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De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lier  
recht de rug. Door de coronacrisis zagen we ons genoodzaakt  
onze lesopdracht terug te schroeven en activiteiten te annuleren.  
Maar we bleven niet bij de pakken zitten. Met de nodige veerkracht en 
originaliteit experimenteerden we met alternatieve onderwijsvormen 
en -methodes om het leerproces van onze leerlingen te stimuleren. 
De broedplaats van het ‘artistieke ik’ verplaatste zich van de school 
naar de thuisomgeving. We genoten als schoolbestuur ook van 
het engagement, de inzet en de creativiteit van onze leerlingen en 
leerkrachten 'vanuit hun kot'. Daar zijn we trots op. Want ook in 
moeilijke tijden staat onze academie klaar voor jou. 

Nu richten we onze blik op de start van het nieuwe schooljaar 
en openen we onze deuren voor iedereen: kinderen, jongeren en 
volwassenen. Als onderwijsinstelling is het onze taak om alle 
generaties warm te maken voor muziek, woordkunst-drama en dans. 
Ons geëngageerd en professioneel korps moedigt enthousiast een 
persoonlijke ontplooiing aan en is ervan overtuigd dat kunstbeleving 
verrijkend is.

Als academie beogen we de capaciteiten van onze leerlingen te 
stimuleren en te ontwikkelen en ze als onderzoeker, samenspeler, 
vakman, performer, kunstenaar de wereld in te sturen.  
SAMWD Lier staat voor kwaliteit, want wij streven op bestuurlijk, 
pedagogisch, sociaal en artistiek vlak enkel naar het allerbeste. 

Wij heten dan ook alle nieuwe en huidige leerlingen van harte 
welkom in onze academie om hun ‘artistieke ik’ te laten groeien  
en bloeien.

Geert Hendrix en Dirk Couvent

welkom!
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Wat weet jij  over de Stedelijke 
Academie voor Muziek, 

Woord en Dans Lier?

Meer dan 3400 leerlingen 
volgen bij ons muziek, woordkunst-

drama en dans. (Psst… we zijn daarmee 
één van de grootste academies  

in Vlaanderen!)

We zijn er voor iedereen: 
kleuters, kinderen, jongeren, 

tieners en volwassenen.

 SAMWD Lier
 samwd_lier

Volg ons! 

➂Niet alleen in Lier, maar 
ook in Berlaar, Boechout, 

Lint, Malle, Nijlen, Ranst en 
Zandhoven kan je les volgen bij ons. 

➃ We willen graag dat je iets leert en dat 
je er hard voor werkt, maar dat je ook 

heel veel plezier maakt.

➄

➅Als academie zijn we één grote familie. 
Meer dan 150 leerkrachten 
helpen je jezelf en je 
talenten te ontdekken.

Wij zijn echte podiumbeesten:  
we treden graag op en organiseren 
meer dan 100 concerten en 
voorstellingen per schooljaar.

➆Inschrijven is heel 
gemakkelijk. Nieuwe leerlingen 
schrijven in via de website. 
Bestaande leerlingen storten  
het inschrijvingsgeld op het  
juiste rekeningnummer.



praktisch praktisch
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Contact en 
inschrijvingen
SAMWD LIER  
(met vestigingsplaatsen in Berlaar, 
Boechout, Lint, Malle, Nijlen, Ranst  
en Zandhoven)

Gasthuisvest 50, 2500 Lier
03 480 45 79

Vragen over opleidingsaanbod: 
opleidingen@samwdlier.net

Algemene vragen en inschrijvingen: 
www.samwdlier.be
info@samwdlier.net
www.facebook.com/SAMWDLier 

Inschrijvingsgeld
– Jongeren tot en met 17 jaar
 (leeftijd op 31.12.2020): €68

– Jongeren verminderd tarief: €44

– Volwassenen van 18 tot 24 jaar 
(leeftijd op 31.12.2020): €134

– Volwassenen vanaf 25 jaar 
(leeftijd op 31.12.2020): €318

– Volwassenen verminderd tarief:  €134

Leerlingen met een UiTPAS met 
kansentarief van Lier hebben recht  
op aangepaste tarieven.

Via www.samwdlier.be vind je alle 
voorwaarden met betrekking tot het 
recht op verminderd inschrijvingsgeld, 
het kansentarief en de UiTPAS-
mogelijkheden.

Aangezien het inschrijvingsgeld 
integraal doorgestort wordt aan het 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, 
ontvangt u in de loop van de maand 
november een schoolrekening die 
diverse onkosten van de opleiding 
forfaitair aanrekent.
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i nsch r ij v i n gsg e l d 

1 |  o f f i ci ë l e l e sse n
te betalen op BE60 0961 1129 3070 
(SAMWD) met vermelding van 
de naam van de leerling. 

2 |  e i g e n b e h e e r 
Lessen in eigen beheer aangeboden 
door de VZW Vriendenkring Stedelijke 
Academie (instrumentinitiatie, circus, 
kleuterdans, de (Junior)Compagnie, 
jongensdansklas, moderne dans, ...) 
staat telkens vermeld bij de cursus 
zelf: te betalen op rekeningnummer 
BE86 2300 5636 9750 (SAMWD/
Inschrijving) met vermelding 
van de naam van de leerling.



