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Welkom in de Academie van Kontich!

Met trots bieden wij deze brochure aan, waarin je ons aanbod aan artistieke beeldende opleidingen terugvindt. 

Met meer dan 50 jaar ervaring is de Academie van Kontich vooral een open kunsthuis voor iedereen met ‘goesting’ in 

kunst. Wij blijven ons inzetten voor een degelijke kunstopleiding, toegankelijk voor iedereen en in het bijzonder voor 

diegenen die een creatieve geest willen ontwikkelen of verder ontplooien. 

Vanop één van de mooiste en meest inspirerende plaatsen van onze gemeente durven wij resoluut kiezen voor de weg 

van de geleidelijkheid, het proces. Voorkennis is zeker geen voorwaarde.

Een professioneel en sterk gemotiveerd leerkrachtenteam staat klaar om samen met jou deze weg te bewandelen. 

Deze kunstenaars vormen de basis om samen een boeiend avontuur te beleven. Vanuit hun eigen ervaringen begeleiden 

zij je in een artistiek vak en bijhorende technieken. Met ernst en humor én geleid door het proces van proberen en falen 

laten zij je groeien en evolueren. 

Vanaf dit schooljaar bieden wij kunstgeschiedenis aan voor alle geïnteresseerden. Je kan dit vak volgen los van de artis-

tieke opleidingen. Alle info vind je op p. 34.

Ben je ouder dan 18 jaar en wil je liever proeven van meerdere disciplines om daarna te beslissen welke richting je het lief-

ste uit wilt gaan, dan is onze oriëntatiegraad op woensdagavond (zie p. 22) misschien wel iets voor jou. 

Kom in september gerust een keertje proberen in een atelier naar keuze. In deze brochure en op onze vernieuwde web-

site vindt u alle informatie. 

Tot binnenkort! 

Orphee Pannekoucke en An Bellers                                                                                                                                                                                                                                                              

directeur Academie Kontich
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Ben je iemand die graag tekent, schildert of ruimtelijk 

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

Luister je graag naar fantasierijke verhalen om die daar-

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

waarmee kunstenaars te werk gaan ? 

Ontdek dan samen met onze enthousiaste begeleiders, 

vrienden, vriendinnen en leeftijdsgenootjes hoe je jouw 

verbeelding kan vertalen naar een zelfverzonnen kunst-

werk. Kom en geniet van de rijke wereld die onze acade-

mie voor jou openstelt.

KINDEREN  6-11 jaar

De lessen hebben plaats op
woensdag 13.30u-15.20u of  [code L11]
woensdag 15.40u-17.30u of  [code L12]
zaterdag 13.30u-15.20u of [code L13]
zaterdag 15.40u-17.30u [code L14]

6 leerjaren volgens leeftijd, 2 lesuren per week
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middelbare graad
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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 

vrije intuïtieve manier leren we jou een algemene basis: 

tekenen, schilderen, boetseren, letters, kleuren, vormen 

... Wie weet wat nog meer! 

Ontdek de kunstenaar in jezelf! Onder het geoefende 

oog van een leuk professioneel team, kan je bij ons je 

dromen ‘ver-BEELD- en’.

Na het 2de jaar kies je uit een aantal specifieke richtin-

gen. Je vindt deze op de volgende pagina’s.

JONGEREN  12-14 jaar

De lessen hebben plaats op
zaterdag 9u-12.30u [code M21]

2 leerjaren volgens leeftijd, 4 lesuren per week
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Vanaf het 3e middelbaar kan je, afhankelijk van je inte-

resses en ‘talenten’, een aantal opties kiezen. Vanaf nu 

mag je veel zelf beslissen, alleen de techniek staat hier 

vast.

- Ben je al jaren fan van bewegende beelden, stop moti-

on e.d. dan had je al bij ons moeten staan. Je kan dit le-

ren in ons Atelier Animatie.

- Vraag je je af hoe illustratoren figuren tot leven krijgen, 

of hoe een reclamebeeld tot stand komt, dan moet je 

die vraag niet lang meer onbeantwoord houden:  Atelier 
Strip en Vormgeving.

- Op zoek naar de meesterlijke geheimen van de graffiti-

kunst? Deze en nog vele andere technieken kan je leren 

in ons Atelier Street Art.

- 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.

Wees snel, in sommige ateliers zijn de plaatsen beperkt!

