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Academie & Conservatorium nodigen uit.
Kunstenbad!Wees welkom op het dertiende 



Na eerdere edities in het Concertgebouw, de Stadsschouwburg, de Stadshallen,  
de Beurshal en de Poortersloge wordt u dit jaar ondergedompeld in het voormalig  

politiekantoor van Brugge.

“De nuchtere, lege ruimtes lenen zich uitstekend tot een confrontatie met kunst.”

De Stedelijke Academie en het Stedelijk Conservatorium 
(Deeltijds Kunstonderwijs) ontmoeten elkaar opnieuw in een  

boeiende symbiose van beeld, woord, muziek en dans.

Thema dit jaar is “KUNST (K)LINKT”.

Loop doorheen het gebouw en de tuin en ontdek 
hoe de diverse disciplines elkaar omarmen in 

een poëtisch samengaan van dialogeren-
de, confronterende en dus intrigerende 

projecten!

Kunstenbad 2015
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Gevel
Wat verder in de tentoonstelling (*) zie je de volledige  
portrettenreeks van componisten, muzikanten en rock-
legendes. Een uitvergroot portret laat ‘kunst’ in al zijn 
emotionaliteit ‘klinken’!

(*) Modulair Object p.7 

Kunst Klinkt

middelbare graad beeldende vorming
o.l.v. Alain Hatse
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X

0°

hogere graad kant, hogere graad textiel
o.l.v.  Tiny Vanheerswynghels,  

Inge De Zutter

Samenwerking tussen kant en textiel. De afdeling 
kant werkt rond de ‘kantstrook’, de anderen rond de 
‘proeflap’. Waarom werden er kantstroken gemaakt? 
Blijft dit enkel een proeflap om de techniek onder  
de knie te krijgen? De cursisten geven hierop een  
antwoord.

Textielloket
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middelbare graad beeldende vorming
o.l.v. Helena Deruyter, Nico Lannoo, Carine 
Van Acker, Alain Hatse, Laurence Van Dale, 

Els Robaey, Matthieu Lobelle,Inge Dave-
loose, Erwin Cattoor, Christine Casteleyn

Een installatie van kunstvormen in dialoog over zwart en wit. 

Modulair Object1° X
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Installatie met 
7 schermen,
7 bewegende  foto’s,
7 muzikale portretten,
7 partituren.

Muzikale portretten in 7D

hogere graad fotokunst / fotohuis
o.l.v. Leen Brands, Joost Goethals, Paul Silance
instrument
o.l.v. Elke Demeester, Alexander Makay,  
Kris Van Zieleghem, Jan Verheye, Jan  
Devlieger, Lien Keusters, Joost Vanmaele

1° X
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lagere graad kant
o.l.v. Tiny Vanheerswynghels

Een bonte mix van rare vogels.

Volière1° X
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atelier digitaalBeeld volwassen
o.l.v. Philip Serbruyns  
begeleidingspraktijk

o.l.v. Michaël Vancraeynest 

De verbinding en de wisselwerking tussen het auditieve en het  
visuele zijn de compositorische elementen van  een video-expe-
riment. Of hoe video kan inspireren tot klank en hoe de klank-
band het  verdere verloop van het visueel verhaal bepaalt.

Associatief linken (01)

1°
X
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lagere graad zaterdag hoofd-
school en afdeling sint-michiels

Algemeen Beeldende Vorming 
o.l.v. Dominique Belpaire,  

Helena Deruyter, Danielle Wuyts. 
Tiny Vanheerswynghels, Els Robaey

viool
o.l.v. Eva Stijnen,  

Lieve Dreelinck, Karel Ingelaere,
Luc Bogaert

Interactieve installatie beeld versus geluid.
 
Leerlingen van de academie bespelen
deze installatie en gaan in dialoog met leerlingen viool.

Geluidslijnen

1°

X
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atelier schilderkunst hogere graad
o.l.v. Kathy Ackaert

‘In deze besloten ruimte wordt een huiselijk tafereel getoond. 
Het is kerst. Een zetel nodigt uit om hieraan deel te nemen. 
Is dit een warm samenzijn? De bijna nerveus flikkerende 
kerstlichten, de donkere muziek met naar oorlog verwijzen-
de invloeden, de omvergevallen stoelen rond de tafel, de volle 
maar tegelijk kille en lege ruimte doen verstillen. Op een tv 
scherm worden kunstwerken aan het oog onttrokken, de ge-
luiden vullen aan. Wat is hier gebeurd?’

I didn’t do it! 1°

X
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aanvullend tekenen hogere graad
o.l.v. Erwin Cattoor, Dominique Belpaire

° alleenstaand
° stuutjes met hespenworst
° 4 muren
° OXO
° 42 jaar dienst

1.L.1°

X
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lagere graad, middelbare graad, hogere graad
o.l.v.  Lot Balbaert, Julie Ruysschaert,  
Nico Lannoo, Dominique Belpaire,  
Martine Aps, Helena Deruyter,  
Pia Burrick, Nina Schelfhout, Virginie Vermaete.

