VRIJE ACADEMIE GENT ZOEKT
300M² ATELIERRUIMTE OVER 4-5 LOKALEN
Meer ‘technische details’ onderaan dit document

WIE ZIJN WE?
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.
In de ateliers vinden verschillende cursussen plaats voor volwassenen tijdens
het schooljaar en tijdens schoolvakanties voor kinderen en jongeren. De VAG wil
voor iedereen toegankelijk zijn, ook qua prijs. Voor het jaar 2017-2018 zijn zo’n
250 cursisten ingeschreven. Een maand na de start van het schooljaar zijn 18
van de 23 cursussen voor volwassenen volzet.
Wegens de recente verhuis, concentreert het lessenaanbod zich momenteel
rond 3 ateliers voor tekenen & schilderen, klei en hout. In het verleden
kwamen heel wat andere disciplines aan bod. De zoektocht naar een geschikt
en betaalbaar onderkomen blijft echter een uitdaging.

RUIM 35 JAAR
LAAGDREMPELIGE KUNSTATELIERS
De VAG is sinds november 1981 actief, in het prille begin op
wisselende locaties. De vzw wou de kunstwereld meer open en
voor iedereen toegankelijk maken. In 1983 vond ze een vaste stek
in kunstcafé en galerij De Toverdoos van Arnold Verhé in de
Lange Violettestraat in Gent.
Daar zorgde ze ruim 30 jaar voor begeleiding en lessen in
verschillende (vnl. beeldende) kunstdisciplines en sociaalculturele activiteiten. Dankzij de laagdrempelige en open
aanpak sprak ze een breed publiek aan. In plaats van klassieke
lessen ligt de nadruk op het aanleren en ontwikkelen van
vaardigheden via persoonlijke begeleiding en coaching. Wars
van curricula en diploma’s kunnen de leden-cursisten er zolang
terecht als ze wensen. Naast een wisselende vaste kern van
cursisten die jarenlang terugkeren, telt de VAG ook heel wat
tijdelijke leden. Velen zetten er hun eerste creatieve stappen en
durven dan pas doorstromen naar het reguliere kunstonderwijs.
De afgelopen tien jaar mocht de VAG jaarlijks tussen de 250 en
350 cursisten verwelkomen. De ateliers vulden en vullen zich
vandaag nog steeds moeiteloos en voldoen duidelijk aan een
vraag. In de loop der jaren vond de VAG onder haar leden ook
altijd voldoende vrijwilligers om de werking te laten draaien.

www.vrijeacademiegent.be
www.facebook.com/Vrije-Academie-Gent-161979843881754/

NIEUWE THUIS GEZOCHT
2013 was een bewogen jaar. Kunstcafé De Toverdoos sloot de
deuren. De lessen en cursussen gingen weliswaar door, maar
de VAG moest op zoek naar nieuwe lokalen. In 2017 zou ze De
Toverdoos immers moeten verlaten.
De zoektocht naar nieuwe lokalen was niet evident, maar eind
2016 bood zich een tijdelijke oplossing aan in de vorm van een
gebruiksovereenkomst voor een aantal ruimtes in het
voormalige klooster van het Crombeen-instituut.
Van januari tot augustus 2017 investeerde een bescheiden
team vrijwilligers zijn vrije tijd en het spaarpotje van de VAG in
het opknappen en klaarstomen van de lokalen. Intussen vond
de VAG tal van nieuwe kandidaat-lesgevers voor het teken- en
schilderatelier, waaruit ze drie getalenteerde en geëngageerde
artiesten selecteerde.
Van bij de start liepen de inschrijvingen voor 2017-2018 als een
trein. Bij het begin van het schooljaar zaten de ruimere ateliers
voor meer dan de helft van het schooljaar al vol. Intussen
komen er al vragen binnen om in te schrijven voor schooljaar
2018-2019… Het aanbod van de VAG speelt dus in op een
duidelijke vraag. Maar zolang er geen nieuwe locatie gevonden
is, kan ze die niet beantwoorden.

TECHNISCHE FICHE

BESTUUR
Caroline Robberecht, Voorzitter
Bert Mostien, Penningmeester
Dirk Van der Steen, Bestuurslid

300m² atelierruimte, verdeeld over 4 à 5
lokalen
verwarming & elektriciteit in alle lokalen
watertoevoer en -afvoer in minstens 2
lokalen
mogelijkheid tot (installatie van) 3-fasenelektriciteit (voor de keramiekoven)
voor minstens 5 jaar te huren/gebruiken
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