Beste leerlingen
Beste ouders
We hebben gewacht tot na de persconferentie van het overlegcomité om deze
Nieuwsbrief te versturen. Hoe het wordt na Kerstmis, lees je in het eerste bericht
hieronder.
Je zal gemerkt hebben dat wij resoluut ervoor hebben gekozen om zo weinig
mogelijk online te werken. Wij vinden dat het kunstonderwijs daar niet is voor
geschikt en nu er zo veel sociaal contact is weg gevallen, vinden we een persoonlijk
contact, uiteraard met respect voor alle regels, in de academie van grote betekenis.
We hopen dat je dat kan appreciëren, ook al betekent het dat er voor veel leerlingen
minder lesuren kunnen worden gegeven. 1 op 1-lessen zijn echter ook een stuk
intenser, zodat de leerwinst zeker te vergelijken is met meer tijd in een klassikale
les. Toch missen we heel erg de groepsdynamica die onontbeerlijk is voor lessen
zoals toneel of groepsmusiceren, maar evengoed belangrijk is in een beeldatelier.
Maar goed het is niet anders en we moeten er samen door. Wij zijn heel blij dat in de
afgelopen weken heel veel leerlingen toch de moeite hebben genomen om naar de
academie te komen, ook al was dat maar voor een kwartiertje instrumentles. Wij
hunkeren naar optredens, concerten, voorstellingen en tentoonstellingen, maar het
kan nu even niet. Jullie positieve houding tegenover wat wij proberen te doen, is een
belangrijke steun en we geloven dat dat wederzijds is.
We wensen jullie alvast, ondanks de lastige beperkingen, warme en intense
feestdagen en een hoopvol, véél beter Nieuwjaar.
Wim Chielens
Algemeen directeur

Tot 14 januari verandert niets
Zoals de zaken er nu voor staan (maar met deze Coronacrisis weet je nooit), zullen
we nog tot 15 januari op dezelfde manier les moeten geven als de afgelopen weken.
Voor kinderen tot 12 jaar loopt alles als anders, voor jongeren en volwassenen
kunnen statische activiteiten in grote lokalen met maximaal vier leerlingen, de rest
verloopt 1 op 1 of online. Zang, blaasinstrumenten, acteren met veel beweging en
actie en dansen kan voor +12-jarigen enkel 1 op 1. Voor zover de leerkrachten nog
geen regeling hebben doorgegeven voor na de vakantie, zal je die in de loop van die
vakantie ontvangen.

Al een account op mijnacademie.be?
Tussen kerst- en krokusvakantie ontvang je de tussentijdse evaluatie. Dat is een
uitgebreid rapport waarin je in korte teksten leest hoe jij (of je dochter of zoon)
vorderingen maakt in verschillende aspecten van de opleiding. Over die evaluatie
hebben we ’t in de volgende nieuwsbrief.
Om die evaluatie te ontvangen en achteraf nog te kunnen raadplegen en te
vergelijken met vorige rapporten, moet je een account hebben bij mijnacademie.be.
Dat is een onlineplatform van alle academies in Vlaanderen. Je kiest voor
Kunstacademie Poperinge en dan voor Muziek, Woord & Dans of voor Beeldende
Kunst. En dan kan je je account aanmaken. Voor alle gezinsleden op hetzelfde adres
moet je maar één account aanmaken, bij één van de twee academies. Ga dus snel
naar: https://mijnacademie.be/kunstacademiepoperinge

Warm in arm
Dat is een actie in Poperinge om arm in arm met iedereen samen ervoor te zorgen
dat de donkere dagen tijdens deze tweede lockdown toch wat warmte geven. De
stad spreekt iedereen aan om mekaar te helpen om de moeilijke tijd door te komen.
Ook de Kunstacademie liet zich niet onbetuigd en ging vierkant achter “Warm in
Arm” staan. Zo werd de raamaffiche voor de actie in ons huis ontwikkeld. Inwoners
van Poperinge vonden ze in de stadskrant, maar je kan ze ook downloaden van deze
pagina. Hang ze uit, zo tonen we elkaar dat we warmte willen delen, arm in arm.

Winter Woorden Wandeling
In de binnenstad, het stadspark en een uitloper langs de Poperingevaart zijn een
hele reeks gedichten uitgezet. Er zijn gedichten uit de bundel Watou 2020 maar ook
heel wat versjes en verhaaltjes voor kinderen. Aan sommige teksten zijn doeopdrachtjes verbonden. Een aantal versjes werden ingelezen door leerkrachten uit
het woordteam van de academie. De infobrochure en het invulblad voor kinderen
vind je in de toeristische dienst of je kan ze downloaden van deze pagina.

Etalagetentoonstelling met wedstrijd
De grootste actie is ongetwijfeld de etalagewedstrijd in de winkelstraten van
Poperinge. Er is prachtig werk te zien uit tal van ateliers beeldende kunst. Er is werk
van onze allerkleinsten maar evengoed van volwassenen uit de ateliers kant en
textiel, teken- en schilderkunst, grafiek- en glaskunst, keramiek en animatiefilm. Je
kan het werk de hele kerstvakantie bewonderen in een kleine dertig winkels
verspreid over de binnenstad. In één van die winkels is een gouden hoppebel te
vinden. Als je een selfie neemt met die hoppebel erop, kan je een popkado van €20
winnen. Opgelet, de hoppebel zal tijdens de vakantie af en toe eens verhuizen! Het
plannetje vind je in de toeristische dienst en sommige winkels.

Podcasts met warme gloed
De klas Podcasts Maken van de afdeling woordkunst-drama maakte een reeks
podcasts die troostend kunnen zijn. Er zijn reportages rond een Poperingse
singlesvereniging en een jong broederpaar over hoe lastig het is voor jongeren om
om te gaan met de lockdown, we nemen je mee naar de warme donkerte van de
cinemazaal en de nostalgie van de Poperingse bioscopen en er is een swingende,
poëtische tekst rond Huidhonger. We gaan op stap met een mevrouw naar de
supermarkt en er is een lang verhaal, geïnspireerd door de belacties die het

Poperingse OCMW heeft ondernomen om eenzamen op te bellen tijdens de
lockdown, gewoon voor een babbeltje. Je vindt alle podcasts op deze pagina.

Volg onze facebookpagina
Nu de Coronacrisis onze klassen achter gesloten deuren houdt, missen wij heel erg
de klasconcertjes, toonmomenten en andere openbare activiteiten. Het enige wat we
kunnen doen is filmpjes en foto’s maken van ons werk en dat doen we heel dikwijls.
De resultaten daarvan vind je op onze facebookpagina. Breng ons zeker eens een
bezoekje: https://www.facebook.com/kunstacademie.poperinge

