
Ontdek de verborgen parels van het
kunstonderwijs tijdens 'Dag van de Academies' in
De Vooruit

Op 18 februari 2017 viert Oost-Vlaanderen de ‘Dag van de Academies’, met een
wervelende show in De Vooruit. U kan er de verborgen parels van het
kunstonderwijs ontdekken of speeddaten met een van de ambassadeurs van het
kunstonderwijs. Het programma is verder stevig gevuld met film, muziek,
performance en gesprekken. In het format van een televisieprogramma, inclusief
reizende reporter, komt uiteindelijk het hele Oost-Vlaamse academielandschap aan
bod.
 

Vooruit als knooppunt van een televisieshow



Op 18 februari 2017 tussen 13.30 en 18 uur wordt de Vooruit in Gent het centrale
knooppunt van een heuse televisieshow. In een kruising tussen De Ideale Wereld en een
verkiezingsshow, met een vleugje De Zevende Dag, tonen de academies verborgen
parels uit het Oost-Vlaamse academielandschap. De uitzending bestaat uit
(becommentariëerde) filmfragmenten, interviews, live-performances en nog zoveel meer.
Een vliegende reporter gaat dan weer langs bij de Oost-Vlaamse academies om er de
sfeer op te snuiven.

Uitzending voor, door en over de academies

http://persruimte.stad.gent/images/236378


OVER STAD GENT

Het format leidt tot maximale participatiemogelijkheden: elke academie maakt zelf de
keuze om iets lokaals te organiseren en/of naar Gent te komen om de uitzending mee te
maken. Zo zal heel artistiek Oost-Vlaanderen in beeld gebracht worden op een
namiddag. Lokaal volgen de academies de show via livestreaming, aangevuld met eigen
activiteiten. Naast de academies zelf komen ook de samenwerkingsverbanden met
allerhande partners aan bod: professionele cultuurhuizen, amateurkunsten, Brede
School, enz. Kortom: een uitzending voor, door en over de academies, maar ook voor
iedereen die zich in het randgebeuren beweegt.
 
Via verschillende (sociale) media blijft het publiek ook vanop een afstand op de hoogte
van de evenementen van die dag. Het beeldmateriaal van de uitzending kan ook achteraf
hergebruikt worden.

Organisatie

De organisatie van de Dag van de Academies (voorheen dag van het dko) gebeurt op
vrijwillige basis door enkele directies van Codibel, de vereniging van directeurs van de
academies voor beeldende kunsten, én VerDi, de vereniging van directeurs van de
academies voor podiumkunsten.
 
Meer info over de Dag van de Academies vindt u op deze website.

Informatie
Bart Jonkers, directeur Academie Gemeente Lede, gsm 0475 67 19 11, e-mail
bart.jonkers@lede.be
Lizzy Pauwels, directeur Academie voor Beeldende Kunst Gent, tel. 09 233 58 26, e-
mail lizzy.pauwels@onderwijs.gent.be

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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