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VOORWOORD

 

Z in  om met  kuns t  aan  de  s l ag  te  gaan?  Dan  ben
je  b i j  ons  aan  he t  j u i s te  adres !  
 
Onze  academie  i s  een  c rea t i eve  l ee romgev ing ,
een  l abora to r i um waar  i edereen  z i ch  max imaa l
a r t i s t i ek  en  persoon l i j k  kan  on tp loo i en  b innen  de
dome inen  bee ldende  en  aud iov i sue le  kuns ten ,
muz iek  en  woordkuns t -d rama .  Onze  academie
hee f t  hee l  wa t  ve rsch i l l ende  op le id i ngen  waaru i t
j e  kan  k i ezen .  Om he t  ru ime  aanbod
overz i ch te l i j k  weer  t e  geven  s te lden  we  deze
fo lde r  samen .  Pe r  dome in  (Bee ld ,  Muz iek  o f
Woord )  v i nd  j e  a l l e  s tud ie r i ch t i ngen  en
b i j ho rende  vakken  te rug ,  voorz i en  van  wa t
prak t i sche  i n fo  en  een  kor te  u i t l eg .  Enke le
vakken  o f  n i euw igheden  worden  u i tge l i ch t .
 
Onze  academie  i s  een  p l aa t s  van  on tmoe t i ng .
We garanderen  toeganke l i j k  en  l aagdrempe l i g ,
maar  t ege l i j k  ook  kwa l i t e i t svo l  en  u i tdagend
kuns tonderw i j s  voor  i edereen !  Ta l en t ,  goes t i ng
en  amb i t i e  maken  geen  ondersche id  tussen  j ong
o f  oud ,  r ang  o f  s tand ,  maar  schu i l en  i n  e l k  van
ons .  A l l e  k i nderen ,  j ongeren  en  vo lwassenen
vana f  6  j aa r  z i j n  we lkom!  We groe ien  door  en
met  anderen .  Samen  ver l eggen  we  onze
(a r t i s t i eke )  g renzen .
 
Hou  j e  van  muz iek ,  woordkuns t  o f  bee ldende
kuns t?  De  Academie  voor  Bee ld ,  Muz iek  en
Woord  S tad  Menen  b ied t  j ou  onge tw i j f e ld  een
passende  op le id i ng !
 
He id i  Nol f  -  Directeur  Bee ld
Hannes  Verst raete  -  Directeur  Muz iek  &  Woord
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BEELDENDE
& AUDIO
VISUELE

KUNSTEN

 A c a d e m i e  v o o r  B e e l d

 

www.academiemenen.be
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https://www.academiemenen.be/blog


Woensdag-en donderdagavond

of Woensdag-en vrijdagdagavond
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KINDEREN
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BEELDATELIER 
 

BEELDATELIER  EERSTE & TWEEDE GRAAD | 6-11 JAAR
 
Dopjes van een fles, rietjes, tandenstokers, restjes wol, elastiekjes,
schroeven, spijkers, moeren, stekkers zonder snoeren…moet je dat echt
allemaal bijhouden?  Daar valt toch niets meer mee aan te vangen?  Niets
is minder waar! Gooi het niet weg, maar breng het mee naar de
academie!  
 
Zo worden lijmdruppels parels,  een inktvlek verandert plots in een
onderwaterzeemonster. Laat de kinderen maar fantaseren en hun eigen
droomwereld creëren. Voor een buitenstaander lijkt het misschien
vreemd, maar elk kind zal er op zoek gaan naar zijn eigen weg.  Zo
leren ze zelfstandig werken, respect te hebben voor elkaar en voor het
werk van de anderen, initiatief te nemen, te experimenteren, te mislukken
of juist door een mislukking een nieuwe ontdekking te maken. Gewoon
blijven doorwerken. Meestal kom je niet direct tot een bepaald resultaat.
Het zijn toevalligheden of niet op voorhand te bedenken omwegen, die
het verschil maken.

www.academiemenen.be

LEERKRACHTEN |  JOLIEN - HENK - GILL - NEL - OLIVIA - GREET - ....
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AUDIOVISUEEL ATELIER  TWEEDE GRAAD | 8-11 JAAR
 
Maak je tekenfilm!  Gewapend met klei en plasticine creëer je zelf eigen
animatiefilm-figuren en ontdek je de  mogelijkheden van stop-motion.
 