Eerste graad
–  Van 6 tot 8 jaar • 1u per week • 2 jaar
–  Muziekinitiatie: 1u per week
–  Instrumentinitiatie (optioneel)  :

→   Enkel mogelijk in combinatie met 
muziekinitiatie

→   20 minuten individuele les
→  30 lessen per schooljaar
→  Aangeboden door de VZW Vriendenkring 

Stedelijke Academie
→  €232 per schooljaar

Tweede graad – 
jongeren
–  Vanaf 8 jaar • 3,5u per week • 4 jaar
–  Instrument of zang (klassiek / jazz- 

pop-rock / oude muziek): 1u per week
–  Muzieklab (muzikale & culturele 

vorming en groepsmusiceren):  
2,5u per week

Tweede graad –
tieners & volwassenen
–  Vanaf 12 jaar • 3u per week • 3 jaar
–  Instrument of zang (klassiek / jazz-

pop-rock / oude muziek): 1u per week
–  Muziekpraktijk (muzikale & culturele 

vorming en groepsmusiceren): 
 2u per week

muziek

Aangeboden  
instrumenten
kl assiek  → accordeon • altfluit • 
althobo • althoorn • altklarinet •  
altsaxofoon • altviool • bariton 
(koper) • baritonsaxofoon • 
basklarinet • bastrombone • bastuba •  
beiaard • blokfluit • bugel • cello • 
contrabas • contrafagot • cornet • 
dwarsfluit • eufonium • fagot • gitaar •  
harp • hobo • hoorn • klarinet • 
klavecimbel • mandoline • melodisch 
slagwerk • orgel • orkestslagwerk • 
piano • piccolo • piccolotrompet • 
ritmisch slagwerk • sopraansaxofoon •  
tenorsaxofoon • trombone • trompet •  
viool • zang

jazz-pop-rock → altsaxofoon •  
baritonsaxofoon • basgitaar • 
bastuba • bugel • contrabas • 
cornet • elektrische gitaar • fluit • 
mondharmonica • piano • ritmisch 
slagwerk • sopraansaxofoon • 
tenorsaxofoon • trombone • trompet •  
viool • zang

oude muziek  → barokaltviool • 
barokcello • barokluit • barokviool •  
blokfluit • gamba • historisch 
toetsinstrument • oboe d’amore •  
klavecimbel • luit • mandoline • 
natuurhoorn • orgel • renaissance- 
blokfluit • renaissanceluit • 
traverso
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Derde graad
– 3u per week • 3 jaar

IN DE DERDE GRAAD KIES JE VOOR  
ÉÉN VAN ONDERSTAANDE ZES OPTIES:

➀ OPTIE KLASSIEKE MUZIEK

Instrument of zang: 1u per week
Groepsmusiceren: 2u per week
(te kiezen uit: koren, orkesten, 
samenspelgroepen, muziekpraktijk* 
tieners, muziekpraktijk* volwassenen, 
ondersteuningsvak piano, creatief project 
→  bekijk het ruime aanbod op de website).

* Het vak muziekpraktijk legt de basis voor het 
samenspelen en bouwt verder op de inhouden 
van de tweede graad.

Het vak groepsmusiceren kan onder bepaalde 
voorwaarden vervangen worden door een 
LiVe-traject (alternatieve leercontext – leren in 
verenigingen) in koren en orkesten waarmee 
de academie een structurele samenwerking 
aangaat (info via livetraject@samwdlier.net).

OF

Instrument of zang: 1u per week
Aangevuld met twee 1-uursvakken uit 
onderstaande lijst ENKEL IN L IER  :

→ Arrangeren
→ Muziektheorie
→ Compositie
→ BP (begeleidingspraktijk) voor leerlingen 

piano, gitaar of orgel (enkel mits 
toelating)

→ Creatief project
→  NIEUW

!  VanBladKlas. Stoomcursus 
muzikale vorming voor leerlingen die 
instromen in de derde graad met 
beperkte voorkennis om vlot partituren  
te leren lezen. 

➃ OPTIE MUSICAL ENKEL IN LIER  

Drama musical: 1u per week
Zang musical: 1u per week 
Song & dance: 1u per week
Plaatsen zijn beperkt

➄ OPTIE MUZIEK SCHRIJVEN  
ENKEL IN L IER

Muziektheorie: 2u per week 
Keuzevak: 1u per week

→  Instrument
→  Arrangeren
→  Geluidsleer en opnametechniek 
→  Compositie

➅ OPTIE PRODUCTIE/
GELUIDSLEER ENKEL IN L IER

Hoofdvak: 2u per week: live/studio 
electronics OF geluidsleer en 
opnametechniek
Keuzevak: 1u per week

→  extra uur live/studio electronics OF
 geluidsleer en opnametechniek
→  Arrangeren
→  Compositie
→  Instrument
→  NIEUW

!  VanBladKlas. Stoomcursus 
muzikale vorming voor leerlingen 
die instromen in de derde graad  
met beperkte voorkennis om vlot 
partituren te leren lezen.

➁ OPTIE JAZZ – POP – ROCK 
 ENKEL IN L IER ,  BOECHOUT, MALLE  
 EN ZANDHOVEN 

1ste en 2de jaar:
Instrument of zang: 1u per week 
Groepsmusiceren: 1u per week 
Muzikale en culturele vorming: jazz-pop
rock (MCV): 1u per week (enkel in Lier en
Zandhoven)

Optioneel keuzevak   NIEUW

!  VanBladKlas. 
Stoomcursus muzikale vorming voor leerlingen 
die instromen in graad 3 met beperkte 
voorkennis om vlot partituren te leren lezen. 

