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KUNSTENLAB

SPECIALISATIE

ATELIERS I.S.M. ORANJE

Welkom!

Ontdek in dit infoboekje de vele mogelijkheden van de Academie Brugge Deeltijds 
Kunstonderwijs. Of je nu je eerste stappen zet, of al bakken ervaring hebt, binnen 
onze Academie hebben wij voor jou zeker en vast een plaatsje. Grasduin voor 
jezelf, je ouders, kinderen of kleinkinderen. In dit boekje vind je alle 
mogelijkheden voor jong en oud.

Na zo’n 10 jaar is de Vlaamse regering erin geslaagd een Decreet voor het DKO te 
schrijven. De laatste maanden werd alles gestemd en het decreet werd gepubli-
ceerd in het Belgisch staatsblad op 11 mei. Uiteraard was de blijdschap zo groot 
dat men niet kon wachten om te starten. 1 September 2018 wordt daarom de start 
van een vernieuwd Deeltijds Kunstonderwijs. 

Met de  academie hebben we gekozen om de nieuwe mogelijkheden zo maximaal 
mogelijk te gebruiken. Een kleine bloemlezing van de vernieuwingen:

° Voor de kinderen vanaf 6 jaar komen er 11 nieuwe vestigingsplaatsen. In totaal 
richten we op 19 plaatsen creatieve atelers in. 
° Voor jongeren van 12 tot 18 jaar bieden we naast de ateliers op woensdagmid-
dag, vrijdagavond en zaterdag ook ateliers aansluitend op de reguliere lessen van 
hun school. 
° Voor volwassenen bieden we zomaar even 6 nieuwe opties aan. Ontdek ze verder 
in het boekje. 

Het aanbod voor elke leeftijd is dan ook bijzonder groot. Om ons nog beter te leren 
kennen nodigen we je graag uit op één van de vele evenementen, tentoonstellin-
gen en lezingen die we organiseren. 
Kom eens langs op de Academie. Ons secretariaat geeft je graag de eerste uitleg 
en daarna kan je in de ateliers zelf langsgaan voor een gesprek met de docen-
ten-kunstenaars.

Met drie eeuwen ervaring en een rijk gevulde geschiedenis is de Academie van 
Brugge dé plaats waar je traditionele, technische en ambachtelijke 
technieken aanleert. Maar de tijd staat niet stil, ook de nieuwste hedendaagse 
technieken en mogelijkheden komen aan bod. We begeleiden je in je persoonlijke 
ontdekkingstocht en ontwikkelen samen een visie over kunst.

We staan klaar voor jou. 

Het Academie-team
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ACADEMIE BRUGGE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

http://www.academiebruggedko.be

HOOFDSCHOOL & ADMINISTRATIE
Katelijnestraat 86, 8000 Brugge    T 050 44 11 70
mailadressen:  info@academiebruggedko.be
  

OPENINGSUREN SECRETARIAAT van 1/09 tot 30/06

 

 

Gesloten op zondagen, feestdagen en schoolvakanties.
Voor inschrijvingen tijdens de zomervakantie is er een aangepaste regeling, zie 
inschrijvingen.
 
DIRECTIE
Joost Goethals
directie@academiebruggedko.be

Parkeren: Meer informatie over parkeren in Brugge via www.brugge.be/parkeren. 
Wie met de wagen naar de hoofdschool komt, kan parkeren in P-Katelijne aan het voordelige 
cursistentarief. Info op het secretariaat.(Onder voorbehoud van wijzigingen)

INFO

Ma 16:00-20:00

Di 16:00-20:00

Woe 13:30-20:00

Do 16:00-20:00

Vrij 16:00-20:00

Za   9:00-12:00 13:30-17:00
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De inschrijvingsperiode loopt van 15  juni tot en met 30 september. Leerlingen die 
het lopend schooljaar reeds zijn ingeschreven hebben tot 1 juli een voorrangs-
recht tot inschrijving. 

De Academie is gesloten vanaf 1 juli en terug open op 17 augustus 2018. 
Inschrijven op het secretariaat kan in augustus van maandag t.e.m. vrijdag van 
14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. 

Inschrijven in juni en september kan tijdens de openingsuren van het 
secretariaat.

Je kan gedurende de gehele inschrijvingsperiode online inschrijven via onze 
website www.academiebruggedko.be.

INSCHRIJVINGSGELD

Alle vermelde vestigingsplaatsen, opties en uurregeling zijn nog onder 
voorbehoud van goedkeuring.

Inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.

minder dan 18 jaar € 65,- + € 20,- 
voor materiaal Lagere en Middelbare graad

min 18 - vermindering € 42,- + € 20,- 
voor materiaal Lagere en Middelbare graad

18-24 jaar € 129,-

vanaf 24 jaar € 307,-

vanaf 24 jaar - vermindering € 129,-

Voor alle info kan u zich tot het secretariaat richten.
* Genoemde leeftijden zijn steeds de leeftijd op 31/12 van het betreffende schooljaar.
** Attesten mindervalide moeten voldoen aan één van de volgende geldigheidstermijnen:
a. Attest ‘voor onbepaalde duur’ - b. Attest met einddatum na 30 juni 2019 - c. Attest tot ‘heden en verder’
met een uitgiftedatum in september 2018. 
Opmerking: Het inschrijvingsgeld wordt betaald op het ogenblik van de inschrijving. Een wijziging in de 
toestand van de leerling na de datum van inschrijving kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van het 
inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld kan niet teruggevorderd worden. 

Reden vermindering Bewijsstuk(ken)

Bijkomende studierichting DKO 
(leerlingen - 18 jaar*)

Betalingsbewijs eerste inschrijving Academie, Conservatori-
um

Ander gezinslid betaalt vol tarief
(leerlingen - 18 jaar*)

Betalingsbewijs ander gezinslid Academie, Conservatorium

Gezinsvervangend tehuis / Medisch 
Pedagogische Instelling

Attest betrokken tehuis

Mindervalide 
(min. 66% en/of 4 punten in pijler 1)

- Attest FOD Sociale Zaken, of 
- Rekeninguittreksel ontvangen tegemoetkoming FOD in 2018, 
of
- Attest van de maand september 2018 uitgegeven door een 
erkend ziekenfonds o.v.v. RIZIV-nummer en graad arbeidson-
geschiktheid
- Attest van de maand september 2018 uitgegeven door een 
erkend ziekenfonds dat je een verhoogde tegemoetkoming 
ontvangt

Uitkeringsgerechtigde werkloze
of persoon ten laste

Attest van de maand september 2018 ‘aanvraag van een ver-
mindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunston-
derwijs’ uitgegeven door de VDAB of RVA

Leefloon of persoon ten laste Attest van de maand september 2018 uitgegeven door het 
OCMW

Redenen toepassing verminderd tarief

INSCHRIJVINGENINSCHRIJVINGEN
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VAN 6 TOT 11VAN 6 TOT 11Kinderen van 6 tot 11jaar kunnen kiezen uit 
drie verschillende ateliers:
Beeldatelier
Animatiefilm atelier
Kant- en textiel atelier
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Tekenen, schilderen, boetseren.. je gaat aan de slag met kleur, lijn, vorm, 
materialen en je eigen creativiteit en fantasie. Daarbij zijn onze enthousiaste en 
gedreven leerkrachten jouw gids. Je leert jezelf beeldend uit te drukken in een 
eigen beeldtaal. Ook ontmoet je kunstenaars, technieken en diverse 
beeldende elementen. Op een speelse manier leer je kijken naar en genieten van 
kunst waardoor je zelf je grenzen verlegt.

Academie beeldateliers vind je op 16 plaatsen in Brugge en nu ook in Jabbeke, 
Varsenare en Zuienkerke. Ontdek op de volgende bladzijden waar je een atelier 
dicht bij jou kan volgen.

Voor inschrijvingen, tarieven en meer, zie p6.

VAN 6 TOT 11
LAGERE GRAAD

Beeldatelier

VAN 6 TOT 11

 
ACADEMIE ATELIERS

Op 16 plaatsen in Brugge

Ook in jouw buurt!

 
EN NU OOK IN 

JABBEKE - VARSENARE 

EN ZUIENKEKE
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nieuwe vestigingen dit jaar  VAN 6 TOT 8

Ateliers voor kinderen van 6 tot 11

Op woensdag kan je in een aantal plaatsen kiezen tussen twee tijdstippen.

VAN 6 TOT 11

In onze nieuwe vestigingen mogen we enkel starten met het 1e t/m 3e leerjaar (6 tot 8 jaar). 

Ieder volgend jaar komt er een leerjaar bij.

