WEGWIJZER

BEELD
EERSTE GRAAD
voor kinderen van 6 en 7 jaar - 2 lestijden per week*
Beeldinitiatie
In de lessen Beeldinitiatie ga je op reis in je eigen fantasie.
Je beleeft mooie avonturen op papier of in de ruimte; soms heel gevoelig, soms boordevol actie!
Je leert kijken naar de wereld rondom jou, dichtbij en veraf, en je maakt kennis met verschillende vormen van kunst.
In een warme sfeer en onder persoonlijke begeleiding van je leraar ontdek je nieuwe technieken, ga je speels experimenteren
met verschillende materialen, leer je je eigen creatieve ideeën vorm te geven.
Elke week ga je samen op ontdekking in het atelier!

TWEEDE GRAAD
voor kinderen van 8 t.e.m. 11 jaar - 2 lestijden per week*
Beeldatelier
Op een speelse en creatieve manier werk je met allerlei materialen en geef je een persoonlijke uitwerking aan jouw eigen unieke
ideeën.
Vaak vertrek je vanuit dingen en verhalen die je kent uit je eigen leefwereld, maar je leert ook over kunst en kunstenaars.
Tekenen, kleurstudie, vormgeving, grafische technieken, hedendaagse media... komen allemaal aan bod.
Onder persoonlijke begeleiding van de leraar experimenteer je, bouw je vakmanschap uit, leer je anders kijken en
interpreteren, en ontwikkel je zo je creativiteit en je unieke artistieke persoonlijkheid.

DERDE GRAAD
vanaf 12 jaar - duur 6 jaar - 4 lestijden per week*
vanaf 18 jaar - duur 2 jaar - 4 lestijden per week*
OPTIE BEELDATELIER
Beeldatelier
OPTIE DIGITAAL BEELDATELIER
Digitaal beeldatelier

Beeldatelier
In de derde graad van het Beeldatelier wordt de basiskennis aangeleerd, aangescherpt en uitgebouwd op een open, vrije
maar ernstige manier.
Inhoudelijk keren we steeds terug naar de ruime cultuurgeschiedenis en de alledaagse waarneming. Dit vormt het
vertrekpunt om aan de slag te gaan met waarnemingstekenen, kleurstudie en vormstudie.
Er blijft veel ruimte voor experiment, creativiteit en eigenheid.
Je leraar begeleidt je individueel en vanuit je persoonlijke interesse op je weg naar een eigen kunstzinnige identiteit, en
zorgt ermee voor dat je na verloop van tijd al je ideeën zelfstandig kan vormgeven.
Digitaal Beeldatelier
Je leert eigen foto's of bestaand digitaal beeldmateriaal bewerken vanuit een technische en artistieke benadering. Je leert
ook digitaal creëren van vectoriële tekeningen tot meerlagige complexe beelden waar tekst en beeld op een artistieke en
communicatieve manier samengebracht worden. Je werkt met digitale camera's, scanners, printers en computers.
Programma’s als photoshop, illustrator en indesign worden aangeleerd.

VIERDE GRAAD
Studierichting Beeldend Kunstenaar
vanaf 18 jaar - duur 5 jaar - 8 lestijden per week*
OPTIE SCHILDERKUNST
Specifiek Artistiek Atelier Schilderkunst
OPTIE KERAMIEK
Keramiek

Specifiek Artistiek Atelier Schilderkunst
Je werkt rond kleur en compositie, triggert je creativiteit en interpretatie om tot een eigen stijl en autonomie te komen.
De focus ligt op de basistechnieken: voorbereidingstekenen en schetsen, de anatomie van mens en dier, perspectief,
waarnemingsoefeningen en clair-obscure, …
Je verkent alle mogelijke materialen: de transparantie en de luchtigheid van aquarel, de mogelijkheden van acrylverf, de
veelzijdigheid van tempera tot de rijke kleuren en textuur van olieverf.
Je experimenteert door zelf verf te maken, spant je eigen doeken en bereidt je dragers voor.
Verschillende genres komen aan bod zoals portret, figuur, stilleven, compositie, landschap, levend model en abstractie.

Keramiekatelier
Klei is van een ongekende veelzijdigheid. De mogelijkheden en variaties zijn zo talrijk en de creatieve ontdekkingen
onuitputtelijk.
Er zijn zoveel manieren om klei te benaderen en draaien is daar natuurlijk een onderdeel van, maar we maken in deze cursus
ook kennis met verschillende technieken van keramiek: handgevormde potten die opgebouwd zijn met kleirollen, kleiplaten,
duimpotjes, werken met mallen en gietklei, …
Stelselmatig ga je de verschillende expressiemogelijkheden van dit materiaal verkennen. Stap voor stap worden technieken
zoals boetseren, draaien, gieten, decoreren en glazuren aangeleerd.
Tussendoor komen talloze items aan bod zoals verschillende kleisoorten, vullen en stoken van een oven, … We leggen het
accent op goed leren kijken en beeldend inzicht krijgen in de relatie tussen vorm en inhoud.
Je leert op verschillende manieren ontwerpen aan de hand van opdrachten waarbij je groeit in je persoonlijk ontwerpproces en
persoonlijke vormtaal.
Creëer je eigen wereld, iedereen kan het, ga op zoek en ontplooi jezelf…

*1 lestijd = 50 minuten

