
WINTERLICHT
Beste leerling,
Beste ouder,

Naar goede gewoonte is er tijdens de eindejaarsperiode in de Ronsische binnenstad weer
heel wat te beleven. Verwacht je aan sfeervolle optredens, straattheater en een
vuurspektakel. Naast het Winterlichtconcert (Muziek) en theater performances
(Woordkunst-drama), urban optredens (Dans), werkt ook het domein Beeldende en
audiovisuele kunsten aan Winterlicht mee.

In deze brief:
● Vitrines en raamtekeningen
● Praktisch
● Oproep aan ouders van leerlingen graad 3 (12-17 jaar)

Vitrines en raamtekeningen

In samenwerking met de stad en de handelaren zullen vitrines, verspreid over de stad, op
een creatieve, originele en verrassende manier door de leerlingen van graad 3 en graad 4
betekend worden. Meer dan 40 handelaren engageerden zich om onze leerlingen en
docenten over de vloer te krijgen. De onderliggende thema’s van ons tekenwerk zijn
winter, licht en geometrische figuren.
Er wordt op zaterdag 17 december getekend en de raamtekeningen blijven tot dinsdag 3
januari staan. Dienst Toerisme koppelt aan onze vitrines een wandeling en Dienst
Omgeving reikt een prijs voor de meest in het oog springende, kunstige vitrine uit.
Tijdens onze tekensessies mogen shoppers of passanten ook zelf deelnemen aan het
tekenen!
Het hele project kadert in ons leerplan, waarbij we o.a. inzetten op het in dialoog gaan
met en het durven tonen van ons beeldend werk.
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Praktisch:

● Wie?
○ voor graad 1 en 2 (-12 jaar): alle lessen gaan die week gewoon door;

uiteraard welkom op 17/12 om 17 uur (Kleine Markt); we nodigen hen uit
naar café Memling (Kleine Markt 1) om enkele beeldleerlingen aan het werk
te zien die 10 ramen betekenen;

○ voor graad 3 (12-17 jaar): vervangt Winterlicht die week het lesblok (dus:
lesverplaatsing naar 17/12);

○ voor graad 4 (+18 jaar): vervangt Winterlicht die week één lesblok (dus:
lesverplaatsing naar 17/12);

● Waar? vitrines in en nabij het centrum van Ronse; meer info via vakdocent

● Wanneer? zaterdag 17 december
○ 10-13 uur: graad 3 (12-17 jarigen) (*)
○ 14-17 uur: graad 4 (18+) (*)
○ 17-18 uur: alle leerlingen (en hun familie), sympathisanten…

(*) het is mogelijk dat een docent van deze regeling afwijkt. In dat geval wordt je door
hem/haar op de hoogte gebracht.

● Start: afspraak op de academie of in overleg met de vakdocent
● Begeleiding: de leerlingen werken onder begeleiding van de docent, verdeeld

over de beschikbare vitrines; soms werken leerlingen zelfstandig en is de docent in
de buurt (andere vitrine) - Oproep aan ouders: zie verder!

● alle deelnemende leerlingen (graad 3 en 4) die ons hun deelname voor 17/12 laten
weten, zijn tijdens de activiteit verzekerd

● Oproep: draag aangepaste, witte kledij, nl. een witte kiel of overall; draag een
stoffen of latex handschoen om afdrukken op het glas te vermijden

● Zelf interesse om deel te nemen? Laat het weten aan de vakdocent!
● Vragen? Contacteer koen.verhaeghe@ronse.be of 0493 914398
● https://www.kunstacademievlaamseardennen.be/winterlicht

Oproep aan ouders van leerlingen graad 3 (12-17 jaar)

Onze docenten zijn kraks in wat ze doen, maar jongeren begeleiden in 4-5 winkels
tegelijk, is helaas onmogelijk. Daarom: wie wil in een van de winkels een oogje in het zeil
houden?
Interesse? Neem contact op met de vakdocenten:

adres: vak; lesdag:
● kava.gertcrispyn@gmail.com (beeldatelier vrijdag)
● kava.melaniecool@gmail.com (digitaal beeldatelier vrijdag; beeldatelier zaterdag)
● kava.chiaradaneels@gmail.com (graffiti / streetart zaterdag)
● kava.driesvandenbril@gmail.com (graffiti / streetart zaterdag)

Tot slot: omdat we beseffen dat deze lesverplaatsing niet voor iedereen evident is (bv.
examenperiode voor de tieners), hopen we niettemin op een zo groot mogelijke
deelname en bijhorend enthousiasme van onze tieners en volwassenen leerlingen. Hoe
meer deelnemende leerlingen, hoe boeiender het project wordt!

Met vriendelijke groet van de beelddocenten
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