VRIJE ACADEMIE GENT
VZW

RUIM 35 JAAR
LAAGDREMPELIGE
KUNSTATELIERS
Bij de Vrije Academie Gent vzw kan je in een losse en
ongedwongen sfeer je favoriete kunstuiting beoefenen of een
artistieke vaardigheid aanleren. Professionele lesgevers zorgen
voor aangepaste begeleiding. In overleg met de raad van
bestuur krijgen zij de vrijheid om hun atelierwerking in te vullen.
De praktische omkadering om deze atelierwerking te
realiseren, wordt gedragen door een team vrijwilligers en
bekostigd uit de inkomsten van de lessen en een aantal sociale
activiteiten.
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