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Het is zover, op 1 september 2018 starten we met een 
belangrijke hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. 
Deze hervorming schept nieuwe mogelijkheden, maakt 
een actualisering van ons aanbod in de verschillende 
ateliers mogelijk en biedt de mogelijkheid te kiezen 
tussen verschillende leertrajecten. In september 
starten we met een nieuwe theoretische opleiding rond 
Beeldende en Audiovisuele Cultuur (BAC). Tijdens de 
komende schooljaren gaan we trapsgewijs ons aanbod 
nog meer verbreden en blijven we inspelen op de 
hedendaagse, vernieuwende visies in het onderwijs- en 
kunstenlandschap. 

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst: het domein 
beeldende kunst zal in alle academies in Vlaanderen 
de nieuwe benaming BAK Beeldende en Audiovisuele 
Kunst krijgen. Deze nieuwe naam, één van de vele 
vernieuwingen naar aanleiding van de hervorming in 
het deeltijds kunstonderwijs (DKO), sluit beter aan bij 
de inhoud van onze artistieke opleidingen. 

Vanaf 1 september bieden de meeste ateliers voor 
volwassenen in de langlopende opleidingen van GRAAD 
4 de mogelijkheid te kiezen voor een traag, standaard of 
snel traject. Naast de langlopende opleidingen kunnen 
volwassen studenten 2 extra kortlopende opleidingen 
volgen, namelijk Specialisatie en BAC (Beeldende en 
Audiovisuele Cultuur). 

Voor kinderen tot 12 jaar in GRAAD 1 en GRAAD 2 
blijft het Beeldatelier, een brede algemene beeldende 
opleiding, met een standaard traject van 2 lesuren per 
week.

Nieuw is de mogelijkheid voor jongeren tussen 12 en 18 
jaar in GRAAD 3 om naast het standaard traject van 4 
lesuren per week, te kiezen voor het traag traject van 2 
lesuren per week, dit tijdens de eerste 2 leerjaren van 
GRAAD 3 (tussen 12 en 14 jaar) om daarna vanaf het 
derde leerjaar in te stappen in het standaard traject. 
Voor jongeren (12- tot 18-jarigen) bieden we net als 
voordien het Beeldatelier aan en vanaf 16 jaar het 
Digitaal Beeldatelier.

EDITO
PROCES 
Januari 2018
Work in progress door de ateliers Graad 4 en Specialisatie

CLAIR - OBSCUR  
Februari - maart 2018
Project jongeren Graad 3, 12 - 18 j.

Boze Wolf Expo   
Maart - april 2018
Graad 1 en 2, filiaal Bierbeek, 6 - 12 j.

LandShape   
Mei 2018
Ateliers volwassenen Specialisatie, Graad 4 en Graad 3

PARADIJS   
April - Mei 2018

Docenten SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst in Exporuimte Tweebronnen
Met de steun van Expo Leuven, Kunst in Huis en M - Museum Leuven

REVIEW

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen instromen via de 
brede beeldende tweejarige opleiding in GRAAD 3 of 
rechtstreeks starten in een specifiek atelier in GRAAD 4. 
GRAAD 3 voor volwassenen biedt 3 ateliers: Beeldatelier, 
Digitaal Beeldatelier en Textielatelier (kant). 

In GRAAD 4 starten in september 2 nieuwe ateliers: 
Levend Model en Projectatelier (voordien vak-
overschrijdend atelier). De andere ateliers blijven 
behouden: Tekenkunst, Schilderkunst, Beeldhouwen 
en Ruimtelijke Kunst, Grafisch Ontwerp en Illustratie, 
Grafiekkunst, Interactieve Media, Fotokunst en Textiele 
Kunst. 

Nieuw is dus ook de mogelijkheid om in GRAAD 4 
een traag traject te volgen van 4 lesuren per week 
gedurende 10 leerjaren. Het standaard traject van 8 
lesuren per week blijft van toepassing in alle ateliers, 
behalve voor de ateliers Keramiek en Beeldhouwen en 
Ruimtelijke Kunst waar het traject uit 10 lesuren per 
week blijft bestaan. Beide ateliers zullen in een volgende 
fase eveneens een traag traject van 4 lesuren per week 
aanbieden. Alle andere ateliers in GRAAD 4 starten 
vanaf 1 september met dit bijkomend traag traject van 
4 lesuren.