3de jaar:
Instrument of zang: 1u per week 
Groepsmusiceren: 1u per week
Keuzevak: 1u per week

→   Muzikale en culturele vorming: jazz-pop- 
rock (MCV) (enkel in Lier en Zandhoven)

→   Arrangeren (enkel in Lier)
→   Muziektheorie (enkel in Lier)
→   Een extra uur groepsmusiceren

➂ OPTIE OUDE MUZIEK

Instrument of zang: 1u per week 
Groepsmusiceren: 2u per week
(te kiezen uit: ensembles oude muziek, 
koren, orkesten, muziekpraktijk* tieners, 
muziekpraktijk* volwassenen)

* Het vak muziekpraktijk legt de basis voor het 
samenspelen en bouwt verder op de inhouden 
van de tweede graad.

Optioneel keuzevak  muziektheorie

muziek
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Vierde graad
– 2u per week • 3 jaar

Studierichting: vertolkend muzikant

➀ OPTIE KLASSIEK

Instrument of zang: 1u per week
Keuzevak: 1u per week

→  Groepsmusiceren
→  Kamermuziek
→  BP (begeleidingspraktijk): voor instrument 

gitaar, piano en orgel (enkel mits 
toelating)

→  Arrangeren
→  Hedendaagse muziek
→  Muziektheorie
→  Compositie
→  Muziekgeschiedenis (2u)
→  Geluidsleer en opnametechniek
→  Creatief project

Het keuzevak kan onder bepaalde voorwaarden 
vervangen worden door een LiVe-traject 
(alternatieve leercontext – leren in verenigingen) 
in koren en orkesten waarmee de academie een 
structurele samenwerking aangaat (info via 
livetraject@samwdlier.net).

muziek

© Katrien Hendrickx

© Patricio Ungaro



VERDIEPENDE SPECIALISATIE
Kan onder meer als intensieve 
voorbereiding op hoger kunstonderwijs. 
Opleiding op maat enkel mits toelatings-
proef en oriënterend advies van  
leerkracht en directie. Aanmelden  
via opleidingen@samwdlier.net.

➁ OPTIE JAZZ – POP – ROCK
  ENKEL IN L IER ,  BOECHOUT, MALLE  

 EN ZANDHOVEN 

Instrument of zang: 1u per week 
Keuzevak: 1u per week

→  Groepsmusiceren
→  Arrangeren (enkel in Lier)
→  Muziektheorie (enkel in Lier)
→  Muziekgeschiedenis (klassiek) (2u) 
 (enkel in Lier)
→  Geluidsleer en opnametechniek 
 (enkel in Lier)

➂  OPTIE OUDE MUZIEK ENKEL IN L IER  

Instrument of zang: 1u per week
Keuzevak: 1u per week

→  Groepsmusiceren
→  BP (begeleidingspraktijk)
→  Muziektheorie
→  Muziekgeschiedenis (klassiek) (2u)
→  Historische uitvoeringspraktijk

➃  OPTIE MUSICAL
ENKEL IN L IER EN BOECHOUT

Atelier musical: 2u per week 
(+ modulair extra aanbod zang)
Plaatsen zijn beperkt

➄ OPTIE SINGER / SONGWRITER 
ENKEL IN L IER  

Piano OF gitaar: 1u per week
Singer-songwriter: 1u per week
Enkel mits toelatingsproef

Vierde graad
– 2u per week • 3 jaar
Studierichting: creërend muzikant

De keuze voor het creërende traject komt in de 
eerste plaats vanuit de leervraag van de leerling. 
Daarom worden leerlingen uitgenodigd voor  
een oriëntatiegesprek met een curriculumcoach 
die op basis van de interesses en motivatie  
een passend voorstel doet, in overleg met  
de leerkrachten. Info en aanmelden via 
opleidingen@samwdlier.net.

➀ OPTIE KLASSIEK: 
INSTRUMENT OF ZANG

Instrument of zang: 1u per week
Keuzevak: 1u per week, te kiezen uit het 
volledige aanbod van de vakken van de 
vierde graad.

➁ OPTIE JAZZ – POP – ROCK
  ENKEL IN L IER ,  BOECHOUT, MALLE  

 EN ZANDHOVEN 

Instrument of zang: 1u per week
Keuzevak: 1u per week, te kiezen uit  
het volledige aanbod van de vakken 
van de vierde graad.

muziek
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muziek

➂ OPTIE OUDE MUZIEK ENKEL IN L IER  

Instrument of zang: 1u per week
Keuzevak: 1u per week, te kiezen uit het 
volledige aanbod van de vakken van de 
vierde graad.

➃ OPTIE MUSICAL ENKEL IN L IER

Atelier musical: 2u per week 
(+ modulair extra aanbod zang)
Plaatsen zijn beperkt

➄ OPTIE KLASSIEK: COMPOSITIE

Compositie: 1u per week
Keuzevak: 1u per week, te kiezen uit het 
volledige aanbod van de vakken van de 
vierde graad.