ma woe zaVm zaNm

Brugge centrum

Hoofdschool

Katelijnestraat 86

13:30-15:20

15:40-17:30
10:00-11:50 13:45-15:35

Brugge centrum

Kanthuis 

Freren Fonteinstraat 6
13:30-15:20 13:45-15:35

Sint-Andries 

De Triangel 

Diksmuidse Heerweg 157

13:30-15:20

15:40-17:30
10:00-11:50

Sint-Kruis 

Mozaïek 

Pastorieweg 4

13:30-15:20

15:40-17:30
10:00-11:50

Sint-Jozef 

De Komme 

Sint Jozefstraat 2 
14:00-15:50

Sint-Michiels 

Gemeentelijke Basisschool 

Rijselstraat 71

13:30-15:20

15:40-17:30

Dudzele 

Sted. onderwijs Brugge-noord 

Damse Steenweg 30, 
14:00-15:50

Assebroek

Paalbos 

Gemene Weideweg Zuid 121
14:00-15:50

Zeebrugge 

VBS Roezemoes 

Zustersstraat 3
 15:45-17:35

ma woe vrij

Sint-Pieters / Brugge

GO De STEMpel 

Karel Ledeganckstraat 3
15:15-17:00

Brugge centrum

GO De Springplank

Hugo Losschaertstraat 5b
15:15-17:00

Assebroek

Steinerschool

Astridlaan 86
15:15-17:00

Sint-Kruis / Male

Vrije Basisschool Kantelberg 

De Linde 94
16:00-17:50

Lissewege

Sted. onderwijs Brugge-noord 

Stationsstraat 25
15:30-17:20

Steenbrugge

OLVA Steenbrugge 

Baron Ruzettelaan 439
16:00-17:50

Assebroek

OLVA De Meersen

Astridlaan 400
16:00-17:50

Varsenare / Jabbeke

SPC Hof Ter Straeten  

Hof van Straeten 2
13:45-15:35

Zuienkerke

De Notelaar

Nieuwe Steenweg 96
 16:15-18:00
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VAN 6 TOT 11

ANIMATIEFILM ATELIER

Brugge, Hoofdschool
Za  Vm
10:00-11:50

Za Nm
13:45-15:35

Animatiefilm 2 uur per week, 
woensdagmiddag: 6 tot 8 jarigen
zaterdagvoormiddag of zaterdagnamiddag: 8 tot 12 jarigen
Hoofdschool: Katelijnestraat 86, Brugge

Heb jij er altijd van gedroomd om zelf animatiefilms te maken? Dan ben je hier 
aan het juiste adres! In de richting animatiefilm leer je allerlei verschillende 
animatiefilmtechnieken zoals stop-motion, plasticine-animatie, poppenanima-
tie, getekende animatie, papiersnit animatie, noem maar op. Je leert zelf met de 
computer werken om je tekenfilmpjes beeld per beeld te kunnen opnemen. Tijd 
om je fantasiewereld leven in te blazen met de richting animatiefilm!

Jabbeke
Vrij 
15:30-17:20

Animatiefilm 2 uur per week
Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40, Jabbeke

NIEUW

Woe Nm
13:30-15:20

NIEUW
Nu vanaf 6 jaar!
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VAN 6 TOT 11

KANT- EN TEXTIELATELIER

Tekenen, schilderen, boetseren,.. en textiel! Je gaat aan de slag met kleur, 
lijn, vorm, materialen en je eigen creativiteit en fantasie. Daarbij zijn onze 
enthousiaste en gedreven leerkrachten jouw gids. Je leert jezelf beeldend uit 
te drukken in een eigen beeldtaal. Daarnaast is er veel tijd en aandacht voor 
kantklossen, textiele vezels en stoffen. De leerkracht prikkelt jouw fantasie en 
houdt rekening met je leeftijd, tempo en persoonlijkheid.

Kanthuis
Woe Nm
13:30-15:20

Za Nm
13:45-15:35

Freren Fonteinstraat 6, 8000 Brugge



19

voor inschrijvingen, tarieven en meer, zie pag. 6

VAN 12 tot 18 
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voor inschrijvingen, tarieven en meer, zie pag. 6

beeld

BEELDATELIER

  Brugge
Beeldatelier 4 uur per week, naar keuze op woensdag, vrijdag of zaterdag

Woe Nm
13:45-17:20

Vrij Av
 17:30-21:05

Za Vm
9:00-12:35

   Za Nm
13:45-17:20

Hier maak en ontwikkel je jouw kunst door te tekenen, oplossingen te zoeken 
en creatief denken. Je ontdekt de mogelijkheden van beeldende kunst, leert 
hoofd- en bijzaken onderscheiden en maakt kennis met verschillende materialen, 
kunstvormen en stijlen. De leerkracht houdt rekening met je persoonlijkheid en 
begeleidt je in je creatieve zoektocht en ontwikkeling.

  Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VAN 12 tot 18 

  Brugge

Ma Av      +
16:00-17:40

Di Av
16:00-17:40

NIEUW jongeren atelier aansluitend op de lessen secundair 
onderwijs (Twee x 2 uur per week)

  Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
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ANIMATIEFILM ATELIER

  Brugge
Animatiefilm 4 uur per week, naar keuze op vrijdag of zaterdag

Vrij Av
17:30-21:05

 Za Vm
 9:00-12:35

Za Nm
13:45-17:20

Ben jij gefascineerd door de wereld van animatiefilm en wil je er zelf aan te 
beginnen? In deze richting leer je alle verschillende animatiefilmtechnieken 
zoals getekende animatie, leganimatie, stop-motion en computer gegenereerde 
animatie. Je doorloopt van A tot Z alle fasen van het animatiefilm-proces. Via 
creatieve opdrachten leer je karakters en decors ontwerpen, storyboarden, 
animeren, monteren en ten slotte geluiden plaatsen op je animatiefilmpjes. Tijd 
om je fantasiewereld leven in te blazen in de richting animatiefilm!

