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DAG VAN DE ACADEMIES    za 6/02/2021 
“ H i e r   g r o e i t   a r t i s t i e k   t a l e n t ” 
 

Wat is Dag van de Academies? 

Dag van de Academies of kortweg DAC is de feestdag voor alle Academies voor 
deeltijds kunstonderwijs! Op die dag mogen alle Academies Dans, Beeld, Muziek en 
Woord zichzelf én hun leerlingen in de spotlights zetten. Over heel Vlaanderen zijn 
er tal van initiatieven om deze dag ook dit jaar speciaal te maken. 
 
Kijk maar eens op www.dagvandeacademies.be 
 

Wat doen de Academies voor Beeld, Muziek en Woord Stad Menen dit jaar? 

1. FILMPJE  Onze Academies lanceren een oproep om een filmpje te maken van je eigen talent, 
gebaseerd op (één van de) 4 startfilmpjes van Beeld, Muziek en Woord, te vinden via deze link 4 
filmpjes voor Beeld, Muziek en Woord  of op www.academiemenen.be 

Hoe ga je te werk? Je kiest er eentje uit, laat je inspireren en maakt er een improvisatie of eigen 
creatie rond die je opneemt of filmt en doorstuurt. De ingezonden filmpjes, foto’s of 
geluidsfragmentjes hoeven niet netjes afgewerkt te zijn. Het mogen ook kleine stukjes of korte 
ideeën zijn. 

Jouw opname wordt daarna geknipt, geplakt, vervormd, in loop gezet, … kortom samen met alle 
inzendingen gebruikt als onderdeel van een nieuw kunstwerk. Wat het eindresultaat wordt, weet 
nog niemand. Dat maakt het net zo spannend! 

Stuur jouw filmpje of geluidsfragment (van een gedicht, tekening, solo, collage, improvisatie, 
voordracht, muziekstuk,…) naar Stijn Deldaele:  

stijn.deldaele@academiemenen.be Deze leerkracht zal een montage maken van alle inzendingen. 
Aan het werk! 

 

2. VERSIER JE GEVEL  Op 6/02/2021 sturen we een team van talentspotters op pad om jou te 
feliciteren! Wil je hen graag bij jou op de stoep? Doe dan 2 dingen: 
 

- Pimp je gevel, raam, brievenbus of voortuin. Deze poster is alvast een goed begin! 
- Registreer je via het formulier ‘Versier je gevel’ - klik hier.  Zo weten de talentzoekers je te 

vinden. 
- Post op za 6/02 een foto met #hiergroeitartistiektalent op sociale media, geen verplichting 
 

☺ Iedereen die zich registreert krijgt een attentie! 
☺☺  De mooiste gevels van Groot-Menen, van Groot-Wervik en van Groot-Wevelgem krijgen elk 

een mooie PRIJS! 
 

3. BABBELBOX  Op de Vlaamse website www.dagvandeacademies.be kunnen alle leerlingen van 
heel Vlaanderen hun boodschap over de academie kwijt onder de rubriek ‘de academie is voor 
mij…’ Wil jij ook iets zeggen? Tof! Kijk voor de instructies op https://www.academiemenen.be/tips-
en-boeiende-info 

 
Daarnaast wordt onze nieuwe Academievlag op 6/02/2021 om 10:00u plechtig ingehuldigd. Je zult deze 
vlag op verschillende plekken zien wapperen… “Hier groeit artistiek talent”! Help je mee om deze dag 
groots te maken? Niet twijfelen, maar doen!! Heb je nog vragen of raak je er niet uit: stuur ons een bericht 
op muziek.woord@menen.be of beeld@menen.be  Hang je alvast deze trotse poster uit? 
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