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Aha!

Onze Visie

Academie
Harelbeke
Anders!
Iedere student is Anders en voor ons uniek. Een persoonlijke aanpak op
maat van elke student staat voorop in onze visie.
Wij vormen de Unieke-IK van elke student binnen een ruim, los denkkader
op basis van 5 artistieke ontwikkelingsgebieden.
Verbeelden
Onderzoek
Vakmanschap
Dialoog
Tonen
Welkom in een warme academie met een gediplomeerd team, uitgeruste
ateliers en belevingsruimtes zowel binnen als buiten. Een academie steeds
in verandering door beleving, leren en experimenteren.
Wij spelen in op vernieuwingen in kunst creëren en verruimen van inzichten
via gastdocenten, workshops en bezoeken.
Wij bieden extra artistieke voeding aan via gratis kunstlezingen en
uitstappen. Wij zetten in op verbinding maken met publiek via interne en externe expo’s, kleine en grote projecten en een jaarlijks Festival d’Academie.
Welkom in een academie met een ruim opleidingsaanbod waar plaats
is voor iedereen. Onafhankelijk van de ambitie, de leeftijd, de taal, de herkomst of de nood aan extra zorg. Student of passant, iedereen mag bij ons
vertoeven en genieten van kunstbeleving.
Welkom in een groene en ecologische academie met respect voor natuur,
aandacht voor bij- vlinder- vogel- en vleermuizenpopulatie, sorteren,
recycleren en zonne-energie.
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In dit infoboekje is het volledige opleidingsaanbod terug te vinden per leeftijd.
Er is telkens een overzicht gemaakt van de verschillende leslocaties, -dagen,
-tijden waarop het atelier kan worden gevolgd.
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Beeldenbad junior
1ste & 2de leerjaar

Ga mee op ontdekkingstocht door de wonderen wereld van de beeldende
kunsten en proef van de vele mogelijkheden die deze wereld te bieden heeft.
In een artistieke en uitdagende sfeer worden de studentjes aangezet
om creatief te zijn en de vele artistieke mogelijkheden uit te proberen, te
genieten en hun fantasiewereld open te laten bloeien. In dit proces wordt
experimenteren gestimuleerd evenals het samenwerken met anderen.
Een beeld laboratoria vol artistieke toepassingen zoals: tekenen, schilderen,
knippen, plakken, kijken, voelen, kleien, drukken,...
Via opdrachten die nauw aansluiten bij hun leefwereld, worden de studentjes
tijdens hun ontdekkingsreis begeleid door een leerkracht/kunstenaar.
PRAKTISCH*
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HARELBEKE

HULSTE

WOENSDAG

13.20 tot 15.00
15.20 tot 17.00

13.10 tot 14.50

VRIJDAG

15.30 tot 17.10

ZATERDAG

10.00 tot 11.40

* kies 1 lesmoment

BAVIKHOVE

STASEGEM

15.30 tot 17.10
10.00 tot 11.40

Beeldenbad
3de t.e.m. 6de leerjaar

In een artistieke, uitdagende sfeer worden de studentjes door hun leraar/
kunstenaar uitgenodigd met de talloze aspecten en mogelijkheden van de
beeldende kunsten te verkennen.
Ze worden gestimuleerd om te dromen, te experimenteren, eigen keuzes te
maken. Er worden bouwstenen gelegd in het samen werken en het tonen
van hun werken.
Het is een ontdekkingsreis vol artistieke technieken en materialen zoals
tekenen, schilderen, beeldhouwen, collage, gips, pastel, constructies
bouwen en nog veel meer.