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VAN 12 tot 18 
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KANT-TEXTIEL ATELIER

  

Textiele Vorming/Kant 4 uur per week op woensdag- of zaterdagnamiddag

Zat Nm
13:45-17:20

Kanthuis: Freren Fonteinstraat 6, 8000 Brugge

Geboeid door kledij, sjaals, mutsen, kussens, kant, tapijten,..? 
In dit atelier leer je werken met diverse textiele- en modetechnieken zoals spin-
nen, stoffen maken, batik, weven, vilten, papier scheppen, vezelpapier, een kled-
ingstuk naaien, borduren, stempelen, sjabloneren, patroontekenen, kleding pim-
pen, stoffen of kledij verven. Ook klassiek of hedendaags kantklossen komt aan 
bod. Naar keuze kan je de volledige les aan kantklossen besteden. Je gebruikt je 
schetsboek om ontwerpen te maken, binnen het thema of opdracht. 

Woe Nm
13:45-17:20Kanthuis

VAN 12 tot 18 
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VIDEO/DIGITAAL ATELIER

   Brugge
Digitaal Beeld 4 uur per week op vrijdagavond

Vrij Av
17:30-21:05

Met camera en bewegend beeld leer je creatief werken. Je filmt, monteert, mixt 
klank en beeld en maakt een kortfilm, experimentele clips en animaties. Jouw 
tools zijn onder meer Adobe Premiere en After Effects.
Met Photoshop en Illustrator werk je met foto’s, illustraties, beeldmanipulaties, 
digitale collages, kleurexperimenten en in Cinema4D met 3D modelling, printing, 
enz.
Je output is bijzonder gevarieerd; filmpjes, clips, youtube, projecties, 3D prints en 
nog veel meer. Voorkennis heb je niet nodig, de Macs en de nieuwste tools staan 
klaar voor jou!

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VAN 12 tot 18 
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VANAF 18 
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ANIMATIEFILM ATELIER

   Brugge
Animatiefilm atelier  4 uur per week op donderdagavond

Do Av
18:00-21:30

Ben jij gefascineerd door de wereld van animatiefilm en wil je er zelf aan te 
beginnen? In deze richting leer je alle verschillende animatiefilmtechnieken 
zoals getekende animatie, leganimatie, stop-motion en computer gegenereerde 
animatie. Je doorloopt van A tot Z alle fasen van het animatiefilm-proces. Via 
creatieve opdrachten leer je karakters en decors ontwerpen, storyboarden, 
animeren, monteren en ten slotte geluiden plaatsen op je animatiefilmpjes. Tijd 
om je fantasiewereld leven in te blazen in de richting animatiefilm!

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VANAF 18 

Het animatiefilm atelier voor volwassen is een nieuw atelier en een belangrijke 
stap voor onze academie om nu ook voor volwassenen dit boeiende atelier aan te 
bieden.

Kortlopend atelier - 2 jaar - 1 avond per week (4 uur)

NIEUW
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EXPLORATIE ATELIER

   Brugge
Exploratie Atelier  4 uur per week op dinsdagavond

DI Av
18:00-21:30

Twijfel je over de juiste keuze of richting of is alles nieuw voor jou? 
Dan ben je hier op de ideale plaats.
In een korte 2-jarige opleiding kan je ontdekken, proeven, onderzoeken en 
experimenteren met beeldelementen, techniek en materiaal. Door uitdagende 
en afwisselende opdrachten, zowel 2D als in de ruimte, wordt je creativiteit 
geprikkeld en leer je ideeën omzetten in beeld. De variatie en verschillende tools 
die je in dit atelier krijgt aangereikt, willen je een betere keuze laten maken voor 
de toekomst. Je kijkt ook wat er zich afspeelt in de kunstwereld, vroeger en nu, en 
laat je erdoor inspireren voor je eigen werk. 

VANAF 18 

Kortlopend atelier - 2 jaar - 1 avond per week (4 uur)

Fotohuis: Gistelse Steenweg 190, 8200 Sint-Andries- Brugge

NIEUW
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VIDEO/DIGITAAL ATELIER

   Brugge
Digitaal Beeld  4 uur per week op donderdagavond

Do Av
18:00-21:30

Nieuwe media, nieuwe creatieve uitdagingen! 
Hier onderzoek je de creatieve en artistieke mogelijkheden van nieuwe media, 
van nieuwe tools. Bewegend beeld met film, videokunst, animatie, 3D komen aan 
bod. Je maakt printed media met foto’s, illustraties, beeldmanipulaties en digitale 
collages.  Je experimenteert met 3D printing, lasercutting en virtual reality apps/
environments/film. Er wordt in modules of projectmatig gewerkt. Primair is het 
scheppende, inhoudelijke en beeldende aspect. De techniek blijft steeds het 
middel niet het doel. Je leert de basiskennis en de toepassingsmogelijkheden van 
de gebruikte software: oa. Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, 
Cinema4D en VR-apps. Voorkennis van een besturingssysteem is noodzakelijk.