Je creëert de illusie van beweging. Leer stap voor stap van een eigen
idee een cool filmpje maken. Je werkt met computer en camera,  maar
je gaat vooral schilderen, tekenen, met  papier-maché, collage en
plasticine werken …   Na het knip- en plakwerk breng je jouw tekening
tot leven. Muziek- en/of zelfgemaakte geluiden maken van je filmpjes
ware pareltjes. Doorheen het schooljaar overlopen we alle soorten
animatiefilm: ‘teken’animatie, poppenfilm (stop-motion), ‘leg’animatie,
‘zand’animatie, ‘olieverf’animatie… Je bent welkom vanaf 8 jaar (3de tot
en met het 6de leerjaar) – je schrijft in volgens leeftijd. Daarna kan je
verder les volgen in het middelbaar. Voorkennis is niet vereist.

AUDIOVISUEEL
ATELIER
VOORHEEN | ANIMATIEFILM

www.academiemenen.be
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LEERKRACHTEN |  YACINE TALABI - CHARLOT WINNE
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JONGEREN
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ARCHITECTUURATELIER  DERDE GRAAD | 12-17 JAAR
 
De academie is een ontmoetingsplaats, maar bovenal kan je bij ons je
eigen verhaal vertalen in een eigen kunstwerk die je anders op je eentje
niet kan realiseren. In de optie ‘architectuur’ ontwerp je je eigen
droomwereld via plannen, schetsen, maquettes, ... eindeloos creatief in
de ruimte.  Je leert omgaan met tekeninstrumenten, je leert allerlei
boeiende architecten en ontwerpers kennen via het bestuderen van hun
realisaties.  Deze cursus is een goede basis voor o.a. architectuurstudies,
productontwikkeling en interieurvormgeving in het Hoger Onderwijs.

ARCHITECTUUR
ATELIER
LEERKRACHT  |  NEL VANHOENACKER

www.academiemenen.be 11 | 52
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https://www.academiemenen.be/architecturale


ANIMATIEFILM  DERDE GRAAD  12-17 jaar
 
In het audiovisueel atelier van de academie beeldende kunst te
Menen ben je op de juiste plaats om te komen experimenteren en
creëren met animatiefilmtechnieken en diverse digitale media.  De
nadruk ligt op persoonlijkheid. 
 
Wat wil jij vertellen via het bewegend beeld? De techniek staat in
functie van jouw idee. Een volledige kortfilm schrijven, ontwerpen,
animeren, monteren is het doel.  Naast de gekende
animatietechnieken ga je dieper in op technische aspecten zoals
scenario, storyboard, timing, lay-out en camerastandpunten.  Ook
als je nog niet eerder een opleiding animatiefilm gevolgd hebt ben
je van harte welkom. Wie houd je tegen?
 

www.academiemenen.be
Academie voor Beeld 

Muziek & Woord 
Stad Menen

AUDIOVISUEEL
ATELIER
 

LEERKRACHT  |  CHARLOT WINNE
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BEELDATELIER  DERDE GRAAD | 12-17 JAAR
 
De academie is een ontmoetingsplaats, maar bovenal kan je bij ons je
eigen verhaal vertalen in een eigen beeldend werk die je anders op je
eentje niet kan realiseren. Binnen ‘beeld' maak je sculpturen, een portret,
een afdruk, een snapshot, een installatie… met andere woorden : je laat
sporen na.  Je laat je verrassen, ontroeren, genieten, timmeren, schilderen
of jezelf terugvinden in een oerwoud van mogelijkheden.  In de het 
‘beeldatelier’ kiezen we er voor om ons uit te leven in een beeldende taal
waar het ‘experimenteren’ met verschillende technieken centraal staat. 
We werken individueel en we eens in groepsverband: samen een groot
kunstwerk maken, een installatie maken op een andere locatie dan ons
atelier. 
 