PRAKTISCH
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HARELBEKE

HULSTE

WOENSDAG

13.20 tot 15.00
15.20 tot 17.00

13.10 tot 14.50

VRIJDAG

15.30 tot 17.10

ZATERDAG

10.00 tot 11.40

* kies 1 lesmoment

BAVIKHOVE

STASEGEM

15.30 tot 17.10
13.20 tot 15.00

Atelier 3D
3de t.e.m. 6de leerjaar

Het atelier 3D richt zich hoofdzakelijk op het vormgeven van ruimtelijke
kunstwerken ofwel constructies bouwen. De werking van het atelier 3D is
gebaseerd op ontdekken, experimenteren en verbeelden.
In het atelier gaan de studentjes aan de slag met allerlei recuperatie- en
vindmateriaal. Ze ontdekken hoe ze dit materiaal kunnen gebruiken om een
eigen kunstwerk te creëren.
PRAKTISCH
Locatie

AHA!

woensdag

15.20 tot 17.00

De leerkracht begeleidt hen door de diverse mogelijkheden en brengt voorbeelden aan uit de kunstactualiteit. De nadruk ligt op een authentieke en
originele beeldtaal. De leerlingen ontdekken de techniek om een eigen idee,
thema of onderwerp te verbeelden.
Tenslotte krijgt de leerling de ruimte en de vrijheid om te experimenteren en
zelf nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

8

Teken atelier
1ste t.e.m. 6de leerjaar

In dit atelier ligt het hoofdaccent op tekenen. De leerkracht laat de studentjes
kennis maken met de vele vormen en mogelijkheden binnen de tekenkunst.
Hierbij worden verschillende materialen, technieken en dragers aangeboden om zo de fantasie en creativiteit van de student te prikkelen.
We tekenen met potlood, houtskool, inkt, krijt, pastel, … en dit op papier, hout,
lichaam en nog veel meer van dat.

PRAKTISCH
Locatie

AHA!

zaterdag		

13.20 tot 15.00

Vanuit een aangeboden verhaal, kunstenaar, stilleven, decor, dier, figuur, ...
komen de studenten tot een eigen kunstwerk.
Experiment en zelfonderzoek worden binnen dit proces gestimuleerd.
Naast het maken leer je ook spreken over en tonen van je eigen werk en dat
van anderen.
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Animatie
3de t.e.m. 6de leerjaar

Op een speelse manier maken de studentjes kennis met de wereld van
bewegende beelden. Ze laten hun tekeningen, knutselwerken en teksten tot
leven komen in een film.
Stap voor stap wordt er aangeleerd hoe een stilstaand beeld in beweging
wordt gebracht.
PRAKTISCH
Locatie		

woensdag
vrijdag		
zaterdag

AHA!

13.20 tot 15.00
15.30 tot 17.10
13.20 tot 15.00

> kies 1 lesmoment <


Iedereen kan in dit atelier instappen. De leerkracht/kunstenaar toont hoe
je een scenario of storyboard maakt, hoe een camera, belichting en geluid
werkt en hoe een film wordt gemonteerd.
Experiment en ontdekken staat centraal in het atelier. Via het uittesten van
verschillende technieken laten de studenten hun fantasie de vrije loop.
De studentjes gaan aan de slag met verhalen, schetsen, maken figuurtjes en
bouwen werelden. Er wordt dus niet alleen gewerkt met de computer maar
ook van alles ontworpen en geknutseld.
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ZEN
Atelier

1ste t.e.m. 6de leerjaar

Een specifiek atelier voor kinderen met autisme spectrum stoornis.
Het streven naar een voorspelbare omgeving en het creëren van een veilig
gevoel staat in dit atelier voorop, met als doel de leerlingen te laten genieten
van de talloze mogelijkheden van beeldende kunst.
Het Zen atelier laat maximum 6 studentjes toe. Onder professionele
begeleiding van een leerkracht/kunstenaar/creatief therapeut, krijgt ieder
kind de kans om zich maximaal artistiek te ontplooien.

PRAKTISCH
Locatie		

AHA!

woensdag

15.20 tot 17.00

Het atelier werkt volledig op maat en behoefte van elk kind, en streeft naar
een plaats waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, zonder druk van buitenaf.
Inschrijven voor het Zen atelier kan enkel na een verkennend gesprek met de
leerkracht van het atelier. Neem contact op met het AHA!-secretariaat om
een afspraak tot verkennend gesprek in te boeken.
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Animatiefilm
van 12 t.e.m. 19 jaar

Kruip in de huid van een regisseur, animator, cameraman/vrouw en werk je
eigen film tot in de puntjes uit.
In een volledig uitgerust atelier leren de studenten onder begeleiding van de
leerkracht/kunstenaar de basis- en uitbreidingsprincipes om een verhaal tot
leven te brengen op het scherm.
Heel wat soorten animatietechnieken komen aan bod: klei animatie, leg
animatie, stop-motion, storyboard, tekenanimatie, geluid opnames, enz.