➅ OPTIE MUZIEKPRODUCTIE   
ENKEL IN L IER

Hoofdvak: muziekproductie

➆ OPTIE SINGER/SONGWRITER 
 ENKEL IN L IER

Piano OF gitaar: 1u per week
Singer-songwriter: 1u per week
Enkel mits toelatingsproef

Vierde graad
– 2u per week • 3 jaar

Studierichting: dirigent  ENKEL IN L IER

➀ OPTIE DIRIGENT  
VOCALE MUZIEK 

Koordirectie: 1u per week
Analyse & begeleidingspraktijk: 1u per week
Optionele keuzevakken:

→ Muziektheorie
→ Muziekgeschiedenis (2u)

Enkel mits toelatingsproef

➁ OPTIE DIRIGENT 
INSTRUMENTALE MUZIEK 

Directie instrumentale muziek: 1u per week
Analyse & begeleidingspraktijk: 1u per week
Optionele keuzevakken:

→ Muziektheorie
→ Muziekgeschiedenis (2u)

Enkel mits toelatingsproef

SPECIALISATIE
→ 2u per week • 2 jaar
→ Mogelijkheid om na de vierde graad in 

elk vak van de vierde graad muziek te 
specialiseren

Curriculum op maat na toelatingsproef, oriënterend 
advies en toelating directie. Aanmelden via 
opleidingen@samwdlier.net.

SPECIALISATIE
MUZIEKGESCHIEDENIS ENKEL IN L IER

2u muziekgeschiedenis per week •  
3 jaar

Vragen en info over ons 
muziekaanbod? Mail naar 

opleidingen@samwdlier.net.
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woordkunst–drama woordkunst–drama
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Tweede graad
– Van 8 tot 12 jaar  • 1u per week •  
   4 jaar
– Woordatelier: 1u per week
OF

– Musicalatelier: 1u per week 
   

Derde graad
– 2u per week • 3 jaar

➀ OPTIE VERTELTHEATER

Voor jongeren (van 12 tot 15 jaar):
– Dramastudio: 1u per week
– Woordstudio: 1u per week

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):
ENKEL IN L IER EN BOECHOUT

1ste en 2de jaar:
– Dramastudio: 1u per week
– Woordstudio: 1u per week

3de jaar:
– Woordstudio: 2u per week

➁ OPTIE STORYTELLING

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):
1ste en 2de jaar:
– Dramastudio: 1u per week
– Storytelling: 1u per week

3de jaar:
– Storytelling: 2u per week

➂ OPTIE SPELTHEATER

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):
1ste en 2de jaar:
– Dramastudio: 1u per week
– Speltheater: 1u per week

3de jaar:
– Speltheater: 2u per week

ENKEL IN L IER

ENKEL IN BOECHOUT

© Johan Van der dood
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Vierde graad
– 2u per week • 3 jaar

Studierichting: vertolkend acteur

➀ OPTIE VERTELTHEATER

– Dramalab: 1u per week
– Verteltheater-stemregie: 
   1u per week

➁ OPTIE SPELTHEATER

– Dramalab: 1u per week
– Theater: 1u per week
Opties verteltheater en speltheater worden bij 
voorkeur tegelijkertijd gevolgd. Het vak dramalab 
moet dan slechts éénmaal gevolgd worden.

Studierichting: theaterregisseur  
ENKEL IN L IER

➀ OPTIE REGIE

– Voor volwassenen (vanaf 18 jaar)
Enkel na intakegesprek

1ste jaar: 
– Spelcoaching: 1u per week
– Dramaturgie: 2u per week

2de jaar:
– Spelcoaching: 2u per week
– Dramaturgie: 1u per week

3de jaar:
– Spelcoaching: 2u per week
– Theorie van de regie: 1u per week

Studierichting: creërend acteur 
ENKEL IN L IER

➀ OPTIE SPREEK- EN 
VERTELTHEATER

– Dramalab: 1u per week
– Keuzevak: 1u per week

→ Radio maken
→ Spreken en presenteren
→ Storytelling

‘Radio maken’ en ‘Spreken en presenteren’ kan ook 
geïntegreerd gevolgd worden.

➁ OPTIE THEATERMAKER

– Dramalab: 1u per week
– Keuzevak: 1u per week

→ Figuren- en poppentheater
→ NIEUW

!  Improvisatietheater 
 (2 modules van 9 avonden)  

(introductiemoment 19 september 
 10u — 12u30)
→ Theater maken 

Enkel na intakegesprek

Kortlopende studierichting: schrijver 
ENKEL IN L IER    

– 3u per week • 3 jaar

Je kiest voor één van volgende genres:
→  Poëzie
→   Proza
→   Scenarioschrijven
→   Autobiografisch schrijven
→   Oriëntatiejaar (aanbevolen voor wie nog  

niet zeker is van zijn keuze)

Infomoment op 5 september om 10 uur. 
Aanmelden via schrijven@samwdlier.net.

Kortlopende studierichting:
woordkunst- en dramacultuur 
   
– 2u per week • 3 jaar
- Theatergeschiedenis: 2u per week

SPECIALISATIE

– 2u per week • 2 jaar
– Mogelijkheid om na de vierde graad 

in elk vak van de vierde graad woord 
te specialiseren.

Enkel na intakegesprek en oriënterend advies  
van leerkracht en directie.
Aanmelden via woord@samwdlier.net.
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woordkunst–drama woordkunst–drama

Vragen en info over ons aanbod 
Woordkunst-Drama? Mail naar

woord@samwdlier.net.

1514

  Circus NIEUW

!  
 
