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Opendeurdag in het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA), zaterdag 17 juni en
zondag 18 juni, van 12u tot 18u, Veemarkt 39 te Mechelen.
Fotokunsttentoonstelling in Artenova, tijdens de weekenden van 10-11 juni en 17-18
juni van 11 u tot 17 u, Hendrik Consciencestraat 56 in Mechelen.
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Wie interesse heeft in de avond- en weekendschool voor kunst en ambacht in
Mechelen, noteert 17 en 18 juni alvast in zijn agenda. Tijdens de
opendeurdagen van het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) tonen recent
afgestudeerde studenten hun creaties. Fotografie, keramiek, edelsmeden,
boekbinden en glaskunst komen aan bod. Tijdens het opendeurweekend
kunnen geïnteresseerden zich tevens inschrijven voor het volgende schooljaar.
Naast de tentoonstelling van alle ateliers in het IKA zelf op 17 en 18 juni, stellen de
studenten Fotografie hun werken ten toon in Artenova tijdens de weekenden van 1011 juni en 17-18 juni. In diezelfde twee weekenden kunt u ook glaskunst van het IKA
bewonderen in het Museum Hof van Busleyden.
“De kunstwerken van onze cursisten zijn deze maand alom in Mechelen aanwezig”,
zegt Erik Ruts, directeur van het Instituut voor Kunst en Ambacht.
Het Instituut voor Kunst en Ambacht in Mechelen telt jaarlijks een 250 leerlingen die
er les volgen in diverse disciplines.
Het Instituut is een school voor deeltijds kunstonderwijs. “Anders dan in een gewone
school werken de cursisten ’s avonds en in het weekend in onze ateliers. Zowel
nieuwkomers als gevorderden treffen elkaar daar. Iedereen vanaf 18 jaar is er
welkom. Meester-docenten staan in voor de theoretische en praktische vorming.”
Het Instituut voor Kunst en Ambacht biedt opleidingen in ambachten zoals fotokunst,
keramiek, edelsmeden, boekkunst en glaskunst.
De school werd in 1959 opgericht. “De stichters waren een groep idealisten die de
kunstambachten wilden behoeden voor uitsterven. Ze hadden de ambitie om de
kunstambachten verder te ontwikkelen en te verrijken met nieuwe technieken en
toepassingen. En die ambitie proberen onze docenten en cursisten elke dag waar te
maken, getuigen de afstudeercreaties die op de tentoonstelling worden getoond.”

Het IKA is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600 cursisten avondonderwijs en 35
instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio
Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