PRAKTISCH
Locatie		

AHA!

woensdag
vrijdag		
zaterdag

15.20 tot 18.50
17.30 tot 21.00
08.45 tot 12.15

> kies 1 lesmoment <


De leerkracht/kunstenaar zorgt voor een persoonlijke begeleiding waardoor iedereen - ongeacht leeftijd of voorkennis - in het atelier kan instappen.
Vertrekkende vanuit een thema en de fantasiewereld van de student wordt
er op maat en niveau gewerkt. Bestaande films worden onderzocht en interessante strategieën worden toegepast in eigen werk. Belichting, timing,
opnametoestellen en camerastandpunten worden aangeleerd.
De nadruk in dit atelier ligt op zelfexpressie en experiment, evenals op het
tonen van je film en erover in dialoog gaan.
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Kunstkot
& de Studio
vanaf 12 t.e.m. 19 jaar

Kunstkot is het atelier voor de jonge artistieke durvers, waar artistieke grenzen worden verlegd. Een atelier vol uitdagingen waar je ‘jezelf’ kan zijn binnen
de kunstkotbende.

PRAKTISCH
Locatie		

AHA!

woensdag
vrijdag		
zaterdag

15.20 tot 18.50
17.30 tot 21.00
08.45 tot 12.15

> kies 1 lesmoment <


Kunstkot is een uniek concept met een apart en op maat gemaakte begeleiding voor ieder individu. In kunstkot word je artistiek begeleid door een leerkracht/kunstenaar die je wegwijs brengt en op weg helpt in het belopen van
je eigen artistieke pad. Doorheen het academiejaar worden er kunststromingen, thema’s en technieken aangesneden waarna je zelf kiest hoe de artistieke beeldende vertaling er zal uitzien.
Even uniek is het concept ‘de Studio’ dat in het Kunstkot atelier verweven zit.
Een concept waarbij de academie bij de doorlichting van het ministerie voor
onderwijs een ‘pluim’ heeft gekregen. In ‘de Studio’ wordt de student onder
de vorm van een kort workshopmoment meegenomen in één klein onderdeel van de wereld van de beeldende kunsten.
Deze extra’s dragen bij tot een betere artistieke ontwikkeling van de student.
Een unieke kans om jezelf al jongere maximaal te ontplooien. Iedereen is welkom, instappen kan op eender welke leeftijd en voorkennis is geen vereiste.
Kom alleen of met je vrienden en beleef samen Kunstkot!
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stART

voor volwassenen

StArt is een atelier voor de startende artiest. De studenten worden meegenomen op een boeiende ontdekkingstocht doorheen talloze technieken,
materialen en ideeën met betrekking tot de beeldende kunsten.
In het atelier worden verschillende basisbegrippen aangeleerd en worden
de studenten gestimuleerd in hun artistieke ontplooiing. Het doel is een zo
groot mogelijke autonomie bij de student te bereiken.
PRAKTISCH

2 jarige opleiding
+ 1 jaar extra (indien gewenst)

Locatie		

AHA!

dinsdag		

18.00 tot 21.30

Beeldende aspecten zoals tekenen, schilderen, grafiek en 3D werk krijgen
een plaats. Digitale beeldende kunst zoals animatie en digitale beeldverwerking komen eveneens aan bod.
De studenten leren kijken en spreken over kunst via expobezoek, toon- of tafelmoment of een kunstlezing.
Het stArt atelier is een introductie in de (hedendaagse)kunst en hoe erover te
leren, te spreken en toe te passen. Optioneel kunnen de studenten Kunsttijd
meevolgen (= inbegrepen in het inschrijvingsgeld).
StART stelt de student in staat om na deze opleiding een gerichte keuze te
maken op een vervolgtraject in een atelier met een 5 jarig opleiding.
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Levend model
voor volwassenen