 ENKEL IN L IER

→  Aangeboden door de VZW 
Vriendenkring Stedelijke Academie

→  €150 per schooljaar

Eerste graad
– 24 lessen van 1,5 per week • 2 jaar
– Circusinitiatie van 6 tot 8 jaar

Tweede graad
– 24 lessen van 1,5 per week • 4 jaar
– Circusatelier van 8 tot 12 jaar

Derde graad
– 2u per week • 3 jaar
Voor jongeren (vanaf 12 jaar): 
– Circusstudio: 24 lessen van 
   1,5 per week
– Dramastudio: 1u per week



Jongeren

Kleuterdans
– Voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar
– 1u per week
→ Aangeboden door de VZW  
    Vriendenkring Stedelijke Academie
→ €150 per schooljaar

Eerste graad
– Vanaf 6 jaar • 1u per week • 2 jaar
– Dansinitiatie: 1u per week

Tweede graad
– Vanaf 8 jaar • 2u per week • 4 jaar 
 
– Danslab klassieke dans: 2u per week
– Optioneel: extra les moderne/ 

 hedendaagse dans: 1u per week
→ Aangeboden door de VZW Vriendenkring 

Stedelijke Academie
→  €150 per schooljaar
→ Ook toegankelijk voor wie geen 
 Danslab volgt

– Danslab klassieke dans: 1u per week
– Danslab hedendaagse dans: 1u per
    week

DEJUNIORCOMPAGNIE 1

→  Vanaf 10 jaar
→  Aangeboden door de VZW
     Vriendenkring Stedelijke Academie
→  €150 (Reductie: €75 in combinatie  

met Danslab)

Optioneel, enkel mits toelatingsproef

JONGENSDANSKLAS    
ENKEL IN L IER

→ Voor jongens van 8 tot 11 jaar 
→ 1u per week
→ Aangeboden door de VZW Vriendenkring 

Stedelijke Academie
→ €150 per schooljaar

Derde graad
– 2,5 uur per week • 3 jaar

➀ OPTIE KLASSIEKE DANS

– Danslab klassieke dans inclusief  
   pointes: 2,5u per week

➁ OPTIE HEDENDAAGSE DANS

– Danslab hedendaagse dans:  
    2,5u per week

DEJUNIORCOMPAGNIE 2

→ Vanaf 13 jaar
→  Aangeboden door de VZW  
     Vriendenkring Stedelijke Academie
→  €150 (Reductie: €75 in combinatie met  
     Danslab hedendaagse en/of klassieke dans)

Optioneel, enkel mits toelatingsproef

dans dans
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IN L IER:

IN BOECHOUT, MALLE,  ZANDHOVEN, RANST:
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Vierde graad
– 3u per week • 3 jaar

Studierichting: vertolkend danser

➀ OPTIE KLASSIEKE DANS

–  Danslab klassieke dans inclusief 
pointes & repertoire: 3u per week 

➁ OPTIE HEDENDAAGSE DANS

–  Danslab hedendaagse dans: 
 3u per week

Studierichting: choreograaf  NIEUW

!  
ENKEL IN L IER

– Danscompositie, improvisatie en 
scenografie: 3u per week

Studierichting: creërend danser

➀ OPTIE KLASSIEKE DANS

– Danslab klassieke dans: 3u per week 

➁ OPTIE HEDENDAAGSE DANS

– Danslab hedendaagse dans: 
 3u per week

DECOMPAGNIE 

→ 3u per week
→ Aangeboden door de VZW 

Vriendenkring Stedelijke Academie
→  €150 (Reductie: €75 in combinatie  

met Danslab hedendaagse  
en/of klassieke dans)

Enkel mits toelatingsproef

18

dans

SPECIALISATIE  ENKEL IN L IER

– 2u per week • 2 jaar
– Mogelijkheid om na de vierde graad 

in elk vak van de vierde graad dans 
te specialiseren.

Enkel mits toelatingsproef en oriënterend advies  
van leerkracht en directie. Aanmelden via 
dans@samwdlier.net.

Volwassenen ENKEL IN L IER

Tweede graad
– Beginner / middenniveau
– 2u per week • 4 jaar
– Danslab (combinatie van klassieke en 

hedendaagse dans)

Derde graad
– Middenniveau / gevorderd
– 2,5u per week • 3 jaar
– Danslab (combinatie van klassieke en 

hedendaagse dans)

SPECIALISATIE  
HEDENDAAGSE DANS

– Vanaf 18 jaar
– Gevorderd
– 2u per week
Enkel mits toelating en oriënterend advies  
van leerkracht en directie.  
Aanmelden via dans@samwdlier.net.

Vragen en info over 
ons dansaanbod? 
Mail naar 
dans@samwdlier.net.

© Johan Van der dood
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Opleidingsaanbod 
 2020 - 2021

Koningshooikt 
Boechout
Vremde
Broechem
Emblem
Oostmalle
Westmalle
Pulle (Zandhoven)

STEDELIJKE 
ACADEMIE 
VOOR 
SCHONE 
KUNSTEN
       LIER



VESTIGINGSPLAATSEN: 
Koningshooikt, Boechout, Vremde,
Broechem, Emblem, Oostmalle, Westmalle, 
Pulle (Zandhoven)
 
TARIEVEN
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 
2020-2021 bedraagt:
318 euro voor volwassenen (+24 jaar)
134 euro voor volwassenen tussen de 18 en 
24 jaar en volwassenen die recht hebben op 
een sociale vermindering
68 euro voor jongeren (-18 jaar)
Leerlingen met een UiTPAS Lier met 
kansentarief of een Vrijetijdspas Malle 
hebben recht op aangepaste tarieven.

MATERIAALBIJDRAGE 
Aan de studenten van sommige opleidingen 
wordt een extra materiaalbijdrage (van max. 
50 euro) gevraagd. 
Meer info: https://academie.uitinlier.be/
content/inschrijvingen 
 
INSCHRIJVINGEN 
Van 2 juni tot en met 30 september 2020 via 
het secretariaat of  
online: https://academie.uitinlier.be/content/
inschrijvingen.
 
