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EDITO

Samen werken in het atelier, ervaringen en visies delen, elkaar stimuleren, de typische geuren, 
beelden en geluiden van elk atelier waarnemen en ervan genieten, nieuwe mogelijkheden 
ontdekken en zonder beperkingen experimenteren, leren en creëren. Dit kan, sinds de start 
van dit schooljaar, weer helemaal live in SLAC/Academie. Met als resultaat vele boeiende 
expo’s, kleine en grote projecten, lezingen en vooral heel gedreven leerlingen/studenten en 
leerkrachten. Als sterke afsluiter dit schooljaar presenteren we de opendeurdagen op vrijdag 24 
en zaterdag 25 juni, in alle ateliers en op verschillende locaties.

Sinds het nieuwe Decreet DKO, 1 september 2018, zijn er in SLAC/Academie met succes, een 
aantal vernieuwingen opgestart. Volwassenen kunnen kiezen tussen verschillende ‘snelheden’: 
traag, standaard of snel traject (4/8/10 u per week). Jongeren kunnen sindsdien naast een 
standaard traject van 4 lesuren per week, ook tijdens de eerste 2 leerjaren van hun leertraject 
kiezen voor een traag traject van 2 u per week. Zowel bij jongeren als bij volwassenen boeken 
de trajecten op maat van de leerling/student veel succes.

We bieden ook, sinds deze hervorming in DKO, stap voor stap nieuwe ateliers voor volwassenen 
aan: levend model, projectatelier en de theoretische opleiding BAC (Beeldende en Audiovisuele 
Cultuur). Vanaf volgend schooljaar start het vak KUNSTINITIATIE (vrijwillig) aanvullend bij 
beide ateliers BEELDATELIER en TEXTIELATELIER voor volwassen in ORIËNTATIE graad 3. 
In dit aanvullende vak wordt inzicht verworven in de rol die beeldelementen en materiaal-
keuze spelen bij een kunstwerk. Het vak KUNSTINITIATIE zal nadien de doorstroom naar een 
specifiek atelier en ook naar het theoretisch atelier BAC in graad 4 ondersteunen.

Met een team gedreven leerkrachten blijven we voortdurend streven naar versterking van de 
onderwijskundige en artistieke mogelijkheden en blijven we inzetten op een verdere sterke 
samenwerking en uitwisseling met onze culturele- en sociaal artistieke partners en met de 
onderwijsinstellingen in Leuven: waaronder M - Museum, STUK, Cas-Co, Maakleerplek, KULeuven, 
hogescholen, De FactorY en vele anderen. De samenwerkingen creëren een breed NETWERK 
voor elke student en versterken de dialoog.

We wensen iedereen een heerlijke, boeiende, rustgevende en inspirerende zomer toe en een 
een fijne start in september in de ateliers van SLAC/Academie.

Hartelijke groeten,

Annemie Verbeek
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ARTIST TALKS
voorjaar 2022 
www.letstalkleuven.be

BOTANIEK, project graad 3 jongeren, februari - maart 2022

Els van Riel Robert&frank Frank&Robert

PROCES
januari 2022

work in progress door de ateliers vowassenen

Marijn Bril

BOTANIEK
februari - maart 2022
een project door graad 3 jongeren 
n.a.v. de 200ste verjaardag van de Leuvense Kruidtuin





PLATFORM
PLATFORM biedt rechtstreeks ruimte aan de studenten SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst. PLATFORM 10 toont een selectie 
werken rond het jaarthema ENSEMBLE. ENSEMBLE resulteerde in een tentoonstelling in SLAC van 4 mei t/m 4 juni 2022.
Beeld cover: Lore Bruggen - Ensemble
Beeld poster: Martine De Flander -  3, 6, 9 Samara (typology)
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Atelier Interatieve Media, groepspresentatie
Furusawa Kyoko                                                               Bruno Hoste

Mia Van Nieuwenhove

Frieda Morren                                                Saye Sohrabi, witte sculptuur

Meredith Dedier

Patrick Guily

Claire Lenz

Atelier Tekenkunst (Katrin Bosmans), groepswerk

Kathleen Mine

“Open To Interpretation” by Claire Messud, in Marlene Dumas: Myths and Mortals

“Connection—whether in love or in art—entails risk; risk entails 
awkwardness. And it is through vulnerabilities that, as humans, 
we speak most profoundly, from the heart.”

Donna Haraway, “Species”

“To be in love is to be worldly, to be in connection with significant 
otherness and signifying others, on many scales, in layers of 
locals and globals, in ramifying webs.”