Als muren konden fluisteren zouden ze vertellen over alle 
ideeën en gedachten die binnen de Academie leven. ‘Fluiste-
ringen’ roept op om stil te worden, te luisteren, open te staan 
voor de belevenissen hier getoond en verteld.

Fluisteringen - Whispers 1°

X
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SquareSignatures

De ateliers schilderkunst werkten 
gedurende een aantal weken aan 
een gezamelijk project. “Squa-
reSignatures” verwijst enerzijds 
naar het formaat van het schil-
dersdoek of de vorm waarbinnen 
alle schilders hun werk hebben 
gecreëerd, en anderzijds naar de 
eigenheid van de thematiek. Het 
thema KUNST(K)LINKT wordt 
hierbij eerder formeel in kaart 

gebracht. Tientallen vierkante 
schilderijtjes sieren de muren van 
de verschillende ruimtes, netjes 
gestructureerd, in rijen, naast en 
onder elkaar gepresenteerd. De 
thema’s of onderwerpen zijn vrij 
en lukraak gekozen. De schilde-
rijen ‘linken’ aan elkaar door hun 
formaat, de materie (olieverf)en de 
presentatie.

ateliers schilderkunst hogere graad
o.l.v. Kathy Ackaert, Yves Beaumont,  
Erwin Cattoor,  

1°

X X
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lagere graad woensdag en  
zaterdag, sint-andries

o.l.v. Matthias Knockaert, Erwin 
Cattoor, Daphné Luyckx, Pia 

Burrick, Veerle Lievens, Virginie 
Vermaete, Julie Ruysschaert

Een installatie van honderden tekstballonnen, symbo-
lische getuigen van evenveel gesprekken.

Registratie van  
onderlinge conversatie 
met klankevocatie

2° X
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2°

atelier digitaalBeeld jongeren en 
volwassenen 

o.l.v. Philip Serbruyns 
woord

o.l.v. Karin Bral,  
Dirk Van Den Broeck

klarinet
o.l.v. Christophe Vercruysse,  

Vlad Weverbergh 

(02) Een motion comic. WIP : work in progress. Het thema van de komen-
de Brugse Triënnale inspireert : Gods & Heroes cracking the city gene.  
Digitale collages en storyboards vormen het vertrekpunt voor associatie-
ve improvisaties in woord en klank. Het mixen van de klankband bepaalt 
het ritme en de beweging in een motion comic-achtig sfeertje. 

(03) Twee oud-leerkrachten van de Academie en het Conservatorium 
ontmoeten elkaar. Een dialoog (k)linkt beeld en muziek. Handen, Glenn 
Gould, de Goldbergvariaties vormen zoekende, aarzelende digitale pa-
tronen. Bach is het ultieme, luister maar !

Associatief linken (02) & (03)

X
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X

2°

Jazz Brugge 2014

Het atelier fotografie/Fotohuis fotografeerde tijdens 
het tweejaarlijkse festival Jazz Brugge zowat alle op-
tredens in het Concertgebouw. Tussen de optredens 
door werden de jazzmuzikanten geportretteerd in een 
mobiele studio. Een kleine selectie van beide thema’s 
zie je op de tentoonstelling.

hogere graad fotokunst / fotohuis
o.l.v. Leen Brands,  

Joost Goethals, Paul Silance
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lagere graad animatie
o.l.v. .  Zoë Schelfthout 

 koor
o.l.v. Lucas De Lil

klankopname
Peter Gykiere 

Een vreemde opera vol met gekke snuiters

Leerlingen animatie maakten een animatiefilm op basis van vocale ‘sam-
ples’,  geïmproviseerd door de leerlingen Koor.

Operatorium2°

X
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middelbare graad textiele vormgeving
o.l.v. Inge De Zutter

De meesters in de schilderkunst blijven tot de verbeelding 
spreken. Elke leerling herneemt een (deel van een) bekend 
schilderij. De canvassen (20 op 20 cm) worden getooid met 
borduurwerk, kloskant en naaldkant.
In ‘fruit’ krijgt iedere leerling een deel van een tekening en 
maak daar een kaart van. Een lepel en de beeldtaal van de 
aboriginals inspireert voor een kantwerk. En in ‘de rok’ wordt 
via het patroontekenen een eenvoudige rok gemaakt.