Het atelier vertrekt vanuit het thema ‘levende model’. Van kunstnaakt tot flora,
van waarneming tot uitdrukken van een sfeer... Het atelier neemt de studenten mee doorheen diverse disciplines om aan dit thema een beeldende uitdrukking te geven. ‘Klassieke’ methodes worden afgewisseld of gecombineerd met meer experimentele manieren van werken. Variatie in materialen,
technieken (schilderen, tekenen, boetseren), formaten, dragers, poses...
PRAKTISCH

10 jarige opleiding
+ 4 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

dinsdag		

18.00 tot 21.30

De natuurgetrouwe weergave is niet het einddoel. Centraal is het onderzoek
in verscheidenheid aan weergaven en interpretaties. Een experiment en
zoektocht in verdieping naar waarneming/expressie en traditie/innovatie.
Stap voor stap kan je nagaan welk traject jij verder wil bewandelen. Het ontwikkelen van een eigen beeldtaal staat hier voorop.
Het terrein van de kunstgeschiedenis/kunstactualiteit wordt geïntegreerd
als inspiratiebron en als constante wisselwerking tussen de verschillende
disciplines (performance, fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst,…).
Afhankelijk van je voorkennis word je na een eerste verkennend gesprek met
de docent toegelaten tot deze opleiding of krijg je het advies om eerst een
vooropleiding te volgen.
De selectieprocedure voor dit atelier is terug te vinden op de website van de
AHA! of te verkrijgen via het AHA!-secretariaat.
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Grafiekkunst
vanaf 16 jaar & volwassenen

Grafiek omvat het brede spectrum aan druktechnieken.
Iedereen is welkom in het atelier. Van absolute beginner tot mensen met
voorkennis. De student werkt op zijn/haar eigen ritme in een ontspannen
sfeer.

PRAKTISCH

5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

Woensdag
Donderdag

18.00 tot 21.30
18.00 tot 21.30

> 2 lesmomenten <


Tijdens de eerste jaren van deze opleiding maak je aan de hand van open
thema’s kennis met zowel de traditionele als recente drukvormen. Alle technieken (vlakdruk, zeefdruk, diepdruk, hoogdruk, digitale toepassingen,...) komen aan bod op maat van elk individu. In het atelier ga je op zoek naar een
uitdrukkingsvorm die jouw persoonlijke interesses weerspiegelt en relevant
is binnen de hedendaagse grafiek.
Doorheen je opleiding onderzoek en ontwikkel je een eigen beeldtaal. Het
bespreken en tonen van je werk vormt hierbinnen een belangrijke pijler.
Het  grafiekatelier werkt met non toxische materialen, dus met een milieu- en
mensvriendelijk systeem.
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Beeldhouwen
& Ruimtelijke
kunst
vanaf 16 jaar & volwassenen

Beeldhouwen is werken met 3D vormgeving, een onderzoek dat specifieke
eisen stelt. Met als constante de relatie tussen vorm, ruimte en materie.
In het atelier biedt de leerkracht/kunstenaar daartoe een aantal uitgangspunten met oog op de student zijn/haar eigen inbreng. De thema’s zijn daarbij geen doel maar slechts een uitgangspunt om tot onderzoek te komen.
Deze worden stapsgewijs en volgens moeilijkheidsgraad uitgewerkt.
PRAKTISCH

5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

Woensdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

18.00 tot 21.30
13.30 tot 17.00
18.00 tot 21.30
08.45 tot 12.15

> kies 2 lesmomenten <
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De opleiding is procesgericht en op maat en ritme van elke student. Er is niet
alleen aandacht voor het resultaat, maar ook voor proces en experiment.
In het atelier leert de student zich artistiek ontplooien en verkent hij/zij alle
technieken die eigen zijn aan deze kunstvorm, zoals: boetseren met klei, bakklei, gieten met gips of brons, houwen in steen en hout, werken met metaal,
polyester, beton, karton, enz.