OPGELET: In de loop van het academie-
jaar kan de informatie in deze brochure 
wijzigen. Recente informatie vind je op de 
website: academielier.be.

STEDELIJKE 
ACADEMIE 

VOOR 
SCHONE 
KUNSTEN

PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Koepoortstraat 1  
2500 Lier 
03 488 14 27 
sask@lier.be 
www.academielier.be

We kunnen niet wachten om u 
hartelijk te onthalen!

Namens het SASK-team

Geert Hendrix en Liesbet Van Huysse

In deze onzekere tijden wil onze kunstschool meer 
dan ooit iets voor jou betekenen.  
We stappen in de groeilijn van vorig schooljaar en 
voegen daar nieuwe plannen aan toe. De opleidingen 
Animatiefilm voor Jongeren, Tentoonstellingsbeheer, 
Tekeninitiatie, Projectatelier-Mixed Media en 
Productontwerp Keramiek staan in de startblokken.  

Groei betekent ook verbetering. 

Voor de volwassenen verandert de tweejarige derde 
graad Initiatie in een tienjarige vierde graad Beeld-
atelier. 

De opleiding Crossover organiseert in september een 
startdag waarop de leerlingen hun project voorstel-
len. 

Kandidaten voor een tweede optie kunnen zoals 
vorig schooljaar pas starten bij voldoende klascapa-
citeit, maar ze betalen dan een verminderd tarief. 

Dag (kandidaat) 
  beeldend 
   kunstenaar, 



2 uur per week Beeldatelier: Lier, Koningshooikt, 
Boechout, Vremde, Broechem, Pulle (Zandhoven),
Oostmalle, Westmalle, 
Uurrooster: zie website www.academielier.be 

BEELDATELIER  6-11 jaar

Hier kunnen creatieve 
kriebelvingers aan de slag. 
Ze mogen experimenteren met 
materialen en technieken. 
Speels veranderen ze 
fantasie in vakmanschap.  
 
Breng je eigen potloden, 
gom en slijper mee. 
Een materialenlijst volgt de 
eerste lessen.

 1ste-2de Graad

JEUGDATELIERS  
 6 - 11 jaar

3de Graad  

JONGERENATELIERS  
12-17 jaar   

ANIMATIEFILM  NIEUW! 
12-17 jaar
4 uur per week Animatiefilm in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be 
 
Je leert de technieken van 
getekende animatie, leganimatie, 
stop-motion en computeranimatie. 
Verzin karakters, schrijf story-
boards, ontwerp decors, zoek 
naar geluid, en monteren maar.  
 

DIGITAAL BEELDATELIER 
15-17 jaar 
4 uur per week Digitaal Beeldatelier in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be 
 
Buig je over een hedendaagse 
vormgeving van een affiche, een 
cd-hoes of een cover van een 
boek. Maak collages en stop-
motionfilmpjes. 
Ontwerpen doe je met potlood, 
verf én digitale tools.

BEELDATELIER  12-17 jaar 
4 uur per week Beeldatelier in Lier, 
Broechem, Boechout, Malle 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Ontmoet creatieve kameraden en 
laat je vakkundig begeleiden naar 
je een persoonlijk expressief 
project.
Breng je eigen potloden, gom en 
slijper mee. 
Een materialenlijst volgt de eerste 
lessen. 



KUNSTGESCHIEDENIS 
2 uur per week: Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Deze driejarige opleiding is voor jou, kunst - en cultuur-
liefhebber.  
Krijg inzicht in verschillende kunststromingen en ontdek 
de belangrijke kunstenaars, leer gaandeweg nadenken 
over hun werk. Naast beeldende kunst bekijk je ook 
muziek, dans, architectuur, literatuur en film.  
Laat je confronteren met de tentoonstellingsactualiteit. 
Neem deel aan studiereizen naar belangrijke musea of 
exposities in binnen- en buitenland. 
 

INITIATIE TEKENEN
NIEUW!
2 uur per week: Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be 

In deze opleiding maak je kennis met de technische 
aspecten van tekenen en verschillende papiersoorten. 
Je leert waarnemen en je ontwikkelt oog voor ver-
houdingen, compositie en perspectief.

Kortlopende opleiding  

      3 jarige opleiding

TENTOONSTELLINGSBEHEER
NIEUW!
2 uur per week: Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be 

Deze kortlopende opleiding leert je reflecteren over je werk. We denken 
breed, analyseren onconventioneel, gaan op zoek naar grenzen van je 
medium. Hedendaagse performances, installaties en videokunst helpen 
ons daarbij. 
Daarna zoeken we naar jouw omgang met het publiek. Je leert je werk 
opstellen in een ruimte, met licht en tijd, in een groepsexpo of solo-
tentoonstelling.
Met deze theoretische vraagstukken 
en praktische oefeningen kan je in 
je eigen atelier verder experimenteren.  

4de Graad 5 & 10 jarige opleidingen- aanvullende verplichte vakken:
*KUNST & CULTUUR – Lier 
Tijdens deze lessen maak je een ontdekkingstocht doorheen de ontwik-
keling van de beeldende kunst. Alle belangrijke kunststromingen komen 
aan bod. Tentoonstellingen zijn aanleiding om dieper in te gaan op een 
bepaalde kunstenaar of kunstrichting.  