‘Beeld’ is een atelier voor jongeren die willen schilderen op doek/
fotograferen met gsm/ potten draaien / boetseren/ zeefdrukken/ papier-
maché…  We kiezen ervoor om het ruime gamma aan artistieke
beeldende middelen van vandaag zoveel mogelijk open te houden, we
kiezen er niet voor om ons te verdichten in één medium. Dit is ook een
ideale voorbereiding op hoger (kunst)onderwijs.

BEELDATELIER 
 

www.academiemenen.be

LEERKRACHTEN |  JOLIEN COLLEN  - HENK DELABIE  - GILL VAN EECKHOUT
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VOLWASSEN
14 | 52



VIERDE GRAAD  & SPECIALISATIE
 
Onze opleiding onderscheidt zich van andere door een bijzonder
intensieve, individuele intensieve begeleiding, inzicht in wat fotografie
is. 
 
Eerst werk je vooral aan open opdrachten die helpen om eigen beelden
en ideeën te creëren. Gaandeweg ontwikkelt zich een persoonlijke
vraagstelling naar een vorm, en je eigent je een documentair
onderzoekende methode toe. Dat gebeurt o.a. in dialoog met de docent
die zijn eigen open artistieke en toegepaste visie en ervaring op
fotografie heeft en als maker in het werkveld staat, en voor wie het
atelier ook als ontmoetingsplek fungeert.  Ondertussen verken je ook
allerhande technische mogelijkheden van fotografie. 
 
Naarmate de opleiding vordert, fotografeer je meer vanuit eigen
denkprocessen. De technische kant van fotografie is voor ons geen
doel op zich, wel vormt ze een noodzakelijke onderbouw om gericht
bepaalde beelden te kunnen maken. Elk jaar krijg je als student de
mogelijkheid  waarin je je ambities als fotograaf scherpstelt in een
eigen artistiek project. Uw persoonlijke verhaal bundelen in één sterke
fotobeeldenreeks.

FOTOKUNST

www.academiemenen.be

LEERKRACHT |  FLORENCE VANDENBUSSCHE
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https://www.academiemenen.be/fotokunst


Grafiek is een wonderlijke wereld waar je voortdurend verrast
staat over de werking van het krassen en snijden in koper, hout,
linoleum, karton...  Daarnaast ook de ervaring van het
experimenteren met kleuren, inkten, soorten papier, vernissen...
om uiteindelijk tot 'het' resultaat te komen: DE AFDRUK... je eigen
creatie.In het atelier werk je met krachtige en tevens gevoelige
grafische technieken die voor velen nog onbekend terrein zijn.  Je
krijgt er een degelijke technische en inhoudelijke begeleiding,
ieder op zijn eigen tempo.  Eens je de basis onder de knie hebt
kan je deze aanwenden om doelgericht te experimenteren. 
Voorkennis van de techniek hoeft zeker niet, kunnen tekenen is
ook geen must.  Test het eens uit, de mogelijkheden om je
artistiek uit te drukken zijn oneindig!
 

www.academiemenen.be

Academie voor Beeld 
Muziek & Woord 

Stad Menen

GRAFIEKKUNST
LEERKRACHTEN  |  JOLIEN COLLEN  &   LIEVE NOREILLE 
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https://www.academiemenen.be/vrije-grafiek


Tekenen heeft van nature, maar niet uitsluitend, een vluchtiger
karakter dan bijvoorbeeld  schilderen.  Door middel van dagelijkse
schetsen, probeersels en meer uitgewerkte projecten kom je in
een noodzakelijk proces.   Noodzakelijk, omdat je ‘niet zomaar’
eventjes een tekening maakt.  Het is zoeken naar je eigen
beeldvorming en kijk op de wereld  - en is dus niet vrijblijvend. 
Elke tekening die wordt gemaakt staat in relatie met je vorige en
je volgende tekening.  Binnen dit atelier is de grens tussen
tekenkunst en schilderkunst flinterdun, zoals twee rakende cirkels
– soms mijlenver van elkaar en op een andere plaats ogend als
een Siamese tweeling.
 

