Dag van de academies 18 februari 2017

Ik kunst!
Ik kunst – ontdek de artiest in jezelf
Heb je interesse in kunst? Wil je bezig zijn met beeld, muziek, woord of dans? De academies voor
deeltijds kunstonderwijs geven je de kans om te proeven van de kunstvorm die jou het meeste ligt. Je
kan er je talent ontplooien, zelf een maker of performer worden of de taal van de kunst leren
begrijpen zodat je er nog meer van geniet. Je kan jezelf artistiek ontwikkelen op de academie. In
jouw kunst kun je jezelf kwijt. Je leidt er zelfs een gelukkiger leven van!
Ik kunst samen – dat geeft energie
Kun je jezelf in je eentje vervolmaken in muziek, tekenkunst, ballet of drama? Misschien. Maar het
samen doen, is zo veel meer inspirerend én verrijkend. De academies zijn dé plekken bij uitstek waar
competenties kunnen groeien en bloeien. De energie die mensen krijgen en de emoties die ze voelen
als ze samen een opvoering voorbereiden of een tentoonstelling maken, is bijzonder. Je wordt beter
in je kunst door ze samen met anderen te beoefenen. Kunst verbindt. En het plezier krijg je er gratis
bovenop. Zo kunnen academies hun sleutelrol spelen als knooppunt van kunst en onderwijs, en
worden ze pleisterplaatsen voor ieder die brandstof voor het dagelijks leven nodig heeft.
Ik kunst vakkundig
Is kunst vakmanschap? Natuurlijk! Vlaanderen is een open regio met mensen die wereldwijd bekend
staan om hun vakmanschap en oog voor detail. Net zoals in de creatieve economie, de nieuwe
industrie, onderwijs en wetenschap zijn er in kunst en cultuur voorbeelden van baanbrekend
vakmanschap en innovatie te vinden: film, modeontwerp, kunstenaars en kunststeden. Er zijn tal van
wedstrijden waarin kunstbeoefenaars tonen wat ze kunnen en daarmee prijzen in de wacht slepen.
In sommige gevallen zijn de kunstopleidingen gericht naar metiers, ambachten en beroepsgerichte
disciplines. Wie meedoet, tilt zijn eigen kunnen op een hoger niveau.
Ik kunst, dus ik durf
Artistiek vakmanschap zal hand in hand gaan met een onderzoekende houding en durf tot innovatie
en experiment. Wie in het deeltijds kunstonderwijs stapt, weet zich gemeten met deze
competenties:
-

individuele gedrevenheid tonen:

-

creëren en (drang tot) innoveren:

-

vakdeskundigheid inzetten:

-

onderzoeken, analyseren, reflecteren

-

relaties bouwen en samenwerken

-

presenteren, tentoonstellen, opvoeren en performen

Met deze competenties krijg je in onze academies alle kansen om je eigen artistieke en unieke
persoonlijkheid te ontwikkelen. Kunst je mee?

