
 
 
Beste Ouders, 
Beste Leerlingen, 
 
Je ontvangt deze Nieuwsbrief omdat je zelf of je kinderen zijn 
ingeschreven aan de Kunstacademie Poperinge. Dat kan in de 
hoofdschool in Poperinge, maar ook in een wat verder afgelegen 
vestigingsplaats zijn. We hopen dat deze Nieuwsbrief toch voor elk van 
jullie interessant is. 
Reacties lezen we graag op kunstacademie@poperinge.be 
 
Beste groeten en voor nu al prettige feesten en een goed einde van het 
oude en begin van het nieuwe jaar, 
 
Wim Chielens 
algemeen directeur 
 
 

Inspiratiemarkt Vroonhofsite 
 
De site langsheen de gedempte Vleterbeek waar momenteel de 
schoolgebouwen van het gemeenschapsonderwijs op staan, werd 
volledig aangekocht door de Stad Poperinge. Het is de bedoeling om op 
deze Vroonhofsite Het Huis van het Kind, een grote podiumzaal (voor +250 
toeschouwers) én de Kunstacademie te bouwen.  
Op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 februari is er een grote inspraakmarkt 
gepland om de bevolking te betrekken bij deze grote plannen. Wij willen 



jullie, leerlingen en ouders, als toekomstige gebruikers van de site, zeer 
warm maken voor dit inspraakmoment. Er worden de komende maanden 
immers beslissingen genomen die voor een soort aardverschuiving in het 
hart van de stad zullen zorgen. Wij van de Kunstacademie kijken daar 
heel erg naar uit, maar we horen graag van jullie, rechtstreekse 
betrokken, hoe jullie de ideale Vroonhofsite voor ogen zien. Onthou dus 
alvast de data: vrijdag 8 of zaterdag 9 februari 2020! 
 

 
 

 
 



Het Circus Jeroen Bosch 
 
Misschien ben je zelf al voor de kar gespannen of weet je dat je zoon of 
dochter zal meespelen in “Het Circus Jeroen Bosch”. Dat wordt een grote 
productie die we opzetten met heel wat klassen uit de afdeling 
woordkunst-drama, muziek én beeldende kunst. Het wordt een spektakel 
met muziek, theater, dans en audiovisuele hoogstandjes. 
De speeldata zijn: dinsdag 26 mei om 19u, woensdag 27 mei om 17u en 
19u30 en donderdag 28 mei om 19u30. Het staat nu al vast dat de 
algemene repetities op woensdagnamiddag 20 mei en maandagavond 
25 mei zullen plaatsgrijpen. Daarom is het superbelangrijk dat je die data 
nu al vast legt in jullie agenda! 
 

Zangtalent gezocht voor Jeroen Bosch 
 
De wonderlijke fantasiewereld van de schilder Jeroen Bosch brengt ons 
naar alle uithoeken van de verbeelding. ‘Tjoolders’ gaan op pad, 
verschillende zinnenprikkelende en zotte scènes volgen elkaar op, het 
blikken harmonieorkest komt op de proppen, er is een heus live orkest 
én… een koor! “Tchikidan, tchikidan!”♫♫ Ben je tussen 10 en 22 en heb je 
zin om deel uit te maken van dit projectkoor? Stuur dan als de bliksem 
een mailtje naar tinedevoghel@yahoo.com of geef je naam op bij het 
secretariaat van de Kunstacademie! De repetities hebben plaats op 
zaterdag van 11 uur tot 12 uur. Startrepetitie en kennismaking: zaterdag 
25 januari .  
 

 

 



En nog meer talent gezocht... 
 
“Het Circus Jeroen Bosch” opent met een grote stoet. In het liedje “Het 
Land van Maas en Waal” zingt Boudewijn De Groot niet voor niks “Daar 
trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen in 
van het Circus Jeroen Bosch”. In die openingsstoet willen we een veelheid 
aan talenten laten zien, ook talent dat je niet meteen kan laten zien in de 
klas aan de academie: dans, acrobatie, jongleren, steltlopen, rijden op 
een éénwieler, enz. Heb jij een apart talent en wil je meelopen in de 
Grote Stoet van het Circus Jeroen Bosch, laat dat dan als de gesmeerde 
bliksem weten op: kunstacademie@poperinge.be!  
 

