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Voor meer foto’s, zie www.facebook.com/studentenacademieoudenaarde
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Op 30 juni valt het doek voor 2016-2017!
Het einde van een schooljaar is altijd spannend, maar nu nog net ietsje meer. Eind augustus hebben we ons voor-
genomen om andere en nieuwe zaken uit te proberen, enkele initiatieven doorheen het schooljaar hebben dit 
voornemen geïllustreerd.
De doortocht op de Dag van de Academies in de Vooruit is gestart vanuit de inclusieve gedachte, vanuit een
uitnodiging en een idee, het idee 'we doen iets samen, iedereen mag meedoen (niet exclusief dus) maar weten
nog niet wat'. Het traject en het resultaat waren tegelijk fragiel en memorabel, een waar kunstwerk. We nodigen
iedereen uit om op de proclamatie de finale van deze performance te aanschouwen.
De deelname van de academie aan 'Onderstroom' was een fijne ervaring, opnieuw hebben meer mensen ons
ontdekt. Onze werking, het gebouw, het team, wij zijn het waard om gezien te worden. Een prachtig initiatief van
onze makkers van de cultuurraad, hopelijk is deze biënnale van Oudenaarde een lang leven beschoren.
50 studenten van de academie tonen hun werk op een plek die voor vele Oudenaardenaren verwijst naar de start
van het leven. Het oud OLV Hospitaal vormt het decor voor 'Uit de doeken', een tentoonstelling van alle ateliers
schilderkunst en enkele oud-studenten die hun picturaal oeuvre verder uitbouwen in het experimenteel atelier. We
beschouwen deze tentoonstelling ook als een symbolische nieuwe start, want vanaf het volgende schooljaar
wordt een groot nieuw atelier schilderkunst boven de doopvont gehouden.
'UIt de doeken' maakt deel uit van de 'Eindejaarstentoonstelling'.  In Maagdendale tonen kinderen 'Foormidabel', 
jongeren stellen hun in-situ-werk voor in de hoeken, de hogere graad exposeert in de ateliers en de gangen.  
Wij hopen dat jullie in grote getale 'onze kindjes' komen bewonderen!
In naam van het team,

Annick De Zutter,  
Trotse directeur KABK

Beste studenten en ouders

Het was een druk-druk-druk grafiekweekend, ook in onze academie! 
In het atelier grafiek gaven de leerlingen uitleg aan de bezoekers over diverse grafische technieken.  Andere 
leerlingen demonstreerden diverse druktechnieken in diepdruk en vlakdruk. 
De rondleidingen waren door de studenten georganiseerd en werden gekoppeld aan een expositie van hun 
grafisch werk. De betrokkenheid van de studenten was groot. Zij prikkelden het publiek. De bezoekers raakten op 
die manier geboeid door de grafische druktechnieken. Ter illustratie tonen wij enkele sfeerbeelden van de intrige-
rende wisselwerking tussen de leerlingen en de bezoekers. 
We hebben een 20 tal bezoekers mogen ontvangen tijdens de open atelier-dag grafiek. Wij zijn daar heel erg blij 
mee. Er kwam ook een medewerker van 'Kunst werkt' langs. 
Vanaf de voorbereiding tot de realisatie van druk-druk-druk is alles goed opgevolgd door Kunstwerkt.  Wij juichen 
het initiatief  van druk-druk-druk toe omdat er op deze manier aandacht wordt geschonken aan het minder 
gekend grafisch medium. Ons atelier grafiek stond op die manier meer dan terecht een dagje in the picture. 
Het enthousiasme van de leerlingen zorgde voor een eerste geslaagde editie, hup naar de tweede!
Hilde Van Der Beken, leraar Vrije Grafiek, KABK Oudenaarde 

Verslag ‘Druk druk druk’
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monografieën:

Mark Manders, Slide Projection
Tapies, Celebracio de la mel

aanwinsten Middelbare Graad:

Dominique Grange, De laatste aanval
Michaël Olbrechts, De allerlaatste tijger
Bart Schoofs, Morgen weer een dag in gezinsverband
Brecht Vandenbroucke, White Cube
Brecht Evens, Ergens waar je niet wil zijn
Simon Spruyt, Junker
Judith Vanistendael, Pelgrim of niet
Jonas Geirnaert, Flatlife

Nieuwe aanwinsten bib
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* Ophalen van de werken kan enkel in de week van 26 juni tot 30 juni tijdens de secretariaatsuren en behalve op 
donderdag. 

KALENDER

DO/ 1 JUN

VR/ 2 JUN

ZA/ 3 JUN

ZO 4 JUN

MA/ 5 JUN

DI/ 6 JUN

WO/ 7 JUN

DO/ 8 JUN

VR/ 9 JUN

ZA/ 10 JUN

ZO/ 11 JUN

MA/ 12 JUN

DI/ 13 JUN

WO/ 14 JUN

DO/ 15 JUN

VR/ 16 JUN

ZA/ 17 JUN

ZO/ 18 JUN

MA/ 19 JUN

DI/ 20 JUN

WO/ 21 JUN

DO/ 22 JUN

VR/ 23 JUN

ZA/ 24 JUN

ZO/ 25 JUN

MA/ 26 JUN

DI/ 27 JUN

WO/ 28 JUN

DO/ 29 JUN

VR/ 30 JUN

GEEN LES

PAASVAKANTIE

PINKSTERMAANDAG Eindejaarstentoonstelling
13.30 tot 20.30

JURY

RAPPORTJESWEEK

Laatste lesdag LG + MG

Laatste lesdag hogere graad

RAPPORTJESWEEK

RAPPORTJESWEEK

Eindejaarstentoonstelling
17.00 tot 20.30

ophalen werken*

ophalen werken*

ophalen werken*

gesloten

ophalen werken*

Eindejaarstentoonstelling
10.00 proclamatie, 11.00 tot 

17.00 eindejaarstentoonstelling

Kunstactua. Evaluaties. 19.50 tot 21.30

Kunstactua. Evaluaties. 17.00 tot 18.00
18.00 tot 18.50
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Dit weekend zijn er een aantal heel interessante lezingen op het colloquium over plantaardig verven in België. Het is 
een unieke gelegenheid om kennis te maken met het plantaardig verven, de oneindige mogelijkheden ervan te 
ontdekken en het plezier ervan te delen in de verschillende demonstraties die de beide dagen zullen plaatshebben. 
Er zijn ook gegidste wandelingen in de omgeving, een tentoonstelling van werk van een tiental Belgische kunste-
naars/ambachtslui en een winkeltje met producten van deze makers maar ook met plantjes, zaden en boeken.

Ik ben bovendien heel trots daar ook een paar tapijten tentoon te stellen.

Alle info vind je op https://nuancesdeplantes.wordpress.com/ of op 
https://www.facebook.com/search/top/?q=nuances%20de%20plantes

Kom zeker langs, je bent hartelijk welkom!
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La couleur végétale en Belgique
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Roland in walburga kerk te Oudenaarde
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‘De verloren zoon’ van Roland zal tijdens de maand juni te zien zijn in de Walburga-
kerk te Oudenaarde.


