden bij el-

kaar in functie van de 4de dimensie: tijd. Via storyboards

kom je tot een verhaal; via spiegelreflexcamera, laptop 

en professionele stop- motionsoftware kom je tot be-

wegend beeld. We kiezen hier resoluut voor de “hand 

made” aanpak, met computers als ondersteunend me-

dium, zodat je een schier eindeloos pallet aan grafische

stijlen kan toepassen, zowel in twee (lijn- en cut-outa-

nimatie) als in drie dimensies (object-, pop- en klei-ani-

matie).

Je resultaten kan je online delen via YouTube of Vimeo,

of zelfs tonen aan een live filmfestivalpubliek. Ons ate-

lier viel al verschillende keren in de prijzen!

Lestijden:
vrijdag 18.30u-22u  

19



initiatie
+18 jaar
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INITIATIE +18 jaar
4 lestijden per week, 2 leerjaren

Het initiatieatelier is de ideale opstap voor wie zijn weg 

zoekt in de beeldende kunsten. Als nieuwsgierige begin-

ner of liefhebber krijg je tijdens deze korte, tweejarige 

opleiding de ruimte en de tijd om kennis te maken met 

de verschillende aspecten van de beeldende kunst. 

- In het beeldend initiatieatelier proef je van de ver-

schillende aspecten van de "vrije" beeldende kunsten 

als grafiek, schilder- en tekenkunst en ruimtelijk werk.

- In het digitaal beeldatelier wordt meer nadruk gelegd  

op digitale beeldbewerking. Met enkele eenvoudige ba-

sisbewerkingen in Adobe Photoshop, Illustrator of Pre-

miere kan je je tekenwerk, linosnede of schilderwerk e.a. 

verrijken en bewerken, combinaties maken met typo-

grafie, fotografie en proeven van grafische vormgeving.

Lestijden:
woensdag 18.30u-22u



volwassenen
4e graad
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4e GR VOLWASSENEN +18 jaar
Opties GRAFIEK, TEKENKUNST, SCHILDERKUNST, 
PROJECTATELIER, LEVEND MODEL, CROSS OVER
5 leerjaren, 8u per week of 10 leerjaren, 4u per week 

Vanuit een sterk gemotiveerd leerkrachtenteam krijg je 

de nodige expertise aangereikt. Inhoud en techniek lo-

pen hierbij hand in hand. In de eerste jaren van de oplei-

ding verwerf je de noodzakelijke technische en artistieke 

vakbekwaamheid, aangevuld met de vrijheden die eigen 

zijn aan de gekozen optie. Gaandeweg wordt er meer 

klemtoon gelegd op de noden en mogelijkheden van de 

individuele student. We reiken je creatieve tools aan en 

begeleiden je op jouw artistiek traject, op jouw tempo.

In het afstudeerjaar stimuleren we je om zelfstandig en 

thematisch voluit je eigen weg te gaan.

NIEUW! Het is ook mogelijk om je opleiding over 10 leer-

jaren te spreiden waardoor je 1x per week komt. Dit kan 

enkel tijdens de avondlessen. 



4e graad 
grafiek
+18 jaar
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4e GR GRAFIEK +18 jaar
5 leerjaren, 8u per week of 10 leerjaren, 4u per week

In ons atelier maak je kennis met verschillende druk-

technieken en -vaardigheden. Je verwerft een grondi-

ge vakkennis die je eigen creativiteit ondersteunt en 

voldoende ruimte laat voor inhoudelijk experiment en 

expressie. Je krijgt een degelijke opleiding waarbij de 

meeste grafische disciplines aan bod komen: etsen, li-

thografie, lino- of houtsnede, zeefdruktechnieken en di-

gitale toepassingen.

Het atelier werkt bijna volledig non-toxisch.

Solventen, e.a. worden geweerd zonder in te boeten aan 

kwaliteit. De combinatie van traditionele en recente

druk technieken zorgt voor een hele keuken aan moge-

lijkheden.

Lestijden: 
dinsdag en/ of woensdag 18.30u-22u 



4e graad
schilderkunst

+18 jaar
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4e GR SCHILDERKUNST +18 jaar
5 leerjaren, 8u per week of 10 leerjaren, 4u per week 

In dit atelier word je uitgedaagd om alle aspecten van de 

schilderkunst te ontdekken aan de hand van verschillen-

de thema’s en technieken. Onderwerpen als landschap, 

portret, model, stilleven en collage komen aan bod. 

Zowel de klassieke onderbouw alsook het experiment, 

gelinkt aan de hedendaagse schilderkunst, worden be-

handeld. Geleidelijk wordt de rol van het individueel on-

derzoek groter. En tenslotte wordt het eindwerk gepre-

senteerd aan een groter publiek.

Er wordt gewerkt met olieverf op waterbasis en acryl-
verf.

Lestijden: 
dinsdag en donderdag 9u-12.30u en  
dinsdag en/ of donderdag 18.30u-22u  



4e graad
tekenkunst

+18 jaar
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4e GR TEKENKUNST +18 jaar
5 leerjaren, 8u per week of 10 leerjaren, 4u per week 

Leren tekenen is leren kijken. Het is één van de oudste 

expressiemogelijkheden die nog steeds intensief wordt

beoefend.