Tekenkunst
vanaf 16 jaar & volwassenen

Kijken. Een teken achterlaten. Vertrekkende van een lijn, vorm, toon, kleur,
diepte, gevoel, illusie creëren. Eindeloos veel mogelijkheden met allerlei materialen. Tekenen is de meest directe beeldscheppende vorm. Haar volkomen vrijheid, haar autonomie, haar creatieve betekenis, haar communicatieve waarde, haar geestelijke geconcentreerdheid dankt de tekening aan de
uiterste eenvoud van haar uitdrukkingsmiddel: de lijn.
PRAKTISCH

5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

Dinsdag		
Woensdag
Zaterdag

13.30 tot 17.00
18.00 tot 21.30
08.45 tot 12.15

> kies 2 lesmomenten <

Met die lijn wordt de vorm van het object omschreven. Schaduwen en toonwaarden worden toegevoegd. Het karakter van de tekening hangt in grote
mate af van het materiaal en de manier van tekenen. Doorheen de opleiding
maak je kennis met een brede waaier aan technische mogelijkheden. Belangrijk is het aanleren van de basis voor de opbouw van een tekening.
In de loop van het traject ontwikkelt de student, ieder volgens zijn eigen tempo en kunnen, een eigen tekentaal.
Het uiteindelijke doel van de opleiding is vertrouwen krijgen in het eigen kunnen, zelf keuzes maken en een eigen project ontwikkelen. Uitdieping, zelfstandigheid, creatieve vrijheid en niet te vergeten het experiment spelen hier
een belangrijke rol.
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Schilderkunst
vanaf 16 jaar & volwassenen

Schilderkunst is een beeldend onderzoek door gebruik te maken van verschillende technieken, waarin verf een centrale rol speelt. De transparantie
van aquarel, de complexiteit en tastbaarheid van olieverf, de snelheid van
acrylverf. Deze technieken komen tijdens de opleiding aan bod al dan niet in
combinatie met elkaar.
Het atelier vertrekt vanuit waarneming en het leren kennen van je materie.
Aan de hand van uiteenlopende en gevarieerde opdrachten verken je de
grenzen van realiteit en abstractie, materialiteit en vluchtigheid.

PRAKTISCH

5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

Woensdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

18.00 tot 21.30
13.30 tot 17.00
18.00 tot 21.30
08.45 tot 12.15

> kies 2 lesmomenten <

Geleidelijk aan ontdek je op een persoonlijke manier de eigenheid en authenticiteit van het werken met verf. Deze zoektocht naar je eigen uitdrukkingsvorm verloopt explosief of juist heel ingetogen, telkens met een bijzondere
aandacht voor het metier van het schilderen.
Het experimenteren neemt dan een prominente rol in, waardoor nieuwe inzichten bij elk werk verworven worden en nieuwe keuzes gemaakt worden
bij de realisatie van een volgend werk.
Doorheen deze opleiding leg je een parcours af dat resulteert in schilderijen
met een eigen unieke stijl. Het tonen en bespreken van je werk zijn deel van
deze opleiding..
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Persoonlijk
Artistiek
Traject
voor volwassenen

Het Persoonlijk Artistiek Traject - PAT - is het atelier dat studenten uitdaagt
om vanuit dialoog, interesses, ideeën een eigen uniek oeuvre uit te bouwen.
De mentor en medestudenten reizen mee doorheen het proces.

PRAKTISCH

5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

Maandag
Woensdag

18.00 tot 20.00
18.00 tot 20.00

> kies 1 lesmoment <

Aangevuld met atelierwerking in
functie van het gekozen artistieke
traject.
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De opleiding doorloopt een aantal grote fases waarbij de student zelf het
tempo en de ambitie kiest. Het traject begint met het ontdekken en uitbouwen van een werkproces door onderzoek en experiment. Via dialoog krijgt
de student gaandeweg bewustwording van wat zijn/haar werk inhoudelijk
en technisch inhoud. In een volgende fase worden de studenten uitgedaagd
om te oefenen met hun werk en om op een gepaste wijze te tonen en te verwoorden aan publiek.
Het doel is om na het doorlopen van dit atelier een stabiel kunstenaarschap
uitgebouwd te hebben waarbij de student op zelfstandige basis verder kan.
De studenten komen wekelijks samen in het PAT-atelier voor het inhoudelijke luik van hun proces. De ene week wordt er een tafelmoment voorzien in
groep, de andere week een werkmoment met één op één begeleiding. Voor
het technische luik kunnen studenten gebruik maken van alle vakateliers en
beroep doen op de technische expertise van de vakdocenten.
Om de persoonlijke werking van dit atelier te kunnen garanderen worden 4
studenten per academiejaar toegelaten. De selectieprocedure is terug te
vinden op de AHA!-website of te verkrijgen via het AHA!-secretariaat.