AGENDA 
OPENDEURDAGEN SLAC/Academie
Vrijdag 24 & zaterdag 25 juni 2022

Opendeur expo op 3 locaties:
HOOFDGEBOUW 
Dirk Boutslaan 60, 3000 Leuven
Vrijdag 24 juni van 13.00 tot 21.30u, proclamatie om 20.00u, 
muziek performance door Sebastiaan Wets vanaf 19.00u  
Zaterdag 25 juni van 10u00 tot 17u00
SITE CENTRALE WERKPLAATSEN 
Werkhuizenstraat 9, 3010 Kessel-Lo 
Vrijdag 24 juni van 13u00 tot 20u00 
Zaterdag 25 juni van 10u00 tot 17u00
SITE HEVERLEE GEMEENTEHUIS 
Waversebaan 66, 3001 Heverlee
Vrijdag 24 juni van 13u00 tot 20u00 
Zaterdag 25 juni van 10u00 tot 17u00
Op www.slac.be/academie vind je alle info. 

exit-expo
Vernissage vrijdag 17 juni van 18.00 tot 22.00u

Extra muros expo met werk van de finalisten van het 
atelier schilderkunst (Hilde Overbergh): Lieve Das, Karien 
Van Royen, Pascale Van Eycken, Dirk Van Oudheusden
Café Optimist, Vismarkt 7, 3000 Leuven
18, 19, 25 en 26 juni van 14.00 tot 18.00u

VOYAGE
Vernissage vrijdag 17 juni om 19.00u

Extra muros expo met werk van de finalisten van het 
atelier interactieve media: Mira Borghs, Nima Nilian 
Boosheri
Maakleerplek, exporuimtes in de silo’s aan de Vaartkom, 
Stapelhuisstraat 13 - 15, 3000 Leuven
18, 19, 24 en 25 van 14.00 tot 18.00 

OOGST 2022
Opening donderdag 8 september om 19.00u

Tentoonstelling van vrijdag 9 september t/m 
zaterdag 15 oktober
Een wisselend team docenten selecteert tijdens de
Opendeur expo werk uit alle ateliers hogere en 
specialisatiegraad. In september stellen ze de 
tentoonstelling OOGST 2022 samen.

OPENATELIER WEKEN
Van donderdag 1 tot en met vrijdag 30 september 
zijn alle ateliers vrij te bezoeken tijdens de lesuren.
Inschrijven kan t/m 30 september
De lesroosters en info over de inschrijvingen kan je vinden 
op www.slac/academie

Carte Blanche
Onder de noemer Carte Blanche krijgt een atelier vrij spel 
om een expo of een project te realiseren. 
Carte Blanche 2022 is een initiatief van het atelier 
schilderkunst o.l.v. Jesse Tomballe.

IDIOSYNCRATISCHE MACHINE 
& VORMDRUKKERS
Toonmoment donderdag 17 november om 19.00u

De docenten van SLAC/Academie nodigden kunstenaar 
Kristof Van Gestel uit om zijn project ‘Idiosyncratische 
Machine’ samen met hen te beleven. Vertrekkend vanuit 
de tussenruimtes die alledaagse objecten creëren en door 
een systematisch samenspel in verschillende stappen, 
ontstaan onverwachte en abstracte vormen. Samen 
met Els Baeten van Gezeever, begeleidt hij de workshop 
‘Vormdrukkers’ waarbij de vormen op een participatieve 
en collectieve manier gezeefdrukt worden. Vanuit die 
creatieve ervaringen staan we stil bij begrippen zoals 
‘toeval en keuze’, ‘eigenheid en gemeenschappelijkheid’, 
‘actie en reflectie’, ‘proces en product’…

SLAC ]VITRINE
Ingang gebouw C, Craenendonck
Juli: atelier grafiekkunst 
Juli- augustus- september: atelier textiele kunst & 
oriëntatie textielatelier volwassenen 
December - januari: projectatelier

Alle tentoonstellingen en evenementen gaan door in SLAC tenzij expliciet anders vermeld.
Agenda onder voorbehoud van corona veiligheidsadviezen. Meer info en data kan je vinden op www.slac.be/academie

Artist Talks in het kader van Let’s Talk Leuven. 
M Leuven, STUK, SLAC en Cas-co werken samen aan een 
platform voor Artist Talks in Leuven, met de steun van 
Stad leuven.
https://letstalkleuven.be

Artist Talk: Klaas Rommelaere
Dinsdag 11 oktober om 19.00u in SLAC
Artist talk in het kader van Tussenruimte, een jaarproject 
met studenten resulterend in een tentoonstelling in SLAC, 
mei 2023
https://www.instagram.com/klaasrommelaere/

    

Artist Talk: Anton Cotteleer
Donderdag 24 november om 19.00u in SLAC
Artist talk in het kader van Tussenruimte, een jaarproject 
met studenten resulterend in een tentoonstelling in SLAC, 
mei 2023
https://www.antoncotteleer.be
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