www.academiemenen.be

Academie voor Beeld 
Muziek & Woord 

Stad Menen

TEKENKUNST
 

LEERKRACHT  |  GERD VERVERS
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VIERDE GRAAD  & QPECIALISATIE
 
Word je geraakt door de rijke wereld van licht, kleur en vormen?  Wil je
de wereld schilderkundig vatten op doek of papier, de poëzie leren
kennen van de beeldende taal?  Binnen het atelier schilderkunst ga je
samen met de leerkracht op onderzoek. Je maakt keuzes tussen
verschillende beeldende oplossingen met diverse verfsoorten, technieken
en je leert met een frisse blik kijken naar hoe een schilderij wordt
opgebouwd. Verschillende onderwerpen komen aan bod en naarmate je
vordert word je gestimuleerd bij het ontdekken en ontwikkelen van een
persoonlijke stijl en artistieke beleving. Langzaam maar zeker groeit het
inzicht en krijg je het schilderen “in de vingers”.

SCHILDERKUNST

www.academiemenen.be

LEERKRACHT |  OLIVIA DE HASQUE
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VIERDE GRAAD  & QPECIALISATIE
 
Het Projectatelier is een open en ondernemend atelier, waar, in een sfeer
van dialoog en open denkwerk, een eigen beeldtaal ontwikkeld wordt. Dit
in opdrachten met zeer uiteenlopende uitwerkingsvormen. Dit atelier is
niet gebonden aan een medium: de gebruikte techniek is niet langer het
uitgangspunt maar maakt deel uit van een geheel. 
 
Idee, situatie en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en
worden vanuit die veelzijdigheid ook benaderd. Het werk kan vele vormen
aannemen: van conceptuele tot installatiekunst, twee- en
driedimensionaal werk, performance, werken met licht, ruimte, geluid, tijd,
enz. Diverse uitgangspunten zijn mogelijk.
 
Het projectatelier heeft een laboratoriumfunctie: een plaats van zoeken,
onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk als technisch en
vormelijk. Het is een actief atelier met een hybride en complex karakter,
onderzoekend en zonder vooropgestelde werkwijze. Het veronderstelt
een open blik, eigenzinnigheid, betrokkenheid en een wil om creatieve
ideeën om te zetten naar concrete projecten individueel en in groep.

PROJECTATELIER

www.academiemenen.be

LEERKRACHT |  YVAN DERWÉDUWÉ
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https://www.academiemenen.be/projectatelier


BEELDHOUWEN &
RUIMTELIJKE

KUNST

VIERDE GRAAD  & QPECIALISATIE
 
Je bent gepassioneerd door ruimtelijke vormen en je wilt
deze passie delen met gelijkgestemden.  Je wenst je
grenzen te verleggen en/of je bent op zoek naar een
nieuwe uitdaging.  Je wilt je ‘eigen beelden’ scheppen met
de nodige artistieke, technische en persoonlijke begeleiding
…   dan ben je binnen de academie voor beeldende kunst te
Menen zeker op de juiste plaats.  Onze kunstschool kent
hierin een lange en rijke traditie. Twee gedreven
beeldhouwers/leerkrachten - die beide actief deelnemen
aan de actuele kunstscène - staan voor je klaar om hun
passie te delen binnen een inspirerend ateliergebeuren.

www.academiemenen.be

LEERKRACHT |  HENK DELABIE
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VIERDE GRAAD  & QPECIALISATIE
 
Spreekt het tot je verbeelding om uit een blok klei een artistieke vorm te
creëren –  via het gecontroleerd dwingen van de klei op een draaischijf of
het stelselmatig opbouwen – laag per laag?  In de academie bieden we in
ieder geval een opleiding die jou zal begeleiden van materie  (klei,
porselein, glazuur, …) tot ‘eigen creatie’.  Deze cursus kan je zien als een
verderzetting van een eeuwenoude traditie met een blik op de toekomst
en het plezier van het scheppen ‘vandaag’.De
leerkracht/kunstenaar/ambachtsman is een meester in diverse takken
van de keramiek. Hij staat voor u klaar om de geheimen van de kunst en
de materie via gefundeerde opdrachten met jou te delen. Het aanbrengen
van het element kleur via o.a.  glazuur geeft een extra dimensie aan je
werk