JONGEREN 15-17 jaar
4 leerjaren volgens leeftijd, 2 lesuren per week



de studio
jongeren 15-17 jaar
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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 

beeldende taal om jezelf in vrijheid uit te drukken.

MG DE STUDIO 15-17 jaar

De lessen hebben plaats op
zaterdag 9u-12.30u en woensdag 18.30u-22u   [code M25]

4 leerjaren volgens leeftijd, 4 lesuren per week



animatie
jongeren 15-17 jaar
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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 compu ters als ondersteunend me-

dium, zodat je een schier eindeloos pallet aan grafische 

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

matie) als in drie dimensies (object-, pop- en klei-anima-

tie). Je resultaten kan je online delen via YouTube of Vi-
meo, of zelfs tonen aan een live filmfestivalpubliek. Ons 

atelier viel al verschillende keren in de prijzen!

MG ANIMATIE  15-17 jaar

De lessen hebben plaats op
vrijdag 18.30u-22u [code M24]

4 leerjaren volgens leeftijd, 4 lesuren per week



street art - graffiti
jongeren 15-17 jaar
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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!

MG STREET ART-GRAFFITI    15-17 jaar

De lessen hebben plaats op
vrijdag 18.30u-22u  [code M23]

4 leerjaren volgens leeftijd, 4 lesuren per week



strip &
vormgeving

jongeren 15-17 jaar
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Stripverhaal, 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 le-

ven. Bedenk een grappige cartoon of een spannend ver-

haal. Ontdek nieuwe illustratietechnieken, ontwerp een 

logo, een verpakking, een filmaffiche, een festivalcam-

pagne of maak je eigen prentenboek.

We reiken je een brede waaier aan grafische, typografi-

sche en illustratieve technieken aan, af en toe aangevuld 

met state-of-the-art digitale beeldbewerkingshardware 

en -software.

MG STRIP & VORMGEVING    15-17 jaar

De lessen hebben plaats op
zaterdag 9u-12.30u  [code M26]

4 leerjaren volgens leeftijd, 4 lesuren per week



oriëntatiegraad
volwassenen +18 jaar
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Is de vijver van de kunstwereld nog iets te groot voor 

jou, dan is dit atelier de plek om rustig uit te vissen waar 

jouw interesse en talenten liggen. 

Tijdens deze korte, tweejarige opleiding maak je kennis 

met de verschillende aspecten van de beeldende kunst 

( schilderen, tekenen, grafische druktechnieken, ruimte-

lijk werk,...) 

Je krijgt meer inzicht in de verschillende technieken en 

vaardigheden. Op die manier ben je beter voorbereid 

om een keuze te maken uit het aanbod van de Hogere 

Graad.

ORIENTATIEGRAAD +18 jaar

De lessen hebben plaats op
woensdag 18.30u-22u  [code M27]

2 leerjaren, 4 lesuren per week



hogere graad
volwassenen +18 jaar
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Vanuit een sterk gemotiveerd leerkrachtenteam krijg 

je de nodige expertise aangereikt. Inhoud en techniek 

lopen hierbij hand in hand. 

In de eerste drie jaren van de opleiding beoefen je de 

noodzakelijke technische en artistieke vakbekwaam-

heid, aangevuld met de vrijheden die eigen zijn aan de 

gekozen optie. De les kunstgeschiedenis helpt hierbij als 

inspiratie en “horizonverruimer”. 

De twee vervolgjaren richten zich meer op de noden en 

mogelijkheden van de individuele student. We reiken je 

creatieve tools aan en begeleiden je op jouw artistiek tra-

ject, op jouw tempo. 

In het afstudeerjaar stimuleren we je om zelfstandig en 

thematisch voluit je eigen weg te gaan.

HOGERE GRAAD +18 jaar
4 opties, 5 leerjaren, 8 lesuren per week



vrije grafiek
volwassenen +18 jaar
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In ons atelier maak je kennis met verschillende druk- 

technieken en -vaardigheden. Je verwerft een grondige 

vakkennis die je eigen creativiteit ondersteunt en vol-

doende ruimte laat voor experiment en expressie. Je 

krijgt een degelijke opleiding waarbij de meeste grafi-

sche disciplines aan bod komen: etsen, lithografie, lino- 

of houtsnede, zeefdruktechnieken en digitale toepassin-

gen.

Het atelier werkt bijna volledig non-toxisch.

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

aan kwaliteit). De combinatie van traditionele en recen-

te druktechnieken zorgt voor een hele keuken aan mo-

gelijkheden.