VANAF 18 

Kortlopend atelier - 2 jaar - 1 avond per week (4 uur)

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
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BEELDHOUWKUNST & RUIMTELIJKE KUNST

In dit atelier wordt je vormgevoel en vormkennis op een creatieve manier 
ontwikkeld. 
Je raakt vertrouwd met de technieken uit de beeldhouwkunst zoals boetseren 
met klei, bak klei, gieten met gips, houwen in steen en hout, werken met metaal, 
polyester, beton, lood, karton,.. 
De leerkracht is jouw coach en jullie zoeken samen naar oplossingen voor de 
realisatie van je driedimensionaal werk.

Modeltraject
Intensief traject
Vertraagd traject
 

Ma
18:00-21:30
18:00-21:30
18:00-21:30

Di
18:00-21:30
18:00-21:30

Woe Do Vrij Za

+ aanvullend atelier naar keuze

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VANAF 18 

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1
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CROSS-OVER

Één project in meerdere ateliers. Dat is het idee achter het cross-over-project. 
Je vertrekt vanuit een sterk concept en combineert meerdere disciplines in één 
werk om procesmatig tot een nieuw en origineel eindresultaat te komen. De 
leerkracht coacht je en zorgt voor de coördinatie met andere ateliers, disciplines 
en leerkrachten. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats.

uren en dagen in functie van de ateliers die je kiest 

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Fotohuis, Gistelse Steenweg 190, 8200 Brugge

VANAF 18 

NIEUW
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FOTOGRAFIE
Als enthousiaste fotograaf ben je hier op de juiste plaats! Je gaat zelf veel 
fotograferen en wordt uitgedaagd om het medium steeds verder te ontdekken. 
Technische en inhoudelijke aspecten zijn belangrijk in de fotografie. Deze leer 
je gebruiken en een visie ontwikkelen om jouw werk te realiseren. De digitale 
techniek vraagt een grondige kennis van specifieke tools zoals de instellingen van 
je camera en de programma’s Lightroom en Photoshop. Ook de analoge techniek 
blijft als keuzevak behouden.
Daarnaast leer je kijken naar de grote voorbeelden en analyseer je hun werk. 
Het atelier staat in contact met de buitenwereld waardoor je kansen krijgt in 
samenwerkingen met diverse culturele partners. 

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Fotohuis: Gistelse Steenweg 190, 8200 Sint-Andries

VANAF 18 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9:30-12:00

atelier

14:30-17:00

atelier

13:30-17:00

basistheorie

14:30-17:00 13:00-16:30

keuzevak

(1x/maand)

18:00-20:30

atelier

18:00-21:30

basistheorie

18:00-21:30

analoog 

18:00-21:30

fotogeschiedenis

1x/maand

18:00-20:30

atelier

Modeltraject: 8 uur / 2 sessies per week  5 jarig
Intensief traject: 10 uur / 3 sessies per week / 4 jarig
Vertraagd traject: 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Het eerste jaar is er specifiek basistheorie voorzien op dinsdagmiddag of -avond.
Vanaf het tweede jaar krijg je ook fotogeschiedenis.
Eénmaal per maand kan je een keuzevak volgen. 
Het is ook mogelijk om een analoge opleiding te kiezen. 
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GRAFIEKKUNST

Een kunstvorm gebaseerd op druktechnieken.
Je leert drie verschillende drukprocédés goed kennen; hoogdruk, diepdruk 
en sjabloondruk. Hiermee kan je je werk vermenigvuldigen. Je ontwikkelt je 
eigen creatieve beeldtaal door het experimenteren met deze technieken. Zowel 
technisch als inhoudelijk/artistiek werk je naar een zelfstandige en individuele 
interpretatie van Grafiek toe.

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VANAF 18 

Modeltraject
Intensief traject*
Vertraagd traject

 

Ma Di
18:00-21:30
18:00-21:30

18:00-21:30

Woe Do
18:00-21:30
18:00-21:30

Vrij Za

*plus  aanvullend atelier naar keuze

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1
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GLASSCHILDERKUNST

Hier leer je alle aspecten kennen van een fascinerende kunstvorm; een 
mysterieus spel van kleur en licht. De glasschilderkunst biedt jou de traditionele 
technieken zoals glas in lood, brandschilderen, etsen en zandstralen, maar ook 
andere technieken w.o. glas-applicaties, glas-assemblage, het versmelten en 
vervormen van glas binnen een nieuwe hedendaagse vormgeving komen aan bod.