**ONTWERPSCHETSEN – Lier 
Deze tweejarige opleiding verschaft je een belangrijke basis via elemen-
taire tekenopdrachten, de ontleding van composities en het bestuderen 
van voorbeelden. Daarnaast leer je je (kunst)filosofisch vertrekpunt te 
bepalen.



4de Graad  

    5 jarige opleidingen
 
vanaf 18 jaar & 16 jaar ook toegankelijk na een gesprek 

met de directie en leerkrachten

4.1-2: 8 uur per week atelier + 1 uur per week Kunst & Cultuur*
4.3-4: 8 uur per week atelier + 1 uur ontwerpschetsen** 
4.5: 8 uur per week atelier + vakoverschrijdende inhoudelijke 
begeleiding afstudeerproject 
* & **: zie p.7

Specialisatie  

    2 jarige opleidingen 

vanaf 18 jaar enkel toegankelijk na bevestiging van de 
jury of een intakegesprek 

Vereiste voorkennis: een opleiding 4de graad in hetzelfde atelier

S1: 8 uur per week hoofdatelier + 40 uur keuzeatelier. 
S2: 8 uur hoofdatelier + 40 uur keuzeatelier en vakoverschrijdende
inhoudelijke begeleiding afstudeerproject

TEKENKUNST   SCHILDERKUNST 

BEELDHOUW- & RUIMTELIJKE KUNST 

KERAMIEK    FOTOKUNST   GRAFIEKKUNST   

PROJECTATELIER-MIXED MEDIA

KANTWERK   CROSSOVERATELIER

Aanbod in 4de Graad 5-jarige opleiding & Specialisatie:

TEKENKUNST 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier, Broechem 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Leer waarnemen via de fascinerende wereld van lijnen, vormen, 
verhoudingen, contrasten, composities en ritme. Zoek naar inspiratie 
bij grote kunstenaars en oude meesters. Ontwikkel je eigen beeldtaal. 
Je tekent op verschillende papiersoorten met potlood, houtskool, 
Siberisch krijt, conté, pastel, aquarel en Oost-Indische inkt.

SCHILDERKUNST 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8) 
4de graad & specialisatie in Lier, Emblem 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

De eerste jaren werken we aan de technische onderbouw van het 
schilderen en het interpreteren van beelden.  Stapsgewijs leer je 
experimenteren en inhoudelijk werken vanuit een ontwerp of concept. 
Contact met het werk van diverse kunstenaars scherpt je visie en 
voedt je inspiratie  Je verwerft inzicht om een doordachte keuze te 
maken over wat het best bij jouw persoonlijkheid past.



BEELDHOUW- & RUIMTELIJKE KUNST 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Maak een hap in de ruimte, met vormgegeven materie en inhoud. 
Dat is hier je opdracht.  
Het traject is zowel technisch als artistiek. Je zoekt diepgaand naar hoe 
vorm en techniek zeggen wat niet in woorden te vatten is. 
We werken met steen, hout, klei, plaaster, cement, terracotta, lassen, 
moulagetechnieken, wassen modellen en kijken ook naar onconventio-
nele materialen. 

KERAMIEK 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Ontdek de artistieke en technische mogelijkheden van klei en 
aanverwante materialen. Bestudeer zowel de sculpturale als de 
functionele aspecten van keramiek en toets dit aan de wereld van 
de beeldende kunsten. Stilaan groei je naar eigen artistieke ontwerpen. 
Je werkt met de draaischijf, gips-vormontwerp en gips-moulage, 
diverse opbouwtechnieken en glazuur.

FOTOKUNST 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be
 
In deze opleiding ligt de nadruk op 
artistieke creatie en jouw persoonlijke 
invalshoek. Je leert technieken rond 
opname, verwerking en afdrukken. 
Gaandeweg kom je tot je eigen foto-
grafische project.  
Externe lezingen, tentoonstellingen en 
eigen groepstentoonstellingen voeden 
en vormen je. Vanaf het 2de jaar werk 
je met kunstlicht in de fotostudio.
Wie aan deze opleiding begint, kan 
vlot met een computer overweg.

GRAFIEKKUNST 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Je ontwikkelt een eigen grafische 
beeldtaal en drukt je werk in oplage. 
Je maakt kennis met houtgravure, ets, 
lithografie en zeefdruk. 
De mogelijkheden van de nieuwe, 
milieuvriendelijke etsmethoden, 
zoals de polymeerfilmtechniek en 
de acryl-etsgrond, komen aan bod.



PROJECTATELIER-MIXED MEDIA 
NIEUW!
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Ontwikkel persoonlijk werk met een waaier aan uitdrukkingsvormen: 
collage, beeld, objecten, mode, installatie, geluid, architectuur, video 
en performance. Je exploreert deze media en leert je kijk op de wereld 
op een eigenzinnige manier te uiten. Je creatieve proces is belangrijker 
dan het overbrengen van technische vaardigheden. 
Via toonmomenten zoek je naar publiek.

CROSSOVERATELIER 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier, Boechout, 
Broechem, Malle, Pulle (Zandhoven) 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Een crossover zoekt naar een 
kruisbestuiving. Door twee ateliers 
te combineren kijk je over de muur, 
vind je inspiratie in minder bekende 
uitdrukkingsvormen en bevrucht je 
je werk met onverwachte inzichten.
Je hebt al een optie in de vierde 
graad afgelegd. Je volgt les in twee 
disciplines, telkens vier uur. 
Je stelde je project voor tijdens 
een intakegesprek.

