


In AALST zet de Academie voor Beeldende 
Kunsten het atelier buiten. Met een alterna-
tief van trein, tram, bus en fiets dragen we 
beeldend onze boodschap in Aalst en omge-
ving uit, waarbij het publiek mag deelnemen 
aan interviews en schetssessies.

Sint-Lucas Antwerpen, Avant, de!Kunst-
humaniora, Koninklijke Balletschool bezet-
ten in ANTWERPEN op verschillende locaties 
de stad.  De verschillende disciplines uit het 
KSO worden aan het publiek voorgesteld. 
Muziek, woord, dans, ballet en beeldend 
werk gaan in dialoog met elkaar. 

In BRUGGE organiseren de Kunsthumaniora 
en het Technisch Instituut Heilige Familie 
een ‘walking expo’. Onder het motto ‘Kunst 
is de beste bagage’ dragen leerlingen uit het 
kunstonderwijs diverse vormen van 2D- en 
3Dkunst in een kleine parade met zich mee 
doorheen de binnenstad. Ze begroeten het 
publiek met Zang, Samenspel, Drama en 
Dans.

In BRUSSEL overspoelen de creatieve zielen 
van de Kunsthumaniora Brussel en Sint-Lukas 
Kunsthumaniora de stations en brengen de 
Noord-Zuidas in vervoering. Muziek, dans 
en beeld confronteren de nietsvermoedende 
reiziger en dagen hem uit om na te denken over 
schoonheid en passie, kunst en creatie, droom 
en realiteit.

KSO UIT DE KAST
V.

U.
 ku

ns
tg

ro
ep

, K
. B

au
we

ns
, G

ro
en

st
ra

at
 15

6,
 10

30
 B

ru
ss

el
   

   

7 MAART 2018 meer info: www.kunstgroep.org

meer info: www.kunstgroep.org

In de bi-pool GENK-HASSELT nemen de leer-
lingen van de Kunstschool en de Provinciale 
Kunsthumaniora in de voormiddag leerlingen 
van het basisonderwijs mee in de wereld van de 
Kunsten en vanuit allerlei hoeken veroveren ze 
nadien de twee stadscentra met een creatieve 
optocht en artistieke evenementen.

Het Secundair Kunstinstituut, Sint-Lucas en 
het MUDA Atheneum voor Podium kunsten 
veroveren GENT! Op hoeken, straten en pleinen 
vind je een dichter, een tekenaar, een muzikant, 
een schilder, … ‘s avonds vindt in het paviljoen 
Vandenhove een colloquium plaats over het 
belang van creativiteit in onze huidige maat-
schappij en de rol van het onderwijs hierin.

De leerlingen muziek en woordkunst-drama van 
Kunsthumaniora Lemmensinstituut LEUVEN 
palmen voor de tweede keer de stadsbibliotheek 
in! Ze verwelkomen u met fijnzinnig zoete muziek 
en fluisteren zacht poëzie in uw oren over de 
allesomvattende liefde en andere aandoeningen.

Kunst kruidt ons leven in veel verschillende 
facetten en soms zonder het te beseffen. Dit 
willen de leerlingen van het Ensorinstituut 
OOSTENDE tonen met allerlei peper- en zout-
vaten, voor de gelegenheid gevuld met Kunst. 
 
De leerlingen van het Heilig Graf Kunstonder-
wijs stellen ten toon aan de Warande, doen 
flashmobs en artistieke acties op de markt en 
zullen op diverse manieren een boeiende stem-
pel zetten in en rond het openbaar vervoer naar 
TURNHOUT.