HG VRIJE GRAFIEK +18 jaar

De lessen hebben plaats op
dinsdag 18.30u-22u en
woensdag 18.30u-22u  [code H38]

5 leerjaren, 8 lesuren per week



projectatelier
volwassenen +18 jaar
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In dit atelier staat het creatieve denkproces en het ex-

periment centraal. Aan de hand van workshops en op-

drachten doorheen het jaar worden verschillende tech-

nieken aangeboden die ten dienste staan van jouw 

persoonlijke beeldende creatie. Tekenkunst, schilder-

kunst, ruimtelijk werk, installatie, digitale media, grafi-

sche technieken enz. behoren tot de mogelijkheden om 

jouw beeldend werk vorm te geven. Dit alles onder de 

artistieke begeleiding van docenten die vanuit hun ver-

schillende disciplines hun vakkennis doorgeven.

Elk schooljaar wordt er gewerkt naar een toonmoment 

waarbij studenten ook leren hun resultaten te presente-

ren. 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.

HG PROJECTATELIER +18 jaar

De lessen hebben plaats op
di 13.30u-17u en woe 18.30u-22u of  [code H35]
di 13.30u-17u en do 18.30u-22u of  [code H36]
woe 18.30u-22u en do 18.30u-22u [code H37]

5 leerjaren, 8 lesuren per week



schilderkunst
volwassenen +18 jaar
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In dit atelier wordt je uitgedaagd om alle aspecten van 

de schilderkunst te ontdekken aan de hand van verschil-

lende thema’s en technieken. Onderwerpen als land-

schap, portret, model, stilleven en collage komen aan 

bod. Zowel de klassieke onderbouw alsook het experi-

ment, gelinkt aan de hedendaagse schilderkunst, wor-

den behandeld. Geleidelijk wordt de rol van het indivi-

dueel onderzoek groter. En tenslotte wordt het eindwerk 

gepresenteerd aan een groter publiek.

Er wordt gewerkt met olieverf op waterbasis en acryl-

verf.

HG SCHILDERKUNST +18 jaar

De lessen hebben plaats in ochtend- of avondklassen op
dinsdag en donderdag 9u-12.30u of  [code H31]
dinsdag en donderdag 18.30u-22u  [code H32]

5 leerjaren, 8 lesuren per week



tekenkunst
volwassenen +18 jaar
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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.

HG TEKENKUNST  +18 jaar

De lessen hebben plaats in ochtend- of avondklassen op
dinsdag en donderdag 9u-12.30u of  [code H33]
dinsdag en donderdag 18.30u-22u  [code H34]

8 lesuren per week, 5 leerjaren volgens leeftijd



kunstgeschiedenis
+16 jaar
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In het 2e en 3e jaar van de Hogere Graad van elke oplei-

ding volg je Kunstgeschiedenis. 

NIEUW – vanaf dit schooljaar – is dat je dit vak nu ook 

kan volgen zonder ingeschreven te zijn in een artistieke 

optie. Je volgt dus (bijna) maandelijks enkel en alleen 

Kunstgeschiedenis gedurende een 4 uur durende sessie.

We stellen ons wel eens de vraag: “Wat is kunst eigen-
lijk? 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. Niet per se om tot een sluitend ant-

woord te komen maar om onze inzichten en meningen 

te verrijken. De lessen Kunstgeschiedenis zijn er om sa-

men te bekijken wat er werkzaam is in kunstwerken op 

HG KUNSTGESCHIEDENIS  +16 jaar

De lessen hebben plaats op  
dinsdag 18.30u-22u  [code H40]

4 lesuren per maand

zich en in de wereld daar omheen.

Alle onderwerpen die aan bod komen, dienen om je per-

soonlijke creativiteit te stimuleren. Ze helpen om je inte-

resse en honger naar meer aan te wakkeren.

De wereld van de (hedendaagse) kunst is veelomvat-

tend. Dit veelzijdige landschap bekijken en in kaart 

brengen is een hele onderneming. Er wegwijs in worden 

is onze ‘opdracht’.

Wat je mag verwachten zijn (theoretische) voordrach-

ten en interactieve lessen rond kunst nu en toen. Atelier-

bezoek, tentoonstellingsbezoek(en), lezing(en),…staan 

eveneens op de lijst!