Glaskunst
vanaf 16 jaar & volwassenen

Glas, een mysterieuze materie. In het atelier Glaskunst worden de vele
aspecten van glas ontdekt door middel van een zoektocht doorheen licht,
kleur en vorm.
Glas kan men snijden, strooien, lijmen, smelten, vervormen, polieren,
assembleren met andere materialen.…

PRAKTISCH

5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

Woensdag
Woensdag
Donderdag

13.30 tot 17.00
18.00 tot 21.30
13.30 tot 17.00

> kies 2 lesmomenten <

Het resultaat is vlak of ruimtelijk, gekleurd, transparant of opaak, glad of
poreus, kortom heel gevarieerd. Het artistieke proces uit zich eerst in het
ontwerp van compositie, kleur en vorm. Daarna volgt het begrijpen en
correct uitvoeren van de technische kennis: leren fusen, slumpen, verbuigen,
vormsmelten, pate de verre, schilderen op glas, koud techniek, combinaties
met andere materialen, allerlei malvormen en zandvormen.…
Stapsgewijs en op niveau van de student wordt er een begeleiding doorheen
de wereld van de glaskunst voorzien.
De studenten ontwikkelen een denkproces in functie van het materiaal om
zo tot een persoonlijk en origineel beeldend werk te komen. Door de
artistieke aanpak, experiment en onderzoek vormt iedereen een eigen
artistieke beeldtaal. Voorkennis is niet vereist.
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Initiatie keramiek
voor volwassenen

Zit je graag met je handen in de klei? Wil je graag de mogelijkheden en
begrenzingen van klei leren kennen? Dan is deze 3 jarige opleiding initiatie
keramiek vast iets voor jou!
De student maakt kennis met alle aspecten van klei. Via duidelijk omschreven
opdrachten worden de basistechnieken aangeleerd: klei rollen, kleiplaten,
potten draaien op de pottenbakkersschijf, decoratieve technieken, glazuren, mallen maken uit gips, werken met gietklei en stamperen, verschillende
stooktechnieken, enz.

PRAKTISCH
3 jarige opleiding

Locatie		

AHA!

Dinsdag
Donderdag

18.00 tot 21.30
13.30 tot 17.00

> kies 1 lesmoment <


Het beheersen van al deze basistechnieken is van fundamenteel belang,
maar wordt niet als doel op zich beschouwd. Het is een middel om een
inhoud vorm te geven. Het contact met het materiaal, het aanvoelen van de
klei, het zelf doen en ervaren.
Zonder het resultaat te verwaarlozen ligt de nadruk op het creatief proces.
Gaandeweg zal de student op zijn/haar eigen tempo en met de nodige ondersteuning, een persoonlijke taal in klei ontwikkelen een eigen stijl vinden.
Het keramiek atelier is een initiatie atelier en is enkel toegankelijk voor de
student die nog nooit opgestart is in een 5 of 10 jarig opleiding in een officiële
academie voor Deeltijds Kunstonderwijs.
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Projectatelier
vanaf 16 jaar & volwassenen

Het Projectatelier – of ook wel het atelier Mixed Media genoemd – bevat een
ruime waaier aan mogelijkheden. Het is een dynamisch experimenteel
atelier waar de student uiteenlopende projecten kan realiseren, zonder
enige vorm van voorkennis.

PRAKTISCH

5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie

Locatie		

AHA!

