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Welkom in de Academie!

Jij bent uniek!

De Academie is een plek waar

Een open ruimte

Jij bent hier maker

waar je doet, denkt, ervaart en de
elt

Een creatieve vrijplaats waar je jezelf kan zijn,

vakman samenspeler

waar kunst en cultuur worden opgevolgd

tentoonstellingen

in die grenzeloze wereld van Kunst

nieuwe technologieën
kunstboeken in de bibliotheek

de website

waar je je vrienden ontmoet

niet alles hoeft of kan gedefinieerd worden

onderzoeker

jouw eigen ding

KunstenLab

workshops

er leerprocessen zijn

de kwaliteit bewaakt evalueert

waardevol, zingevend

kunstenaarslezingen

social media

in al hun diversiteit,

Bogardenkapel

nieuwsbrief

uitdagend, onmeetbaar

je leert
waar de leerkracht begeleidt

volg de Academie

met eenzelfde interesse in kunst en creëren

in

performer
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Adobe Creative Cloud voor 25€
Als leerling van de Academie kan je voor 25€ de volledige  
Creative Cloud van Adobe leasen. Interesse ? Stuur een mailtje naar  
ict@academiebruggedko.be

Parkeren
Maak zoveel mogelijk gebruik van één van de gratis rand- of park & ride parkings.  
Ook op de ring tussen Gentpoort en station en op de Baron Ruzettelaan (deels blauwe zone) kan je 
gratis parkeren. 
In de Parking Katelijne (dichtstbijzijnde ondergrondse parkeergarage op 1 minuut wandelen van 
de hoofdschool) kan je met de P-Card+ genieten van een voordelig cursistentarief. Dergelijke 
P-Card kan je gratis aanvragen bij Interparking. Er staat een link met meer info op de website.

Afwezig?
Ben je afwezig, verwittig dan je leerkracht en/of het secretariaat. Graag ook een officieel attest 
(zoals een doktersbriefje, een schoolattest) doorsturen, dat mag in de vorm van een doorgemailde 
foto van het attest zijn. 

Kunstenlab is een open atelier.
KunstenLab is een fablab-concept geënt op de Academie. Nieuwe technologieën zoals 3D printing, 
lasercutting, riso printing zijn deel van het artistieke proces of worden een presentatiemiddel. Een 
open atelier, want vanuit alle ateliers en richtingen kan je er terecht. Meer info: kunstenlab.be 

In de Academie is er geen rapport, er zijn wel evaluaties
Er is een voortdurende evaluatie in het atelier in de vorm begeleiding en feedback. Daarbovenop is 
er twee keer per schooljaar een geschreven evaluatie, de neerslag van een individueel evaluatie-
gesprek. Dat is dan meteen de vervanging van het vroegere ‘rapport’. Communicatie en feedback 
vervangen nu de ‘punten’ van vroeger.

In het hoofd van ...  kunstenaarslezingen
Met maandelijkse lezingen op vrijdag, die voor iedereen toegankelijk zijn, wil de Academie 
een platform organiseren over de ateliers en disciplines heen. Door de verscheidenheid van de 
gastsprekers – kunstenaars, curatoren, kunstcritici, galeriesten – wordt de ruime wereld van de 
actuele kunst geëxploreerd. Er is een inhoudelijke duiding bij iedere lezing op de website terug te 
vinden. De lezingen worden ook opgenomen en online geplaatst.

Welkom in de Academie!
De inschrijvingsperiode die liep tot eind september is achter de rug. De ateliers en klassen zijn 
gevormd, hoog tijd om iedereen welkom te heten. Welkom in jouw Academie! 
Op de vorige pagina kan je een visueel beeld ‘lezen’ met kernwoorden uit het  ‘artistiek pedago-
gisch project’ van onze school. Die visietekst kan je helemaal nalezen op onze website en vormt als 
het ware het DNA van de Academie.

Met [ARCHIVEREN] 
hebben we terug een jaarthema.  Het is één van de belangrijke themata uit actuele kunst waarmee 
we heel divers, over alle leeftijden heen, aan de slag gaan. Het is nu al uitkijken naar de tentoon-
stelling die dat, op het einde van dit schooljaar, allemaal samenbrengt. (sommigen herinneren 
zich wellicht nog de grote tentoonstelling ‘Kunst in Beweging’?).

ACADEMIE
BRUGGE
DKO

AR 
CHI 
VER 
EN

jaarthema 
2022-2023