KERAMIEK

www.academiemenen.be

LEERKRACHT |  LIEVEN BOUCQUET
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BEELDENDE & 
AUDIOVISUELE
CULTUUR
 

KORTLOPENDE THEORETISCHE OPLEIDING 
 
Deze cursus richt zich tot de ‘beschouwende’ kunstbeoefenaar die geen
(of nog geen) specifiek atelier volgt, kortom tot de kunstliefhebber. 
 
Beeld & 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 de theoretische
en kritische discours binnen de kunstwereld. Deze opleiding zal je een
andere, ruimere kijk geven op hedendaagse en oude kunst (en de
wereld om je heen).  
 
Om dit te voeden verlaten we regelmatig de academie. Ga je op stap
naar musea met gratis gids, bezoek je kunstgaleries,  woon je lezingen
bij of nodigen we een beeldend kunstenaar uit in de academie
of ontdekken we kunst in de stad ...

www.academiemenen.be

Academie voor Beeld 
Muziek & Woord 

Stad Menen

LEERKRACHT  |  PETER JONNAERT
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INFO& INSCHRIJVINGEN
Academie  voor  Beeld  Stad  Menen

VESTIG INGSPLAATSEN |   
Menen ,  Lauwe ,  Rekkem,  Werv ik ,
Ge luwe ,  Kru i seke .

HOOFDVESTIGINGSPLAATS
Bruggestraat 43
8930 Menen
T 056 513 244
E beeld@menen.be

ONLINE  INSCHRIJVEN
Inschrijven via mijnAcademie.be.
LINK | https://www.mijnacademie.be/

HELPDESK

In de maand juni stuur je best een mail
met je vraag naar: beeld@menen.be
In september kan je contact opnemen
met het secretariaat: klik hier.

www .academiemenen .be

SCHOOLJAAR   2020 -2021

LESSENROOSTERS OP DE  WEBSITE
www.academiemenen.be
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VOLWASSENEN  25+  (°1995 en vroeger)
gewoon tarief: 318 euro
verminderd tarief: 134 euro  
 
Met UiTPAS met kansenstatuut: €26,80 
 
JONGVOLWASSENEN  18-24  (°2002-
1996)
gewoon tarief: 134 euro
 
Met UiTPAS met kansenstatuut: €26,80 
 
JONGEREN -18  (°2003 en volgende)
gewoon tarief: 68 euro
verminderd tarief: 44 euro
 
Met UiTPAS met kansenstatuut: €8,80 
 

Recht op vermindering  |  klik hier
 
*Tweede optie aan verminderd tarief en
onder bepaalde voorwaarden: vb.
groepsgrootte mag niet overschreden zijn
(leerlingen met eerste inschrijving hebben
voorrang), volgen van minimum 2/3 van de
lessen, ...
 

www .academiemenen .be

SCHOOLJAAR  2020 -2021

INSCHR I JV INGSGELDBEELD
Academie  voor  Beeld   Stad  Menen
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MUZIEK

 A c a d e m i e  v o o r  M u z i e k  &  W o o r d

www.academiemenen.be
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http://samwmenen.be/muziek/
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OPLEIDINGSSTRUCTUUR
2020-2021
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Aangeboden aan jongeren vanaf 15 en volwassenen
Dit vak uit de tweede graad loopt voor starters over 4 jaar
3u/week: 2u muziekatelier JPR (aaneensluitend) en 1u instrument

Enkel in de hoofdschool te Menen

MUZIEKATELIER JPR
 
We bieden alle leerjaren muziekatelier eveneens aan in de richting Jazz-
Pop-Rock. Je kan dus meteen starten in de volwaardige optie. Naast je
keuze-instrument* krijg je het aangepaste vak Muziekatelier JPR. 
Focus ligt op het gebruik van specifieke vaardigheden en technieken
binnen de jazz-, pop- en rockmuziek.
 

                    of zang JPR.