De huidige specialisatiegraad wordt een extra 
kortlopende opleiding met de naam Specialisatie. Dit 
is een traject van 8 lesuren per week gedurende 2 
leerjaren dat door alle ateliers zal worden ingericht met 
als doel het artistieke portfolio van iedere student te 
verdiepen en versterken. Studenten ontwikkelen in de 
Specialisatie verder hun artistiek werk, en dit vanuit een 
zelfstandige aanpak onder begeleiding van de docent 
als coach. De toegang tot de Specialisatie zal gebeuren 
via de eindjury van GRAAD 4 of op een later moment via 
een intakegesprek en selectie in september.

Helemaal nieuw is de theoretische opleiding BAC 
(Beeldende en Audiovisuele Cultuur), te volgen als een 
aparte kortlopende opleiding van 2 lesuren per week 
gedurende 3 leerjaren, al dan niet in combinatie met een 
atelier. BAC, aangevuld door onze al jaren drukbezochte 

lezingenreeks rond beeldende kunst, zal ongetwijfeld 
kunstliefhebbers aantrekken en onze atelierstudenten 
theoretisch ondersteunen.

Graag herhaal ik de oproep uit mijn vorige Edito aan 
studenten, leerkrachten, administratief en pedagogisch 
personeel en het schoolbestuur om deze kans te grijpen 
en om SLAC te blijven versterken en actualiseren 
om samen met onze partners een sterke pijler voor 
beeldende kunst in Leuven en omstreken te blijven.

We kijken uit naar de deelname van SLAC/Beeldende 
& Audiovisuele Kunst aan het stadsbrede project 
Arenberg eind oktober. Aan de studenten werd via een 
open call gevraagd om ideeën te ontwikkelen in de 
vorm van maquettes, tekeningen of schetsen voor een 
kunstwerk of kunstingreep op de oude sokkels op het 
voorplein van het Arenbergkasteel. De geselecteerde 
ontwerpen zullen getoond worden in de salons van het 
Arenbergkasteel zelf en aansluitend in de Carte Blanche 
expo in SLAC.

SLAC/Academie ligt samen met M – Museum Leuven, 
STUK en Cas-Co aan de basis van een nieuw gezamenlijk 
platform rond ARTIST TALKS in Leuven. Dit platform 
start, met de steun van Stad Leuven, komende herfst. 
Meer informatie over onze lezingen kan u terugvinden in 
de jaarlijkse lezingenposter, op slac.be en via Facebook.

In september en oktober vindt in SLAC de expo OOGST 
2018 plaats, met werken van het voorbije schooljaar 
uit de verschillende ateliers. De selectie en organisatie 
gebeurt door een steeds wisselende ploeg van enkele 
docenten. 

Van harte welkom op onze opendeurdagen op 22, 23 en 
24 juni in SLAC Leuven, op 23 en 24 juni in de Centrale 
Werkplaatsen in Kessel-Lo en op de verschillende extra 
muros projecten.

Een heerlijke zomer toegewenst aan iedereen.

Annemie Verbeek
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Greet Van Baelen, LE VENT NOUS PORTERA, collage

Marjo Lapidaire, Zonder titel, Steinbach, 110 x 75 cm

Luk Umans, Shape 1
olie op papier

15 x 20 cm

PLATFORM 5

Gerd Remeysen, Russisch Landschap

Danie Staut, LandScape
houtskool, pastelkrijt en potlood op papier
71 x 101 cm

Elke Deconinck, Halong Bay, aquarel

Ellen Janse, (Werf Molenveld), foto Marc Van Keirsbilck, (onzekere toekomst voor natuurpracht), 58 x 78 cm

Chris Van Sweevelt, Zonder titel, foto

Piet Bakkers, Dreamin’away  
(Francesc Masriera i Manovens ‘Young woman smoking’)

acryl op karton, op laptop bewerkt als collage

Anne-Sophie Hoste, Lago del Predil

PLATFORM biedt rechtstreeks ruimte aan de studenten 
SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst. 
PLATFORM 1 en 2 stonden in het teken van UTOPIA. 
In PLATFORM 3 & 4, publiceerden we een unieke blik 
op het zelf. PLATFORM 5 toont een selectie werken 
rond het thema LandScape.

Beeld cover:
Paul De Keyser, clay my way, video still 
Beeld poster:
Marc Vankeirsbilck, zonder titel  
(zwart-wit onaangetast en ongerept natuurmoment), 60 x 93 cm



AGENDA 
Open Atelier Week
filiaal Holsbeek, 6 tot 12 jaar
Kijk- en infodagen, op 30 mei, 1 en 2 juni
Dreef 10, Kortrijk-Dutsel

SLAC ]vitrine
Gebouw C, Craenendonck
Mei - juni: Ateliers Tekenkunst
Juli – augustus – september: 
Textielatelier Graad 3 volwassenen (Kant)