VANAF 18 

Modeltraject
Intensief traject
Vertraagd traject
 

Ma
18:00-21:30
18:00-21:30
18:00-21:30

Di
18:00-21:30
18:00-21:30

Woe Do Vrij Za

+ aanvullend atelier naar keuze

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1
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Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier KANT 3

Vakken Materiaalkennis en ontwerp 3

Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier KANT 3

Vak Materiaalkennis en ontwerp 3

Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

KANT

In de opleiding kant volg je les in vormleer, materialenkennis en 
kostuumgeschiedenis en je krijgt een ruim aanbod aan mogelijkheden, 
technieken, materialen en experimenten. Er is plaats voor elk onderwerp voor 
zowel kleding, objecten als wandversieringen. Daarnaast besteden we ook 
aandacht voor het experiment van de hedendaagse kant binnen de textiele 
vormgeving, de architecturale kunsten en het driedimensionaal werk.
Je kan kiezen uit 3 richtingen:
Klassiek kant
Dit is de plaats voor onder meer stropkant, Cluny kant, Russisch kant tot 
Vlaanderse kant, Binche kant en andere fijne kantsoorten. Met klassieke kennis 
verwerf je inzicht in de uitvoering van kanten uit ons rijk verleden.
Hedendaags kant
Je start met de klassieke technieken en werkt tegelijkertijd aan hedendaagse 
creaties. Met het kantklossen leer je je artistiek uit te drukken en ontwikkel je 
jouw creativiteit voor een actuele vormgeving.
Kant met textiel/mode
Naast kant, onderzoek en bestudeer je eeuwenoude technieken zoals batik, 
shibori, sprang, weven, papier scheppen, vezelpapier, vilten, mouleren op de 
paspop, patroontekenen, naaien, enz. Je leert deze technieken vernieuwen en 
toepassen in de creatie van uniek en eigentijds werk

VANAF 18 

Modeltraject
Intensief traject

Ma

14:00-21:30

Di Woe Do Vrij Za

+ aanvullend atelier naar keuze
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KERAMIEK

Wanneer verandert klei in keramiek? Dat ontdek je in dit atelier.
Je start met een algemene inleiding over keramiek en maakt kennis met klei en 
andere materialen. Met aandacht voor de artistieke vormgeving en je persoonlijke 
ontplooiing gebruik je verschillende bewerkingstechnieken; het opbouwen van 
kleirollen, platen, banden en het maken van gipsen moules voor het afgieten 
of indrukken van klei. Ook leer je versieringstechnieken met engobe, glazuren, 
oxiden en toepassingen zoals eenvoudige geometrische vormen of meer 
ingewikkelde sculpturen. 

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VANAF 18 

Modeltraject
Intensief traject*
Vertraagd traject

Ma
18:00-21:30
18:00-21:30

Di
18:00-21:30
18:00-21:30

Woe Do Vrij Za
9:00-17:00
9:00-17:00+ aanvullend atelier naar keuze

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1

  Avond   Weekend
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LEVEND MODEL
De studie naar het levend model is binnen de beeldende kunsten een eeuwenoude 
traditie maar geeft ook nieuwe mogelijkheden. Je verdiept je in de wereld van de 
anatomie en de opbouw van levende lichamen en tegelijkertijd in alle mogelijke 
technieken van de schilderkunst en andere disciplines. 

VANAF 18 

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

Modeltraject
Intensief traject*
Vertraagd traject

Ma
18:00-21:30
18:00-21:30

18:00-21:30

Di
18:00-21:30
18:00-21:30

Woe Do Vrij Za
9:00-17:00
9:00-17:00

9:00-12:30

+ aanvullend atelier naar keuze

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1

NIEUW

  Avond   Weekend
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MODEONTWERP
Mode gaat over de mens en de fascinatie voor het menselijk lichaam. Het is zowel 
een actueel maatschappelijk fenomeen als een dynamische kunstvorm. In deze 
opleiding ontwikkel je een artistieke persoonlijkheid, je experimenteert en verlegt 
je grenzen om te komen tot een vernieuwende vormgeving. 
Als modeontwerper ben je tegelijk ambachtsman of vrouw, vormgever en 
kunstenaar. Het accent ligt op de artistieke beeldtaal en op technische 
vaardigheden. Zo leer je patroontekenen, kledingstukken ontleden, naaien, 
draperen en binnen een thema een collectie uitvoeren. We werken in een open en 
experimentele aanpak met oog voor nieuwe technieken waar je leert omgaan met 
materie en de bewerking ervan. Daarnaast krijg je een inleiding in ontwerpen met 
Illustrator en Photoshop.