 
*Instrumenten: piano, keyboard, akoestische en elektrische gitaar,
basgitaar, slagwerk of zang
 

JAZZ-POP-ROCK
MUZIEKATELIER

www.academiemenen.be

Academie voor Beeld, 
Muziek & Woord 
Stad Menen
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PIANO JAZZ-POP-ROCK
 
In de lessen piano Jazz-Pop-Rock leer je zelf een stuk interpreteren door
niet alleen de melodie te spelen, maar ook door onder andere te zien hoe
je een akkoord op verschillende manieren speelt, met verschillende
begeleidingsvormen aan de slag gaat, hoe je ritmisch met beide handen
kan spelen, … Zo leer je niet alleen jezelf uitstekend begeleiden, maar ook
hoe je als pianist in groep functioneert. Naast het gebruik van partituren
maken we natuurlijk ook kennis met improvisatie, en leer je hoe je
datgene wat je in de lessen muziekatelier hebt bijgeleerd, kan gebruiken
om je eigen muziek te verzinnen op je instrument. Verschillende stijlen
komen aan bod: we vertrekken van de rijke jazz traditie maar leren
natuurlijk ook hoe je dat popnummer dat je zo graag hoort op een leuke
manier kan brengen op piano.
Wil je graag jezelf (her-)ontdekken op piano? Aarzel dan niet om je in te
schrijven voor volgend schooljaar! Tot dan!

JAZZ-POP-ROCK
PIANO
LEERKRACHT: JONAS DESMET

www.academiemenen.be

Academie voor Beeld, 
Muziek & Woord 
Stad Menen
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De cursus COMPOSITIE binnen de richting JAZZ-POP-ROCK helpt
je bij het schrijven van een popsong, rock-ballad, jazz-standard of
welke eigentijdse muzikale variant dan ook. Er zijn geen
oogkleppen tijdens dit wekelijkse uurtje balanceren. Het draait om
de noot die de volgende inleidt en de vorige bevestigt. Zowel
creërend als reflecterend (theoretische kaders en analyses
worden aangeboden) wordt er aan de slag gegaan; te schrijven
vanuit het (heruit)vinden van het spel en de vreugde van het
wedervaren... Alzo begeleidt Sebastiaan Vekeman de
ontwikkeling van jouw onweerstaanbare kreet!
 

www.academiemenen.be
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http://samwmenen.be/muziek/
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www .academiemenen .be

2020 -2021

INFO& INSCHRIJVINGEN
Academie  voor  Muziek  &  Woord    Stad  Menen

VESTIG INGSPLAATSEN |   
Menen ,  Lauwe ,  Rekkem,  Werv ik ,
Ge luwe ,  Weve lgem en  Moorse le .

HOOFDVESTIGINGSPLAATS
Yvonne Serruysstraat 42
8930 Menen
T 056 513 034
E muziek.woord@menen.be

ONLINE  INSCHRIJVEN
Inschrijven via mijnAcademie.be.
LINK | https://www.mijnacademie.be/

HELPDESK

helpdesk online inschrijven: elke dinsdag,
woensdag en donderdag van de maand
juni tussen 15u30 en 19u30 op het
nummer 056 421 594.
Juni op afspraak 

LESSENROOSTERS ALGEMENE
VAKKEN OP DE  WEBSITE
www.academiemenen.be
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http://www.academiemenen.be/
https://www.mijnacademie.be/
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INSCHRIJVINGSTARIEVEN
MUZIEK & WOORD
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Wanneer heb je recht op vermindering
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TOT OP DE ACADEMIE!

DE  LEERLING  MAAKT

NIET  ALLEEN  KUNST ,

KUNST  MAAKT  OOK

DE  LEERLING .

Beeld

Muziek & Woord

www.academiemenen.be
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https://www.facebook.com/academiemenen/
https://www.instagram.com/academiemenen/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCfuHzDSDgI9QXZdSQgD4w_g
https://www.facebook.com/academievoormuziekenwoordstadmenen/
https://www.facebook.com/academiemenen/
http://www.academiemenen.be/