Wie weet wordt dit de springplank naar de praktijk …
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HOE INSCHRIJVEN?
1.DIGITAAL

A. Nieuwe leerlingen:
- Vul de inschrijvingsfiche in via www.academiekontich.be.
(Eén webdocument per leerling.)
- (Totaal)bedrag storten op rekeningnr. BE30 0910 1987 3511
mededeling : naam + geboortedatum + CODE (per leerling)
- U ontvangt een bevestigingsmail na controle betaling.

B. Herinschrijving :
- Bedrag storten op  rekeningnummer BE30 0910 1987 3511
mededeling : naam + geboortedatum + CODE (per leerling)
- U ontvangt een bevestigingsmail na controle betaling.

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.
- Voor  informatie aangaande attesten:  zie volgende pagina 37.

TARIEVEN

    KINDEREN EN JONGEREN (6-17 jaar)
    € 65      normaal tarief  [t/m 17 jaar op 31/12/2017]

    € 42      verminderd tarief 
                   - vanaf 2° inschrijving op hetzelfde adres

                   - attest nodig in sommige gevallen

                     (zie bijkomende info p.37)

   JONGVOLWASSENEN (18-24 jaar)
    € 129    [t/m 24 jaar op 31.12.2017]

                   geen attest nodig 

    VOLWASSENEN (+25 jaar)
    € 307   normaal tarief [vanaf 25 jaar op 31/12/2017]

    € 129   verminderd tarief
    inschrijven enkel mogelijk bij binnenbrengen       

                   juiste attest op het secretariaat.

                   (zie bijkomende info p.37)
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Definitieve inschrijving:
- De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrij-
vingsgeld.
- Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest 
of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de 
maand september van het schooljaar waarvoor de korting 
wordt aangevraagd.
- Kinderen van 6 tot 11 jaar worden per leeftijd in een klas on-
dergebracht. Zij kunnen conform hun leerjaar van het dag- 
onderwijs ingeschreven worden (indien zij niet op leeftijd zit-
ten) mits toestemming van de directie.

Enkel onderstaande attesten en documenten geven recht 
op verminderd tarief:
- Inschrijvingsbewijs van gesubsidieerde academies mu-
ziek, woord en dans: voor jongeren (-18 jaar) van wie een an-
der gezinslid (op hetzelfde adres wonende) reeds het normale 
bedrag betaalde. 
- Inschrijvingsbewijs andere studierichting in een gesubsi-
dieerde academie: voor jongeren (-18 jaar) die zelf reeds in-
geschreven zijn in een andere academie voor muziek, woord 
en/of dans. 

ATTESTEN VOOR VERMINDERD TARIEF
Volgende attesten moeten de korting bewijzen  vóór de maand 
september 2017!:
- Attest RVA/VDAB: voor uitkeringsgerechtigde werklozen. 
- Attest OCMW: voor bestaansminimumtrekkers.
- Attest “erkenning als genieter van een tegemoetkoming 
aan personen met een handicap”(ten minste 66%) FOD SZ: 
voor personen die erkend zijn als gehandicapte.
- Attest van de mutualiteit (als dit document een RIZIV-num-
mer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van ar-
beidsongeschiktheid van ten minste 66%): voor personen met 
een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.
- Attest tehuis: voor leerlingen die in een instelling zoals een 
gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch insti-
tuut (MPI) verblijven.
- Attest van het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluch-
telingen en de Staatlozen) ofwel gemeentelijke documenten: 
voor erkende politieke vluchtelingen.
- Gemeentelijk document: voor leerlingen die officieel ten las-
te zijn van een persoon die recht heeft op vermindering omwil-
le van de werkloosheid, het recht op leefloon, de tegemoetko-
ming als gehandicapte of het statuut van politiek vluchteling.
(Vergeet niet ook dit attest mee te nemen!)

EXTRA INFO 2017-2018



g  Herfstvakantie:

    van ma 30 oktober tot en met zo 5 november 2017
g  Wapenstilstand:
    za 11 november 2017
g  Kerstvakantie:
    van ma 25 december 2017 tot en met zo 7 januari 2018
g  Krokusvakantie:
    van ma 12 tot en met zo 18 februari 2018
g  Paasvakantie:
    van ma 2 tot en met zo 15 april 2018

   (Paasmaandag: 2 april 2018)
g  Dag van de Arbeid: di 1 mei 2018
g  Hemelvaart: do 10 mei 2018
g  Pinkstermaandag:  21 mei 2018
g  Zomervakantie:
    van zo 1 juli tot vrij 31 augustus 2018

VAKANTIEDAGEN 2017-2018



“Do not fear mistakes. There are none.”
                                                 Miles Davis
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