VANAF 18 

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier MODEONTWERP 3

Vakken Materiaalkennis en ontwerp 3

Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Specifiek Artistiek MODEONTWERP 3

Vak Materiaalkennis en ontwerp 3

Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Modeltraject
Intensief traject*

 

Ma
18:00-21:30
18:00-21:30

Di
18:00-21:30
18:00-21:30

Woe Do Vrij Za

+ aanvullend atelier naar keuze

NIEUW
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PROJECT ATELIER
Dit atelier werkt als een laboratorium. Je vertrekt vanuit een gedachte, 
fascinatie, inspiratie,..we onderzoeken en documenteren deze en maken links 
met materialen en technieken. Het experiment is nodig om je ideeën te laten 
groeien en gaandeweg naar een concrete vorm toe te werken. Dit proces, het 
artistiek onderzoek, is even waardevol als het eindresultaat. Met aandacht voor 
het verleden leer je tijdens het creatieve proces steeds verder te zoeken, kijken, 
experimenteren, te groeien en elkaar in vraag te stellen in een voortdurende 
beweging. Hedendaagse en monumentale kunst wil jou doordringen van alles wat 
er nu leeft. Je wordt geïnspireerd door de kruisbestuiving tussen verschillende 
disciplines,  leert out of the box denken en je kijkt naar kunst. We gaan ook met 
elkaar in dialoog en stellen onze projecten aan elkaar voor. Hierdoor vergroot je je 
eigen kijk en krijg je nieuwe input voor jouw concept. De leerkracht begeleidt en 
daagt je uit om een nieuw parcours te verkennen.

VANAF 18 

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1

Modeltraject
Intensief traject*
Vertraagd traject

Ma Di Woe
18:00-21:30
18:00-21:30
18:00-21:30

Do
18:00-21:30
18:00-21:30

Vrij Za

NIEUW

*plus  aanvullend atelier naar keuze

Fotohuis: Gistelse Steenweg 190, 8200 Brugge
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SCHILDERKUNST
In dit atelier schilder je met olieverf en later ook met acryl- en aquarelverf. Je krijgt 
een waaier aan onderwerpen voorgeschoteld; stilleven, portret, landschap, levend 
model, abstractie,.. Stapsgewijs ontwikkel je je techniek en schildergevoel voor de 
creatie van jouw persoonlijk werk. Je volgt les in een diverse groep waarbinnen 
interactie en motivatie worden aangemoedigd. Daarnaast krijg je de kans een 
museum, galerij, expositie of een tentoonstelling in binnen- of buitenland te bezoeken.

VANAF 18 

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander schilderatelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1

 Avond en weekend: Hoofdschool, Katelijnestraat 86, Brugge
 Dag atelier: Langerei 26, Brugge
 Weekend 2: Damse Steenweg 30, Dudzele

Modeltraject
Intensief traject
Vertraagd traject

Ma
18:00-21:30
18:00-21:30

18:00-21:30

Di
18:00-21:30
18:00-21:30

Woe
18:00-21:30
18:00-21:30

Do
18:00-21:30
18:00-21:30

Vrij Za
9:00-17:00
9:00-17:00

9:00-12:30

*plus  aanvullend atelier op woensdag

atelier avond #1                 atelier avond #2    weekend

Modeltraject
Intensief traject*
Vertraagd traject

Ma 
9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-12:30

Di
9:00-17:00
9:00-17:00

Woe
18:00-21:30
18:00-21:30

Do Vrij Za

atelier dag 
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TEKENKUNST

Leren tekenen is leren zien. Daarvoor gebruik je je waarneming, verbeelding, 
creativiteit en expressie. Je werkt met verschillende materialen zoals 
potlood, houtskool, inkt, bister,.. en verschillende dragers aan jouw creaties. 
Tekenkunst vormt zowel de basis voor andere vormen van beeldende kunst, 
als een volwaardige en zelfstandige discipline. Je verwerft kennis, inzicht en 
vaardigheden en maakt linken met evoluties, tendensen en tradities in de kunst.

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VANAF 18 

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Atelier 6

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2

Vertraagd traject 4 uur / 1 sessie per week / 10 jarig

Hoofdvak Atelier 3

Vak Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 1

Modeltraject
Intensief traject*
Vertraagd traject

 

Ma
18:00-21:30
18:00-21:30

18:00-21:30

Di
18:00-21:30
18:00-21:30

Woe Do Vrij Za
9:00-17:00
9:00-17:00

9:00-12:30

*plus  aanvullend atelier naar keuze

atelier avond          weekend
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TEXTIELE KUNST
In dit atelier maak je kennis met diverse technieken op gebied van textielbewerk-
ing. Je leert stoffen maken, bedrukken en bewerken met oude en hedendaagse 
tools.
Je wordt uitgedaagd om te experimenteren met zowel de techniek als met het 
ontwerpen zelf. De opdrachten kunnen lichaam gerelateerd zijn, maar ook ruim-
telijk. Verschillende textiel-technieken zoals weven, verven, zeefdruk, batik, vilten, 
transfer, lasercut...worden je aangeleerd, uitgediept en toegepast binnen je eigen 
parcour.
Het atelier benadert textiel vanuit een breed perspectief en geeft plaats aan de 
kruisbestuiving tussen kunst en design met ruimte voor een vrije benadering.