OPEN EINDE

Opening vrijdag 15 juni van 19.00 tot 23.00u
Finalisten Schilderkunst en Vakoverschrijdend atelier + 
gastatelier Textiele Kunst.
Zaterdag 16 en zondag 17 juni van 14.00 tot 18.00u
en gelijklopend met Opendeurdagen SLAC/Beeldende & 
Audiovisuele Kunst vrijdag 22 juni, zaterdag 23 zondag 24 
juni van 14.00 tot 19.00u
Curator: Francis Denys
Locatie: Leuven St Rafaël ziekenhuis: 
Hoofdingang Kapucijnenvoer 33A, 3000 Leuven

TEXTIEL TOONT

Opening op vrijdag 8 juni om 19.00u
Studenten Textiele Kunst SLAC tonen recent werk in De 
Drukkerij. Ze experimenteerden rond textuur, vorm, con-
cept en presentatie.
Zaterdag 9 en zondag 10 juni van 14.00 tot 18.00u
Zaterdag 16 en zondag 17 juni van 14.00 tot 18.00u
en gelijklopend met Opendeurdagen 
SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst
Vrijdag 22 juni, zaterdag 23 en zondag 24 juni van 14.00 
tot 18.00u
De Drukkerij, Koning Albertlaan 50, 3010 Kessel Lo

OPEN ATELIER WEKEN
Overweeg je les te volgen aan SLAC/Beeldende & Audiovi-
suele Kunst
Van dinsdag 5 tot en met zaterdag 30 september 
zetten de ateliers hun deuren open. Tijdens de OPEN  
ATELIER WEKEN kom je alles te weten over onze oplei-
dingen. Met je vragen kan je rechtstreeks terecht bij de 
docenten en kan je ook binnenlopen in de ateliers, zo krijg 
je een heel concreet beeld van wat studeren aan SLAC voor 
jou kan betekenen. Meer info over de lesmomenten en over 
de inschrijvingen op www.slac.be.

OOGST 2018
Opening donderdag 6 september om 19.00u
Tentoonstelling van vrijdag 7 september 
t/m zaterdag 13 oktober
Docenten Kristel Geukens, Esther Eggermont en Beatrijs 
Albers selecteren tijdens OPEN DEUR SLAC werk uit alle 
ateliers hogere en specialisatiegraad. In september stellen 
ze de tentoonstelling OOGST 2018 samen.

Arenberg Festival 2018 

2018 is het jaar van de Arenbergs. Dit iconische adellijk 
geslacht heeft de voorbije vier eeuwen onmiskenbaar zijn 
stempel gedrukt op Leuven, België en Europa. Zo bouwden 
de Arenbergs een imposante kunstcollectie op, gaven ze 
een grote impuls aan natuurbeheer en stimuleerden ze 
wetenschappelijk onderzoek. Daarom pakken de stad 
Leuven en KU Leuven in samenwerking met M - Museum, 
de Arenberg Foundation en diverse Leuvense culturele 
instellingen groots uit met het Arenberg Festival 2018. 
In samenwerking met KU[N]ST Leuven neemt ook SLAC/
Beeldende & Audiovisuele Kunst deel aan het festival.
Via een Open Call werd aan de studenten gevraagd een 
ontwerp uit te werken voor een kunstwerk/installatie op de 
stenen sokkels op het voorplein van het Arenberg park met 
als focus het idee en de ontwerpfase.
De resultaten kan je bekijken in de salons van het Arenberg 
kasteel.
Opening zaterdag 20 oktober om 14.00u
Arenberg Festival: zaterdag 20 en zondag 21 oktober
Arenbergkasteel 3001 Heverlee
www.mleuven.be/nl/Arenbergs

Carte Blanche 2018 
Resultaten Open Call Arenberg 
(voornamelijk de ateliers Beeldhouwen en Ruimtelijke 
Kunst & Textiele Kunst)
Tentoonstelling van zaterdag 20 oktober 
t/m zaterdag 1 december in SLAC

TRY OUT
Atelier Schilderkunst, o.l.v. Jesse Tomballe
Tentoonstelling van vrijdag 7 t/m 
zaterdag 22 december

ARTIST TALK #17
Kristof Van Gestel

dinsdag 23 oktober, 19.00u, SLAC Foyer
De kunstenaarspraktijk van Kristof van Gestel (°1976 
Turnhout) onderscheidt zich door haar open en participa-
tieve karakter. Gedreven door een grote nieuwsgierigheid 
naar de ‘ander’ wil de kunstenaar de mogelijkheden van 
kunst als ontmoetingsmiddel onderzoeken. Onder het mot-
to ‘Knowing by doing’ hanteert van Gestel het ervaren van 
kunst als een vorm van ‘ervaringsgericht leren’. Hij organi-
seert kunstprojecten en workshops voor een breed publiek. 
Door participanten de uitkomst van zijn werk mee te laten 
bepalen, offert de kunstenaar een deel van zijn artistieke 
autonomie op. Hij daagt daarmee niet alleen het verwach-
tingspatroon van zijn publiek uit maar ook dat van hemzelf. 
Kristof van Gestel is ook actief als docent en onderzoeker. 

