
                

SPECIFIEKE ATELIERS DERDE GRAAD BEELDATELIER 3de  – 4de  - 5de  en 6de jaar 

FOTOKUNST  4 lesuren per week Antverpia vrijdagavond  

Het atelier fotokunst biedt de kans om te experimenteren met de verschillende mogelijkheden van het 

medium. Je leert op een andere manier kijken naar de wereld om je heen en je gaat de uitdaging aan om een 

eigen beeldtaal te ontwikkelen.  

Aangeleerde technieken en een studie van de beeldtaal helpen je bij de zoektocht naar eigentijdse beelden. 

Het atelier voorziet een afwisseling tussen fotograferen op locatie, het werken in de fotostudio, 

experimenteren in de donkere kamer en het creatief omgaan met beeldbewerking en presentatie. 

RUIMTELIJK ATELIER  4 lesuren per week Antverpia zaterdagvoormiddag 

In het ruimtelijke atelier leer je om de ideeën in je hoofd om te zetten naar de realiteit in verscheiden 

materialen en technieken. We starten vanuit vorm- en waarnemingsoefeningen om je ruimtelijk denken en 

inzicht te ontwikkelen en evolueren zo naar een boeiend creatief proces vanuit je eigen inspiratiebronnen, met 

een grote variatie aan mogelijkheden en materialen. 

SCHILDERKUNST  4 lesuren per week Antverpia woensdagnamiddag, vrijdagavond, zaterdagvoormiddag 

In het atelier schilderkunst verkennen we de waaier van mogelijkheden van kleur, vlak en volume op 

verschillende dragers -papier, doek, karton of hout- in een dikke, dunne of transparante lijn, in 2-D of 3-D.  

De eigen leefwereld en interessesfeer zijn de uitgangspunten van de atelieropdrachten, zowel in het 

waarnemingstekenen als de kleur- en vormstudie.  

Technieken van oude meesters uit de kunstgeschiedenis gaan hand in hand met het zich eigen maken van 

experimenten uit de hedendaagse schilderkunst. Laag na laag bouwen we zo aan de ontdekking en 

ontwikkeling van een eigen beeldtaal. 

TEKENKUNST  4 lesuren per week Antverpia en Sint-Michielscollege vrijdagavond, zaterdagvoormiddag, 

zaterdagnamiddag 

In het atelier tekenkunst wordt het tekenen als autonoom uitdrukkingsmiddel beschouwd. Je wordt begeleid in 

het ontwikkelen van een individuele beeldtaal met aandacht voor inhoud en interpretatie.  

Verkies je een realistische uitwerking of juist een intuïtieve schriftuur? Wat vertelt een zwierige lijn; een 

donker, gearceerd vlak? Of de combinatie van de twee?  

Onderzoek van het medium; lijn, vlak, compositie, kleur… in combinatie met waarneming (leren kijken) liggen 

aan de basis van deze zoektocht naar een persoonlijke, doorleefde tekenkundige beeldtaal.  

Aan de hand van hedendaagse, vernieuwende voorbeelden en klassieke tekentechnieken komt er een waaier 

aan nieuwe mogelijkheden boven drijven om jezelf te ontwikkelen in je tekenvaardigheid en verhaal. 

GRAFIEKKUNST 4 lesuren per week Antverpia vrijdagavond, zaterdagvoormiddag 

In het atelier grafiek ga je je eigen interessegebied en visuele wereld van fantasie, tekening of foto omzetten 

naar een grafische bewerking of interpretatie. Dit kan zowel in hoogdruk (bv. lino- en houtsnede), vlakdruk (bv. 

monotype en zeefdruk) of diepdruk (bv. droge naald ets).  

Elke techniek heeft zijn eigen mogelijkheden. Door de dialoog aan te gaan tussen leerling en leerkracht gaan 

we samen op zoek naar je eigen artistieke grafische taal; zowel op inhoudelijk als beeldend vlak. We kiezen de 

techniek waarin jouw stijl het beste tot uitdrukking komt. Belangrijk hierbij is dat je zelfstandig durft en leert 

experimenteren in het atelier en dat je combinatietechnieken gaat uitproberen. Ook zo ontstaan in de grafiek 

nieuwe beelden… De mogelijkheden zijn onbeperkt! 



DIGITALE BEELDBEWERKING 4 lesuren per week Antverpia zaterdagvoormiddag en zaterdagnamiddag 

Fotomanipulatie, stopmotion, poster design, … In dit atelier maak je kennis met digitale beeldbewerking. 

Van eenvoudige handelingen tot bewerkingen in Photoshop, Illustrator, ... 

Voorkennis is niet nodig, we beginnen vanaf nul en werken zo stapsgewijs verder. 

We kijken naar kunstenaars die digitaal werken en bekijken ook hoe we de schilder-, teken-, druk-,... 

technieken die je geleerd hebt in de voorbije jaren kunnen gebruiken in een digitaal werk. 

Deze 'kennismaking' dient ook om je verder te helpen tijdens de andere keuzeateliers! 

DERDE GRAAD BEELDATELIER 3de, 4de, 5de en 6de jaar 

Naam en voornaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

KEUZE VOOR HET 1STE SEMESTER (SEPTEMBER – JANUARI)                                                                                             

Woensdagnamiddag (enkel voor 3de en 4de jaar) 

 schilderkunst 

Vrijdagavond 

 tekenkunst 

 grafiekkunst 

zaterdagvoormiddag 

 tekenkunst (vestiging Sint-Michielscollege) 

 tekenkunst (vestiging Antverpia) 

 ruimtelijk atelier 

 schilderkunst 

zaterdagnamiddag 

 digitale beeldbewerking 

KEUZE VOOR HET 2DE SEMESTER (JANUARI-JUNI) 

Woensdagnamiddag (enkel voor 3de en 4de jaar) 

 tekenkunst 

vrijdagavond 

 schilderkunst 

 fotokunst 

 tekenkunst 

Zaterdagvoormiddag 

 ruimtelijk atelier 

 grafiekkunst 

 tekenkunst (vestiging Sint-Michielscollege) 

 digitale beeldbewerking 

zaterdagnamiddag 

 tekenkunst  


