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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.  

VISIE
De Vrije Academie Gent wil op 

toegankelijke wijze mensen de kans geven 

zich te uiten via (beeldende) kunstdiscipli- 

nes en zich hierin (verder) te bekwamen. 

Daartoe richt zij begeleide cursussen in, 

gericht op artistieke groei en dit vanuit 

respect voor de aanwezige bekwaamheid 

en de esthetische beleving van de 

cursisten. 

In dit leren stellen de deelnemers zich open 

voor feedback,  handelingskaders en 

technische adviezen die door de docenten 

in de diverse cursussen worden aangereikt. 

De cursist staat voor het engagement zich- 

zelf creatief en artistiek-technisch uit te 

dagen, wars van normatieve beoordeling 

van de resultaten. 

De docenten vallen, naast hun vakbe- 

kwaamheid, in eerste instantie terug op een 

stimulerende basishouding met respect 

voor verschillen in aanvangsbekwaamheid 

en leertempo.  Ze voegen iets toe, eerder 

dan te categoriseren. 

Een aangename leeromgeving met 

voldoende kans op succeservaring draagt 

bij tot elke volgehouden inspanning. 

Daarom is onze academie ook een 

ontmoetingsplek waar de wegen van 

diverse mensen elkaar kruisen. Ook dat is 

verrijkend en levert schone momenten. 

Binnen elke beleidskeuze wordt daarom het 

behoud van de algemene en financiële 

toegankelijkheid van het aanbod als 

toetssteen genomen. 

Als ondersteuning aan de academische 

doelstellingen binnen de cursussen wordt 

de nodige aandacht besteed aan ontmoe- 

tingsruimte en sociale activiteiten.   

We streven esthetische groei na en hopen 

nu en dan schoonheid te ervaren, in wat 

mensen doen, in wat ze proberen, in wat ze 

elkaar bijbrengen…