Dinsdag		
Donderdag

13.30 tot 17.00
18.00 tot 21.30

> 2 lesmomenten <

Via de veelzijdige aanpak streeft men naar een persoonlijk werk. Het kan
resulteren in een vlak of ruimtelijk werk, een assemblage of een installatie.
Daarbij speelt de keuze aan materiaal een belangrijke rol, zo leert de student
materialen gebruiken, hergebruiken en verwerken met aandacht voor vind
-en recuperatiematerialen.
Het atelier laat enerzijds traditionele technieken zoals fresco en encoustiek ontdekken en anderzijds ook hedendaagse technieken zoals collages,
schildertechnieken, gietharsen, papierporselein, afdruktechnieken, assembleren, verwerken van organische materialen, initiatie glastechnieken, enz.
De studenten vinden op een experimentele wijze, doorheen deze uitgebreide waaier aan mogelijkheden, een zoekproces in materie, compositie, inhoud
en context. Met als uiteindelijk doel het creëren van een eigen beeldtaal.
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Kunst &
Cultuur
voor volwassenen

Kunst & Cultuur is een brede theoretische en beschouwende opleiding die
zowel de nodige aandacht schenkt aan de geschiedenis en actualiteit van
beeldende en audiovisuele kunst als aan het theoretische en kritische
discours binnen de kunstwereld.
Iedere donderdagvoormiddag kan de student 2 lesuren theorie volgen. De
lessen zijn voor al wie wil proeven van het verhaal van de kunst of voor wie
zijn/haar kennis wil opfrissen.

PRAKTISCH
3 jarige opleiding
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Locatie		

AHA!

Donderdag

10.00 tot 11.40

Tijdens deze opleiding maak je een zigzagreis tussen de oude meesters, de
modernen en de hedendaagse kunst en ontdek je hoe traditie en
vernieuwing steeds hand in hand gaan. Naast kunststromingen en
individuele kunstenaars worden ook specifieke thema’s belicht, alles aan de
hand van ruim beeldmateriaal en filmfragmenten.

Kunsttijd

aanvullend atelier vanaf 16 jaar

Kunsttijd is een atelier dat de studenten en externe participanten extra
artistieke voeding geeft in de theoretische zin van het woord.
Het atelier laat de studenten kennismaken met en proeven van de
verschillende aspecten van de kunstwereld.

PRAKTISCH

Aanvullend atelier
Maak een keuze uit min. 8
activiteiten doorheen je
opleiding op de AHA!

Locatie		
AHA! of op locatie buiten
de academie
Volgens de Kunsttijdkalender
(zie website)
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Het atelier organiseert tal van inspirerende thematische lezingen, atelierbezoeken, uitstappen naar expo’s of kunstinstanties, nodigt kunstenaars of
mensen uit het werkveld uit om een zo breed mogelijk beeld te scheppen van
de kunst- en cultuurwereld.
De programmatie voor kunsttijd wordt per academiejaar bekendgemaakt in
de maand september via drukwerk en de AHA!-website.
Alle lezingen zijn gratis. De uitstappen kosten standaard 3 euro.
Studenten worden doorheen hun opleiding van 5 jaar verwacht om 8 keer
deel te nemen aan een kunsttijdmoment of een uitstap georganiseerd door
een specifiek atelier.

Open atelier &
Vriendjesdagen
extra

Open atelierdagen
Zou je graag eens zien hoe de werking van een atelier er aan toe gaat? Of zou
je graag eens in gesprek gaan met de docent of de studenten uit een atelier?
Ben je benieuwd hoe de academie er van binnen uitziet? Dan izijn de maanden mei en september de ideale momenten om eens binnen te springen in
een atelier(s) naar keuze voor volwassenen. Boek je afspraak via het AHA!
secretariaat.

Vriendjesdagen
In de maand mei en september zijn er vriendjesdagen op de academie en kan
je 1 gratis les meevolgen in een atelier naar keuze (6 t.e.m. 18 jaar). Ontdek op
een ongedwongen manier het atelier en de academie. Kies een dag en lesmoment uit het aanbod en reserveer je plaats via het AHA!-secretariaat. Vind
je het na afloop van je les super tof op de academie dan is er meteen ook een
mogelijkheid om je in te schrijven voor het academiejaar.
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De academie rij
extra