In dit atelier leer je niet alleen de basis die kan dienen als 

voorbereiding op de cursus grafiek of schilderkunst. Via 

vorm- en toonstudies met een brede waaier aan teken-

technieken ontdek je je eigen schriftuur, worden je zin-

tuigen op scherp gezet, word je gestimuleerd tot onder-

zoek en vind je een nieuwe, ruimere realiteit, zodat jij de

jouwe kan creëren.

Lestijden: 
dinsdag en donderdag 9u-12.30u en 
dinsdag en/ of donderdag 18.30u-22u  



4e graad
projectatelier

+18 jaar

30
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4e GR PROJECTATELIER +18 jaar
5 leerjaren, 8u per week of 10 leerjaren, 4u per week 

In dit atelier staan het creatieve denkproces en het ex-

periment centraal. Aan de hand van workshops en op  -

drachten doorheen het jaar worden verschil lende tech-

nieken aangeboden die ten dienste staan van jouw per-

soonlijke beeldende creatie. Tekenkunst, schilderkunst, 

ruimtelijk werk, installatie, digitale media, grafische 

technieken enz. behoren tot de mogelijkheden om jouw 

beeldend werk vorm te geven. Elk schooljaar wordt er 

gewerkt naar een toonmoment waarbij studenten ook 

leren hun resultaten te presenteren. Het projectatelier 

wil je tijd en ruimte bieden om stil

te staan, te kijken, te reflecteren en te (her)interpreteren

als onderdeel van het creatieve proces. Heb je al eerder 

een opleiding gevolgd of start je van nul? Kom de moge-

lijkheden bekijken en bespreken met de atelierdocent!

Lestijden: 
dinsdag 13.30u-17u en woensdag 18.30u-22u 
dinsdag 18.30u-22u en/ of woensdag 18.30u-22u
dinsdag 13.30u-17u en 18.30u-22u
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4e graad
cross-over

+18 jaar
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4e GR CROSS-OVER +18 jaar
5 leerjaren, 8 lesuren per week

Lestijden: 
2 momenten te kiezen uit het aanbod opleidingen 4e 
graad volwassenen

Dit atelier geeft je de kans om tijdens een 5-jaar durende 

opleiding aan te sluiten in 2 verschillende ateliers waar-

bij je de technische vaardigheden per discipline krijgt 

aangereikt om zo tot een geheel eigen werk te komen.

Zo kan je kiezen voor een combinatie Schilderkunst en 

Tekenkunst of Schilderkunst en Grafiek enz. Heb je al 

eerder een opleiding gevolgd of start je van nul? Kom de 

mogelijkheden bekijken en bespreken met de atelierdo-

cent!
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volwassenen
levend model

4e graad



4e GR LEVEND MODEL +18 jaar

Lestijden: 
dinsdag en/of donderdag 18.30u-22u 

NIE
UW
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Deze opleiding is gekoppeld aan het atelier Teken-

kunst en biedt je de mogelijkheid om voornamelijk  te 

focussen op levend model. Je verdiept je in de wereld 

van de anatomie en  de opbouw van het menselijk li-

chaam. We gaan stapsgewijs te werk met verschil-

lende  materialen zoals houtskool, bister, aquarel e.a.

5 leerjaren, 8u per week of 10 leerjaren, 4u per week 
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volwassenen
specialisatie
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Dit vervolgtraject wordt aangeboden aan leerlingen die 

eerder reeds een opleiding volgden. Hier krijg je de kans 

om je werk verder te evolueren en te vervolmaken. Je 

wordt in dit atelier gestimuleerd en uitgedaagd om ei-

gen keuzes te maken en zelfstandig te werken. Je maakt 

een artistiek werkplan op waarbij je eigen persoonlijk 

werk steeds primeert. De plaatsen voor dit atelier zijn 

echter beperkt waardoor een aantal toelatingscriteria 

gehanteerd zullen worden. Meer info kan je verkrijgen 

via het secretariaat!

SPECIALISATIE +18 jaar
2 leerjaren, 8u per week 

Lestijden:
2 momenten te kiezen uit een opleiding 4e graad volwas-
senen
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volwassenen
kunst & cultuur
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KUNST EN CULTUUR  +18 jaar

Lestijden: 
dinsdag 18.30u-22.00u elke 14 dagen 

4 lesuren elke 14 dagen, 3 leerjaren

Naast het vak Kunst en Cultuur, dat door de leerlingen 

binnen de praktijkopleiding te volgen is, bieden we nu 

ook een aparte 3-jarige opleiding Kunst en Cultuur aan.

We stellen ons wel eens de vraag: “Wat is kunst eigenlijk? 

Waarom hangt of staat iets in een museum?”

Deze en andere vragen vormen onze bron van inspiratie. 

