
 14 juni 2019, 12:30 (CEST)

Vernissage eindproject studenten Academie
voor Beeldende Kunst Gent op zondag 16 juni
2019 om 11 uur
Beste lezer

Op zondag 16 juni 2019 gaan de deuren van de oude stadsbibliotheek weer even open voor een

expo van de studenten Specialisatie van De Academie voor Beeldende Kunst Gent. Voor de

studenten is dat de bekroning van hun opleiding na 6 jaar artistiek onderzoek en experiment in

de ateliers van de academie.

Meer dan 60 studenten nemen de bezoekers tot zondag 23 juni een week lang mee in hun passie

en staan de gasten graag persoonlijk te woord over hun werk en discipline: animatie,

beeldhouwkunst, fotografie, grafiek, illustratie en beeldverhaal, keramiek, mixed media,

schilderkunst en tekenkunst.

Graag nodigen we je uit op de vernissage van deze expo, op zondag 16 juni 2019 om 11 uur in de

oude stadsbibliotheek, Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent.

Programma

⏲

Kom meer te weten over de expo en de studenten

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/38213-Expo%20eindproject%20studenten%20Specialisatie%20van%20De%20Academie%20voor%20Beeldende%20Kunst%20Gent-7af8bd.pdf
http://www.academiegent.be/home-met-kalender
http://www.academiegent.be/tentoonstelling-eindwerken-specialisatie


OVER STAD GENT

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 259.000 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.

10 uur: start vernissage met ontbijtkoeken

11 uur: toelichting bij de expo door Viola Vandomme, waarnemend directeur, Goran

Grahovac, coördinator van de tentoonstelling en Sami Souguir, schepen van Cultuur

11.30 uur: optreden Cabaretti Orchestra, performance en filmvoorstelling

13 uur: tentoonstelling

18 uur: einde vernissage

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Goran Grahovac, coördinator tentoonstelling, gsm 0477 53 03 52, e-mail

goran.grahovac@onderwijs.gent.be

http://persruimte.stad.gent/
mailto:goran.grahovac@onderwijs.gent.be
http://www.cabaretti.be/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://www.stad.gent/
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