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Laureatenexpo  
Proclamatie

Je wordt uitgenodigd op vrijdag 10 september ’21 om 19.00 
op het openingsmoment van de Laureatenexpo ’21 en de 
proclamatie van de afgestudeerde studenten*. 
De studenten kozen uit hun realisaties van de voorbije jaren 
één werk dat hen het nauwst aan het hart ligt en willen dit 
graag met je delen.  
 

Bovenop deze expo worden ook alle afgestudeerde studen-
ten in de spotlight gezet en ontvangen ze op dit officiële 
moment hun diploma voor het academiejaar 2020-2021.
 

Benieuwd naar deze variatie aan kunstwerken, nieuwsgierig 
naar de selectie van de student, zin om mee te genieten van 
de diploma uitreiking en het unieke moment voor de afstu-
derende student? Dan ben je meer dan welkom op de AHA!.

* 6de leerjaar – 6de en 7de middelbaar – Initiatie atelier – Ateliers volwassenen – Specialisatie
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PRAKTISCHE INFO
  

Laureatenexpo  Laureatenexpo  
1 t.e.m. 30 september 2021  1 t.e.m. 30 september 2021  
AHA! - Tientjesstraat 4 - HarelbekeAHA! - Tientjesstraat 4 - Harelbeke

Te bezoeken tijdens de openingstijden Te bezoeken tijdens de openingstijden 
van de academie.van de academie.
  

Opening expo & proclamatie:  Opening expo & proclamatie:  
10 september om 19.0010 september om 19.00
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Vanaf woensdag 1 september ’21 gaat het nieuwe academiejaar van start. 

Iedereen is terug welkom om een fantastisch artistiek academiejaar te beleven.

Al ingeschreven? Super! Welkom terug. We gaan er met het volledige AHA!-team 

een artistieke lap op geven. 

Nog niet ingeschreven? Geen probleem. Dit kan nog tot en met 30 september ’21 

(onder de voorwaarde dat de klascapaciteit nog niet werd bereikt). 

Inschrijven kan online via www.academieharelbekeanders.be of neem contact op 

met het AHA! secretariaat via aha@harelbeke.be of via 056 733 405 of spring bin-

nen in de Tientjesstraat 4 te Harelbeke.

WELKOM TERUG OP DE AHA!