Meesters in de Schilderkunst 
en andere verhalen

2°

X
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hogere graad en middelbare graad 
atelier tekenen

o.l.v. Jeanine Denys

Het uitgangspunt van de uitgewerkte verbeeldingen 
zijn de vervoersbewijzen of tickets van “De Lijn”. In 
alle richtingen wordt de individuele vrije verbeelding 
geëxploreerd vanuit het vlak: thematisch, technisch, 
technieken, inhoudelijk, conceptueel, actief uitnodi-
gend... steeds gelinkt naar de eigen interpretatie van 
een zinvol samengestelde  3-dimensionele volume  
en/of ruimte betekening.

kleine kunst (k)linkt”   
of  “ge(k)linkt

2°

X
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middelbare graad academie animatie
o.l.v. Karel Dhondt

instrument
o.l.v. Myriam Feys, Annemie Buffel,  

Lieve Dreelinck

Leerlingen fluit, viool, altviool en de leerlingen animatiefilm maken sa-
men een complete animatiefilm. Het is een verweving van klanken en 
beelden die interageren en waaruit zich constructies vormen. Constella-
ties die weerklinken in een ademhaling doorheen de ruimtetijd.

Een correlatie van optische en auditieve verschijnselen creëert een boei-
end ritmisch spel doorheen de tijd. Deze zijn verkregen door manipu-

laties van opgenomen klanken en geanimeerde beelden om ze ten 
einde in elkaar te laten opgaan.

Terra Vibrato

Optical Sound Textures

2°

X
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X

0°

hogere graad schilderkunst,  
hogere graad aanvullend tekenen

o.l.v.  Ann Vrielynck

Het krantenartikel

tuin

De leerlingen kiezen  een krantenartikel of -pagina, die 
hen aanspreekt. Via diverse technieken die zowel de 
tekst, de fotografie als het totaalbeeld bewerken, wordt 
gestreefd naar een link tussen creatie en actualiteit. 

X
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hogere graad glasschilderkunst
o.l.v. Pia Burrick  

woord
o.l.v. Dirk Van Den Broeck  

Een installatie in een boom. Een spel van licht en re-
flectie, een link tussen organisch en geometrisch, 
tussen klinken en klanken, aangevuld met een perfor-
mance door een ‘klankdichter’.

KlinkKlank

tuin

X
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Vogels
Een muzikale evocatie van vogels die zowel muzikaal 
als ruimtelijk aan elkaar gelinkt zijn.
optreden samenspel-fluit op de opening
o.l.v. Myriam Feys

Klinkklank
Een installatie in een boom aangevuld met een  
performance door een ‘klankdichter’.
hogere graad glasschilderkunst
o.l.v. Pia Burrick 
woord
o.l.v. Dirk Van Den Broeck 

Geluidslijnen
Leerlingen van de academie bespelen
deze installatie en gaan in dialoog met leerlingen viool.
lagere graad zaterdag hoofd-
school en afdeling sint-michiels
Algemeen Beeldende Vorming 
o.l.v. Dominique Belpaire,  
Helena Deruyter, Danielle Wuyts. Tiny Van-
heerswynghels, Els Robaey
viool
o.l.v. Eva Stijnen,  
Lieve Dreelinck, Karel Ingelaere

Op de 
0pening
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DKO, Deeltijds Kunstonderwijs Vlaanderen, geeft aan kinderen, jongeren en volwassenen na-
schoolse opleidingen in zeer diverse richtingen. Onder deskundige begeleiding van kunstenaars/
docenten kunt u tekenen, acteren, schilderen, musiceren, beeldhouwen ... U kan zang, dans, foto-
grafie, animatie, instrument, digitale media, ... volgen aan een van de vele academies en conser-
vatoria

Deeltijds Kunstonderwijs

DKO staat voor cultuureducatie op het hoogste niveau.

Het Brugs Deeltijds Kunstonderwijs :

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten  
Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Tel 050 340597 
info@academiebruggedko.be 
www.academiebruggedko.be

Stedelijk Conservatorium  
Sint-Jakobsstraat 23, 8000 Brugge 
Tel 050 33 43 30 
info@conservatorium-brugge.be
www.conservatorium-brugge.be
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Kunstenbad coördinatie
Academie : Mario Van Campenhout
Conservatorium : Luc Bogaert

Kunstenbad artistieke coördinatie
Ann Vrielinck, Christine Casteleyn, Danielle Wuyts,  
Dominique Belpaire, Els Robaey, Els Van Waeleghem, 
Inge De Zutter, Joost Goethals, Leentje Brands, Nico 
Lannoo, Tiny Vanheerswynghels, Veerle Lievens, Viriginie 
Vermaete

Kunstenbad logistiek
Filip Soutaer, Mario Van Campenhout, 
Luc Goethals, Kathy Ackaert,  
Julie Ruysschaert

Kunstenbad PR
Lieselot Balbaert, Pia Burrick, Philip Serbruyns

Organi-
satie
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Kunsten 
bad2014www.kunstenbad.be met een terugblik op de voorbije edities ... 



illustratie digitaalBeeld naar een 
schilderij van Veerle De Schepper 
Atelier Schilderkunst

Kunstenbad 2015  “Kunst (K)linkt”
Hauwerstraat 3 - in Het oud politiekantoor 

van 7 tot 15 februari 2015  
iedere dag van 13u tot 18u   

op zaterdag van 9u tot 18u 
toegang gratis


