SAMWD en SASK presenteren samen
in het kader van de DAG VAN DE ACADEMIES

Neem nog eens even
Tijd voor Kunst op

zaterdag
23 februari
2019
CONCERTEN,
OPEN KLASSEN en WORKSHOPS
in een gezellige en familiale Wintersfeer
bij een HAPJE en een DRANKJE
Kunstencampus TURNOVA | Academieplein 17 | Turnhout

SASK

SAMWD

Ateliers 1e en 2e graad (1e verdiep)

Prequel

In de wandelgangen (1e verdiep)

10 - 12 uur en van 13 - 17 uur Open klassen en Tentoonstelling
15 - 17 uur
Workshop: experimenteren met stop-motion

Vrijdag 22 februari - Rock Paper Pencil Box - Warandestraat 40 Turnhout
18 - 19.30 uur Workshop “Schrijverspodium” (Dieter Brusselaers en zijn
						
leerlingen cursus “Schrijven” van de SAMWD)
20 uur 		Receptie + voordracht van ontstane teksten door leerlingen Vertellab

9 - 13 uur 		 Open klas (lokaal 3) en verrassingsoptredens groepsles viool
						 Suzuki o.l.v. Wilfried Van Gorp en Koen Rens
9 - 13 uur			 Open klas (lokaal 4) atelier muziek van Luc Laenen

Ateliers 3e graad (ateliers speelplaats & atelier Vélo)
10 - 12 uur en van 13 - 17 uur
Open klassen, ga zeker ook eens een kijkje nemen in Atelier Vélo
(gang tegenover het secretariaat, naast de vitrine) daar gaan de
leerlingen van Ann Moelans i.s.m. Karen Geerts papier scheppen
en als het voldoende gedroogd is geven ze ook een demonstratie
monotype met het handgeschepte papier.

Ateliers 4e Graad (kunstenhal)
10 - 12 uur en van 13 - 17 uur
In de ateliers van de vierde graad kan je gaan kijken en actief
deelnemen aan de lessen tekenkunst, schilderkunst en kant.
In het atelier fotografie krijg je de mogelijkheid om je te laten fotograferen
door de leerlingen. De andere ateliers van de vierde graad: keramiek,
vrije grafiek, projectatelier glas en textiel en beeldhouwkunst
staan open voor alle nieuwsgierige bezoekers.

FACE à FACE
Face à Face zijn projecten waarin de SASK en SAMWD elkaar steevast
eens diep in de ogen kijken en ze elkaar inspireren. Ook tijdens deze
Dag van de Academies zijn er weer idyllische ontmoetingen tussen
allerlei ‘Schone Kunsten’.

Ateliers 1e en 2e graad (1e verdiep)
Doorlopend:
Tentoonstelling klas Hannelore Van Even: leerlingen lieten zich inspireren
door het lied “Cloudbusting” van Kate Bush. Leerlingen uit de klas zang
PRJ van Fien Desmet en de vioolklas van Lief Schillebeeckx brengen op
verschillende momenten deze klanken ook echt tot leven.

Ateliers 3e graad (gelijkvloers ateliers speelplaats)
11.30 en 12.30 uur
“The Perstistence of Memory”, cello’s in dialoog met het werk van
Salvador Dali door leerlingen uit de klas van Vanda Willems en leerlingen
uit de celloklas van Marian Minnen: Andante uit de symfonie De klok
van J.Haydn.

Concertzaal
10 uur “Circus”, toonmoment muziekinitiatie Anke De Backer en Anne van Os
11.15 uur Toonmoment atelier volwassenen Anne van Os en Thomas Ceulemans
12 uur			Slagwerkensemble Batucada o.l.v. Dirk Dergent met als special guests 		
			leerlingen 2de graad
13 - 15.30 uur
Opendeur workshop Strijkersdag
16 en 16.30 uur Toonmomenten van de Strijkersdag
Geen reservering - aantal toeschouwers in de Concertzaal is echter gelimiteerd