SLAC TALK #14: Geert Goiris
donderdag 29 november, 19.00u, M - Museum 
Er ontgaat ons iets. Er mist iets. Het gaat niet om wat Geert 
Goiris (°Bornem) beschrijft, maar om wat er niet is. De 
beste manier om het werk van Goiris te duiden is als ‘een 
ontmoeting met fotografie’. Op zoek gaan naar dit one-off 
moment is onmogelijk. Hoogstens overkomt het ons. We 
botsen er onverwachts tegenaan, als een geschenk. Het is 

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst
Dirk Boutslaan 60, 3000 Leuven
Openingsuren: maandag-vrijdag: 9u-21u30
zaterdag: 9u-18u / Op zon- en feestdagen gesloten
www.slac.be/academie

Alle tentoonstellingen en evenementen gaan door in SLAC tenzij expliciet anders vermeld.

Colofon
V.U. Annemie Verbeek, Zijpstraat 7, 3220 Holsbeek 
Kernredactie: Beatrijs Albers, Marc Horemans, Luc Huysman, 
Kristel Geukens, Annemie Verbeek, Evelien Prové.
Vormgeving: Atelier Grafisch ontwerp en illustratie SLAC  
o.l.v. Patrick Vranckx & Kristel Geukens 
© Cover: Paul De Keyser, clay my way, video still
© Poster: Marc Vankeirsbilck, zonder titel (zwart-wit onaangetast en 
ongerept natuurmoment), 60 x 93 cm

als een hapax legomenon. 
Dit taalconcept verwijst 
naar een woord dat maar 
één keer voorkomt in een 
doorlopende tekst. De we-
reld, die we gewend zijn te 
ervaren, vormt een soort 
doorlopende tekst in ruim-
te en tijd. Daar vindt deze 
one-off-ervaring plaats, 
plotseling en onvoorspel-
baar. In deze zin is elk 
beeld van Geert Goiris een 

hapax legomenon. (Francis Smets)
Geert Goiris is onderzoeker en docent aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en was gast-
docent aan de Rietveld Academie Amsterdam, het ISDAT 
Toulouse, het CEPV Vevey, de Sint Joost Academy Breda, 
de Ladislav Sutnar faculty of design and art Plzen en de 
Fachhochschule Bielefeld.
De SLAC TALK is gratis maar reserveren is verplicht via 
onderstaande link. https://www.mleuven.be

PROCES
Toonmoment met work in progress door de ateliers 
Graad 4 en Specialisatie.
Tentoonstelling vanaf maandag 7 
t/m zaterdag 26 januari 2019

ART TALK #12: Bart Verschaffel
dinsdag 22 januari, 19.00u, SLAC Foyer
‘Over het Verborgene’
Filosoof Bart Verschaffel komt van gedachten wisselen 
over het verborgene. Bart Verschaffel studeerde Wijsbe-
geerte en Middeleeuwse studies aan de K.U. Leuven. Hij is 
als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Architectuur & 
Stedebouw UGent. Hij doceert architectuurtheorie en archi-
tectuurkritiek en publiceert voornamelijk op het gebied van 
de cultuurfilosifie, de architectuur- en kunsttheorie en de 
esthetica. Hij publiceerde ook verschillende monografieën.

Project Graad 1 & 2 (6 - 12 jarigen)
Opening woensdag 6 februari 2019
Tentoonstelling van donderdag 7 februari 
t/m zaterdag 2 maart 2019

OPEN DEUR SLAC/Beeldende & 
Audiovisuele Kunst
Hoofdgebouw, Dirk Boutslaan 60, 3000 Leuven 
vrijdag 22 juni: 14.00 tot 21.30u, 
proclamatie om 19.00u
zaterdag 23 juni: 14.00 tot 19.00u
zondag 24 juni: 14.00 tot 19.00u
Site Centrale Werkplaatsen, 
Werkhuizenstraat 9, 3010 Kessel-Lo 
Zaterdag 23 juni: 14.00 tot 19.00u
Zondag 24 juni: 14.00 tot 19.00u

© Kristof Van Gestel, ZINNEN MAKEN, 2018

© Jeff Van den Broeck 

© Geert Goiris, ARCADIA, 2016