Verschillende thema’s, trends en stromingen uit zowel 

de actualiteit als het verleden worden bekeken, toege-

licht en gekaderd. Het veelomvattende landschap van 

de (actuele) kunst bekijken en in kaart brengen is een 

hele onderneming. Er wegwijs in worden is onze ‘op-

dracht’. Wat je mag verwachten zijn (theoretische) voor-

drachten en interactieve lessen rond kunst nu en toen, 

atelierbezoeken en lezing(en). Per schooljaar kan u ook 

als leerling van deze opleiding 2x gratis deelnemen aan 

onze EXiT-uitstappen (musea, cultuurhuizen e.a.)
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HOE INSCHRIJVEN?TARIEVEN

KINDEREN EN JONGEREN (6-17 jaar)
€ 65  normaal tarief [t/m 17 jaar op 31/12/2018]
€ 42  verminderd tarief
 - vanaf 2° inschrijving op hetzelfde adres
 - attest nodig in sommige gevallen
 (zie bijkomende info op onze website)

JONGVOLWASSENEN (18-24 jaar)
€ 129  [t/m 24 jaar op 31.12.2018]
 geen attest nodig

VOLWASSENEN (+25 jaar)
€ 307  normaal tarief [vanaf 25 jaar op 01/01/2019]
€ 129  verminderd tarief
 inschrijven enkel mogelijk bij binnenbrengen
 juiste attest op het secretariaat.
 (zie bijkomende info op onze website)

Inschrijven kan enkel tot 30 september, nadien worden er geen 
inschrijvingen meer aanvaard. 
1.DIGITAAL
Hou uw rijksregisternummer bij de hand.
A. Nieuwe leerlingen:
- Vul de inschrijvingsfiche in via www.academiekontich.be/
inschrijven. (Eén webdocument per leerling.)
- (Totaal)bedrag storten op rekeningnr. BE30 0910 1987 3511
mededeling: naam leerling + CODE (per leerling) + geboorte-
datum.
- U ontvangt een bevestigingsmail na controle betaling.
B. Herinschrijving :
- Indien u dezelfde opleiding simpelweg wil verderzetten, vol-
staat het een mailtje te sturen naar secretariaat.academie@
kontich.be. U ontvangt een bevestigingsmail met meer infor-
matie over de betalingsvoorwaarden.
- Indien u een andere opleiding wenst te volgen, vul dan de in-
schrijvingsfiche in via www.academiekontich.be.
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EXTRA INFO 2018-2019
2. OP HET SECRETARIAAT
- Adres: Mechelsesteenweg 140, 2550 Kontich, 1e verdieping
- Open op: di, do, za: 9u - 13u, woe: 14u - 20u
- Breng uw identiteitskaart mee.
- U kan cash of via Bancontact betalen.
- Elke inschrijving met korting waarvoor een attest nodig is 
dient op het secretariaat te gebeuren. Informatie ivm attesten: 
vind je op www.academiekontich.be/inschrijven. 

Definitieve inschrijving:
- De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrij-
vingsgeld
- Kinderen van 6 tot 11 jaar worden per leeftijd in een klas on-
dergebracht. 



VAKANTIEDAGEN 2018-2019

g	Herfstvakantie:
     van ma 29 oktober tot en met zo 4 november 2018

g	Kerstvakantie:
     van ma 24 december 2018 tot zo 6 januari 2019

g	Krokusvakantie:
     van ma 4 tot en met zo 10 maart 2019

g	Paasvakantie:
     van ma 8 tot en met ma 22 april 2019

g	Dag van de Arbeid:
     woe 1 mei 2019

g	Hemelvaart: 
     van do 30 mei tot en met za 1 april 2019

g	Zomervakantie:
     van ma 1 juli tot en met za 31 aug 2019



LESROOSTER 2018-2019

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

AVOND

Voor de optie CROSS OVER kies je 2 lesmomenten uit de opties voor volwassenen uit de 4e graad
Voor het Specialisatieatelier kies je 2 lesmomenten uit 1 optie voor volwassenen uit de 4e graad

GRAFIEK

PROJECTATELIER ANIMATIEFILM

STREET ART/ GRAFFITI

INITIATIE BEELDATELIER 
OF INITIATIE DIGITAAL 

BEELDATELIER

KUNST EN CULTUUR 16+

KINDERATELIERS (1e-2e 
graad)

PROJECTATELIER

SCHILDERKUNST

LEVEND MODEL

TEKENKUNST

LEVEND MODEL

TEKENKUNST

ZATERDAG

JONGERENATELIERS  (3e 
graad)

PROJECTATELIER

SCHILDERKUNST

GRAFIEK

DE STUDIO

BEELDVERHAAL

KINDERATELIERS (1e-2e 
graad)

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

TEKENKUNST

SCHILDERKUNST

TEKENKUNST

SCHILDERKUNST

kinderen 1e- 2e graad
jongeren 3e graad

volwassenen 3e graad
volwassenen 4e graad
volwassenen en 16+



“Zonder enthousiasme is er nog nooit iets groots bereikt.”
Ralph Waldo Emerson