KANTWERK 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Deze opleiding is uniek in het 
Vlaamse kunstonderwijs.
Lierse tulekant, goudborduursels 
en parel- en paillettenwerk maak-
ten Lier wereldberoemd. Leer deze 
klassieke technieken en waag je 
aan een hedendaagse twist. 
Je ontwerpt patronen en gebruikt 
diverse materialen voor toe-
passingen in mode en interieur.



4de Graad  

    10 jarige opleidingen
vanaf 18 jaar & 16 jaar ook toegankelijk na een gesprek met 
de directie en leerkrachten

vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.7)  

4.1-10: 4 uur per week atelier –Kunst & Cultuur en Ontwerpschetsen 
maken deel uit van het lessenrooster 
4de graad: Lier, Boechout, Broechem, Malle, Pulle,  
Uurrooster: zie website www.academielier.be
     

DIGITALE BEELDENDE KUNST    
PROJECTATELIER
LEVEND MODEL 
KUNSTAMBACHT PAPIER 
PRODUCTONTWERP KERAMIEK  
TEXTIELE KUNST

Deze 10-jarige opleiding zoekt naar je talent in 
teken- en schilderkunst, 3D-werk en grafiek. 
Je vindt je weg in de hoeveelheid van disciplines 
en ontdekt je eigen beeldtaal.
Ook wie reeds beeldende ervaring heeft is 
welkom om in deze richting zijn beeldtaal binnen 
een ruim kader te verbreden.

Aanbod in 4de Graad 10-jarige opleiding

4.1-2: 4 uur per week atelier + 1uur per week Kunst & Cultuur* 
4.3-4: 4 uur per week atelier + 1 uur ontwerpschetsen** 
4.5-10: 4u per week atelier 
* & ** zie p 7

BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNST NIEUW!

DIGITALE BEELDENDE 
KUNST 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad & specialisatie in Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be      

Je experimenteert met digitale beel-
den en mixed media. Via oefeningen 
verken je de verschillende basis-
mogelijkheden van Photoshop. 
Alles wordt uitgelegd op beginners-
niveau. Een basiskennis informatica 
kan het leerproces versnellen. 
In deze opleiding maak je kennis met 
het werk van bekende illustratoren 
en experimentele kunstenaars.

PROJECTATELIER 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be      

Ongeacht je ervaring of medium ga 
je op zoek naar je identiteit als heden-
daags kunstenaar.Via groepslessen 
en individuele contactmomenten 
moedigt de docent-kunstenaar je 
aan je eigen project uit te stippelen. 
Alles is mogelijk: installatiekunst, 
schilderkunst, performance, video, 
sculpturale toepassingen,.. 
Je neemt deel aan tentoonstellingen 
binnen en buiten de academie.  
Een minimum aan ervaring is vereist. 
Toelating enkel na een intakegesprek. 



LEVEND MODEL 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

We ontdekken het menselijk lichaam als een complex en 
dus interessant studieonderwerp. Het levend model kan het 
doel van het werk zijn, maar ook het middel. 
We experimenteren met technieken en interpretatie. 

 
 

KUNSTAMBACHT PAPIER
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad: Broechem 
Uurrooster: zie website www.academielier.be 

Het papierambacht omvat vele facetten: scheppen en 
bewerken van papier, papier-maché, boekjes of decors 
maken, … In dit atelier leer je verschillende technieken en 
vaardigheden. Je bezoekt relevante expo’s.
Zo verwerf je kennis over de oneindige mogelijkheden van 
papier en stel je uiteindelijk je eigen project voor.

TEXTIELE KUNST 
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8t)
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be 

We gaan op zoek naar de tactiele 
kwaliteit van hedendaags textiel. 
Je experimenteert met oude 
technieken als vilten, borduren, 
weven, haken en drukken en je 
gebruikt hiervoor zowel plantaar-
dige, dierlijke als synthetische 
vezels. 
Later leer je ook hedendaagse 
technieken toepassen.
Niet alleen zoeken we naar een 
hedendaagse context, we dagen 
je uit om ruimtelijke werkstukken 
aan te durven. 

PRODUCTONTWERP 
KERAMIEK            
NIEUW!
vanaf 18 jaar & 16 jaar (zie p.8)
4de graad: Lier 
Uurrooster: zie website www.academielier.be

Basiskennis keramiek is vereist.  
Via opdrachten leer je vormen 
ontwerpen met een eigen concept 
en design. In deze opleiding 
ontdek je, op een niet voor de hand 
liggende manier gips/klei-draaien, 
prototypes maken, combi’s met 
andere materialen, kleuronderzoek 
en presentatie.  



Zomer-knutselkampen 
                      20-21

 Vijf dagen lang, 
tekenen en schilderen, 
bouwen en knutselen, 
kleien en kleuren, 
creëren, spelen en 
genieten.

Meer info vind je op onze website: www.academielier.be

(vanaf 6 tot en met 12 jaar)   

Samen met je vriendjes 
of vriendinnetjes maken 
we er een 
onvergetelijke week van!



INSCHRIJVINGEN 
 
UURROOSTERS
Bij de voorbereiding van deze brochure zijn de uurroosters voor het 
nieuwe schooljaar nog niet bekend. 
Deze informatie vind je op de website www.academielier.be of kan je 
verkrijgen via het secretariaat van de academie: 
      Koepoortstraat 1 Lier 
      03 488 14 27 – sask@lier.be

OPGELET
Alle informatie in deze brochure kan in de loop van het academiejaar 
gewijzigd worden.

Van 2 juni tot en met 
30 september 2020