Woordauditorium (kelder)
10.30 uur 		 “Pomme” van Kris Dieltjens door leerlingen Vertellab uit de klas van
						 Christine Ruttens en leerlingen piano uit de klassen van Lydia Rommes,
						 Franky Waegemans en Bart Van der Snick
11.30 uur 		 “Antigone”, jongeren uit de klas Spellab van Katrien Van Reusel
						 gaan op basis van improvisaties aan de slag met Griekse tragedie
						 van Sofokles.
14 en 16 uur De spelers van Spellab, gecoacht door Wendy de Pauw en Katrien
Van Reusel, werden geïnspireerd door de graphic novel Anya’s ghost
voor hun eerste creatieve worp van dit schooljaar. Vanuit impro-		
visaties maakten zij de voorstelling Anya’s BFF, een spookverhaal,
opgepept met wat kalverliefde en een geheim. Opgelet: er kan niet
binnen of buiten worden gegaan tijdens dit toonmoment.

Ateliers tekenkunst en schilderkunst (kunstenhal)
KLANKEN EN KLEUREN

Muziek inspireert de ganse dag het ritme van de potloden en de penselen in de
ateliers tekenkunst en schilderkunst van Ingrid De Volder, Geert Verschueren
en Filip Van Kerckhoven
9 uur Vrij podium
10 uur			Leerlingen piano uit de klas van Franky Wagemans en Lydia Rommes
10.30 uur 		 Klas groepsmusiceren van Barbara Belza versterkt door zangers uit
						 de klas van Fien Desmet brengen een verfrissend programma rond
						 het thema “Water”
11 uur Blokfluitconsort uit de klas van Barbara Belza toont alle hoeken van de
			blokfluitmuziek: van de renaissance tot op heden
11.30 uur 		 Saxofoonensemble en fluitenkwartet klas groepsmusiceren
						 Anke Lauwers
12 uur 		Jazzstandards door gitaarduo uit klas PRJ van Swa Mercelis
13 uur 		Meerhandige pianomuziek uit de klas groepsmusiceren Anke Lauwers
13.30 uur 		 Pianisten uit de klas van Marleen Van de Keere

Doorlopend:
Altviool en barokviool in de kijker: leerlingen altviool maken samen met
de leerkracht altviool en barokviool, Lief Schillebeeckx, promotie voor
deze prachtige maar wat minder bekende strijkinstrumenten.
Leerlingen Vertellab uit de klas van Sus Slaets brengen teksten van
de leerlingen uit de klas “Schrijven”+ Workshop Schrijven (zie prequel).

Gang samenspelklassen (2e verdiep)
SAMENSPELLOKAAL 3
10 - 11 uur Samenspel-sessie leerlingen tweede graad fluit
uit de klas van Carina Walbers
11.45 - 12.45 uur Open les Flute choir uit de klas van Carina Walbers
SAMENSPELLOKAAL 2
10.30 uur “Sax for Fun” concert door de saxen 3e en 4e graad uit
de klas van Christine den Ouden in verschillende formaties
14 uur “hobo-matinee”, concert door leerlingen uit de klas van
Bas Matthyssens, pianobegeleiding door Axel Freier

Gang pianoklassen (3e verdiep)
PIANOKLAS 1
10.30 - 12 uur

Open pianorepetitie hoornklas Paul Mertens,
pianobegeleiding door Susy Paredis

Polyvalente zaal
10 uur Workshop improvisatietraining saxofoon JPR Hanne De Backer
11.15 en 12.30 uur
Concert Zangklas en vocaal ensemble
							
Pop Rock Jazz uit de klas van Fien Desmet,
							
pianobegeleiding door Koen Geudens
14.30 uur 		 Pianisten uit de klas van Vincent Praet
15 uur 		Klas gitaar PRJ Rebecca Van Bockstael
15.30 - 17 uur Vrij podium

SPREEK/KUNST De hele dag / doorlopend
De kinderen uit de klas woordatelier van Katrien Van Reusel laten zich
inspireren door werken van het atelier schilderkunst van Geert Verschueren
en Filip Van Kerckhoven om in hun pen te kruipen. Een kunstige ontmoeting
over leeftijden heen. Het resultaat kan je beluisteren door de QR-code onder
het kunstwerk in te scannen met je smartphone.