 
 

AGENDA  
• zondag	22	december	tot	zondag	5	januari:	Kerstvakantie	
• zondag	23	februari	tot	zondag	1	maart:	krokusvakantie	
• woensdag	11	maart,	14u30,	De	Lovie:	klasconcert	samenspel	blazers	
• zondag	5	april	tot	zondag	19	april:	paasvakantie	
• donderdag	21	tot	zondag	24	mei:	Hemelvaartweekend	
• dinsdag	26,	woensdag	27	en	donderdag	28	mei,	19u30:	Circus	Jeroen	

Bosch	
• maandag	1	juni:	Pinkstermaandag	
• donderdag	25	juni,	19u:	proclamatie	
• zaterdag	27	juni,	Kunstacademie	Oostlaan,	Open	Deur	

 



Open podcastles Eva Moeraert 
 
Sinds september loopt aan de academie een unieke opleiding: podcasts 
maken. Binnenkort zal je daar de eerste resultaten van kunnen beluisteren 
en het belooft héél bijzonder te worden!  
Op maandagavond 13 januari om 18u15 is er een bijzonder gastcollege 
door Eva Moeraert. Met “Waarom?” maakte zij één van de ontroerendste 
en meest beluisterde podcasts uit ons taalgebied. Eva komt uitleggen 
hoe zij werkt, wat voor haar het eigene is aan podcasts (in vergelijking 
met radio) en ongetwijfeld ontdek je onbekende parels in podcastland. 
Dit gastcollege stellen we graag open voor iedereen. Kom gerust af, 
maar geef misschien een seintje (op kunstacademie@poperinge.be) 
zodat we weten of we van leslokaal moeten veranderen! 
 

 
 
 

Familievoorstelling om het jaar in te zetten 
 
Cultuur Poperinge heeft een mooie traditie om, in samenwerking met de 
Kinderbrouwerij, een topvoorstelling voor het hele gezin te boeken bij ’t 
begin van het jaar. Dit jaar is dat Tatarratat van Compagnie Frieda en 
Theater FroeFroe. 
Kijk! Daar staat een tuig! 
Groot! Zwart! Degelijk! 
En zie ginder! Daar komt iets aangerold! 
Klein! Wit! Gammel! 
Hoor toch! Daar wordt gekweeld! gekwinkeleerd! 
De dingen komen elkaar tegen! Ze botsen! Een schermutseling? Een 
rendez-vous? 



Maar kijk nu toch eens aan! TATTAR?ATTAT! Is een bewegend beeldend 
werk dat categoriseert, classificeert, ordent maar ook danst, zingt en 
droomt. Een feestelijke ontdekking van verschil en overeenkomst die door 
zowel ouder als kind beleefd en geïnterpreteerd mag worden. 
Te zien in Zaal De Rookop in Reningelst, op zaterdag 4 januari om 15u, 
vanaf 3 jaar! 
 

 
 

€555 voor De Muziekbank 
 
Bij de omhaling na ons heerlijke winterevenement “Nachtmerrie voor 
Kerst” haalden  we €555 voor De Muziekbank, een organisatie die het 
mogelijk maakt dat ook kansarmen muziekonderwijs kunnen volgen, 
bijvoorbeeld door hen instrumenten ter beschikking te stellen. Ook voor 
onze muziekklas voor mensen met een beperking (met vooral bewoners 
van De Lovie) kregen we en hele muziekkoffer van De Muziekbank 
 

 



 
En dan rest ons alleen nog jullie prettige feestenen een gelukkig Nieuwjaar 
toe te wensen en dat doen we graag met ons eigen kaartje! 
 
 

 