Je kan vanuit je school veilig onder begeleiding naar de academie gebracht
worden. Wens je van deze mogelijkheid gebruik te maken dan dien je dit aan
te duiden bij inschrijving.
Hieronder een opsomming van de scholen en momenten die hiervoor in
aanmerking komen:
> AHA!-studentjes die les volgen op de Mariaschool, Heilig Hart school of de
Centrumschool en kiezen voor het vrijdag lesmoment.
> AHA!-studentjes die les volgen op de Wingerd Bavikhove en kiezen voor
het vrijdag lesmoment.
> AHA!-studentjes die les volgen op SBN Hulste kunnen na schooltijd intekenen voor woensdagmiddagopvang om daarna aansluitend les te volgen op
de AHA! Hulste. Kostprijs middagopvang aan te vragen via het secretariaat
van SBN Hulste.
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Openingstijden
AHA!-secretariaat
Tijdens het academiejaar

Tijdens juli & augustus

Di
Wo
Do

Open van
08.30 tot 12.00 & 1 3.00 tot 17.00

Vr
Za

13.10
13.10
09.30
13.10
13.10
08.30

tot
tot
tot
tot
tot
tot

20.30
20.30
12.00
20.30
17.30
15.30

Open op volgende dagen in juli
Vr 1 juli
Di 5 juli
Wo 6 juli
Do 7 juli
Open op volgende dagen in augustus
Di 23 aug
Wo 24 aug
Do 25 aug
Vr 26 aug
Di 30 aug
Wo 31 aug

Gesloten tijdens de schoolvakanties.
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Inschrijven
• Vanaf woensdag 4 mei ‘22 (om 13.30) t.e.m. 30 september ‘22.
• Maak een account aan op de website van de AHA!
> www.academieharelbekeanders.be
• Het aantal plaatsen per atelier is beperkt, wees er snel bij.
• Na 30 september ‘22 kan er niet meer ingeschreven worden.
• Betaling enkel via bancontact.
• Inschrijving is pas geldig na betaling.
Na 24 uur wordt de gereserveerde plaats in het atelier automatisch
vrijgegeven.
• Rijksregisternummer nodig bij inschrijving.
• Hulp nodig?
Neem contact op met het AHA! secretariaat tijdens de openingstijden op
056 733 405 of mail naar aha@harelbeke.be.
• Opgelet.
Kandidaat studenten voor volgende ateliers volgen een selectieprocedure:
Zen atelier/Levend Model/Persoonlijk Artistiek Traject/Specialisatie
(procedure terug te vinden op de AHA! website).
Online inschrijven is niet mogelijk. Meld je bij interesse zo snel mogelijk aan
op het AHA! secretariaat of check de website voor de selectiemomenten.
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Tarieven
AHA! volgt de tarieven van het ministerie van onderwijs. Deze zijn
gebasseerd op leeftijd ongeacht de keuze van één atelier uit het aanbod
schooljaar 2022-2023 dat loopt vanaf 1 september ‘22 t.e.m. 30 juni ‘23.
Wens je meer dan 1 atelier te volgen? Alle info hieromtrent is terug vinden
op de website van de AHA!
Geboortejaar °2016 t.e.m. °2005
• € 78		
normaal tarief
• € 53
verminderd tarief*
• € 15,6
MiA tarief*
Geboortejaar °2004 t.e.m. °1999
• € 149
normaal tarief
• € 29,8
MiA tarief*
Geboortejaar °1998 t.e.m. °1916
• € 347
normaal tarief
• € 149
verminderd tarief*
• € 69,4
MiA tarief*
* Alle info verminderd en MiA-tarief is terug te vinden op de website van de AHA!.

Extra info
• Fiscaal attest voor kinderen < 12 jaar.
• Inclusief
academieverzekering, basis kunstmateriaal, aangepaste infrastructuur,
gediplomeerde docenten, aanvullend atelier Kunsttijd (vanaf 16 jaar).
• Exclusief
   materialenkoffer per atelier* en verbruiksmateriaal ateliers volwassenen.
* De inhoud van de materialenkoffer is terug te vinden op de website van de AHA!.
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AHA! l
l
l
l

Tientjesstraat 4 - Harelbeke
056 733 405
aha@harelbeke.be
www.academieharelbekeanders.be

Locatie Stasegem
l Generaal Deprezstraat 91 - Harelbeke
Locatie Hulste
l Tieltsestraat 31 • 8531 Hulste
Locatie Bavikhove
l Bavikhovedorp 16 • 8531 Bavikhove
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