Howest
Avond
Aanvullend tekenen

Ma Di
18:00-21:05

Woe
18:00-21:05

Do

  

Vrij

18:00-20:40*
18:00-20:40*

Za

9:00-16:50 

VANAF 18 

Modeltraject  8 uur / 2 sessies per week / 5 jarig

Hoofdvak Atelier TEXTIELE KUNST 3

Vakken Materiaalkennis en ontwerp 3

Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Intensief traject 10 uur / 3 sessies per week  / 4jarig

Hoofdvak Specifiek Artistiek TEXTIELE KUNST 3

Vakken Materiaalkennis en ontwerp 3

Aanvullende vakken (tijdens lesuren) 2

Ander atelier naar keuze 2
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BEELD ATELIER voor mensen met 
een beperking

   Brugge
Beeld atelier op woensdagmiddag

Woe Mi  
13:15-14:55

In deze cursus willen we je creativiteit stimuleren en ontwikkelen. Daarvoor kom 
je in contact met  een grote waaier aan materialen en technieken die het denken 
in beelden bevorderen. 
De lessen verlopen op jouw maat en tempo, waarvoor we de ondersteuning en 
aanwezigheid  krijgen van een vrijwilliger van Oranje. 
Een proefles is mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Wie een geldig attest heeft, krijgt korting. Je betaalt dan 129 EURO voor de hele 
cursus. Dit komt neer op 3,25 EURO per les. 

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

VANAF 18 

Woe Mi
15:20-17:00
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VANAF 18 / specialisatie 



67

voor inschrijvingen, tarieven en meer, zie pag. 6

SPECIALISATIE
Bijzonder getalenteerd?
Dan krijg je 2 jaar de kans jouw discipline verder uit te diepen, ontwikkelen en 
ontplooien. 
Hiervoor heb je het akkoord van de directeur nodig na beoordeling van jouw werk.

Specialisatie kan je volgen voor de volgende disciplines: 
Beeldhouwkunst en Ruimtelijke kunst
Fotografie
Glasschilderkunst
Kant
Keramiek
Levend Model
Modeontwerp
Project Atelier
Textiele Kunst
Schilderkunst
Tekenkunst
Vrije Grafiek

8 uur atelier 

VANAF 18 / specialisatie 

Je volgt les op de dagen en uren van het atelier van je discipline
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Het Kunstenlab is een gedeeld atelier tussen verschillende disciplines waar 
zowel jong als oud nieuwe tools leren gebruiken binnen hun werk. Lasercutters, 
3D printers, audiovisuele technieken, virtuele realiteit, enz. kunnen hiervan deel 
uitmaken. Hier ontstaan cross-overs tussen de traditionele ateliers onderling en 
de nieuwe tools. 

Het hele jaar door zijn er workshops, lezingen en komen er kunstenaars werken. 
Regelmatig zijn er toonmomenten. 

De verschillende ateliers lagere, middelbare, hogere en specialisatiegraad krijgen 
er opleidingen op maat en naar de specifieke noden van de discipline. 

Het kunstenlab is een samenwerking tussen de Academie Brugge DKO en de 
Kunsthumaniora. 

Ma Di Woe
  

Do
   
  

Vrij Za

Open tijdens atelieruren en op afspraak

Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge 

KUNSTENLAB 
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LERAARS
Kathy Ackaert, Martine Aps, Lieselot Balbaert, Yves Beaumont, Dominique Bel-
paire, Priscilla Bistoen, Leentje Brands, Pia Burrick, Christine Casteleyn, Erwin 
Cattoor, Inge Daveloose, Silvia Defrance, Jonas Delaey, Jeanine Denys, Helena 
Deruyter, Inge De Zutter, Jos Devriendt, Karel Dhondt, Martine Geers, Alain 
Hatse, Jan Kerckhof, Matthias Knockaert, Nico Lannoo, Lieven Lefere, Matthieu 
Lobelle, Els Robaey, Julie Ruysschaert, Nina Schelfthout, Zoé Schelfthout, Philip 
Serbruyns, Carine Van Acker, Lawrence Van Dale, Tiny Vanheerswynghels, Jana 
Van Ongevalle, Virginie Vermaete, Gerd Ververs, Ann Vrielinck, Danielle Wuyts.

ADMINISTRATIE
Bart De Keersgieter, Tiny De Keyzer, Wilma Eekman, Frederik Provoost, Mario 
Van Campenhout, Lawrence Van Dale en Michiel van der Linden.

DIRECTIE
Joost Goethals.
directie@academiebruggedko.be

ACADEMIE TEAM
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minder dan 18 jaar*

Betalingsbewijs 1ste inschrijving Academie, Conservatorium
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uitgiftedatum in sept. 2018
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VDAB

Gemeentebestuur
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in sept. 2018 
+ gezinssamenstelling

OCMW
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Attest Ministerie van justitie of 
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