
tripAcAdemie

beeldende kunsten Berchem Hoboken merksem Wilrijk

ReTROSPecTieVe mOdiGLiANi 
+ BeZOeK LA PiSciNe

UiTSTAP RiJSeL eN ROUBAiX
ZATeRdAG 12 mAART ‘16

Op zaterdag 12 maart maken we een culturele uitstap naar het  
noorden van Frankrijk.  in de voormiddag bezoeken we net buiten 
Rijsel het L’Am, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut. 
daar loopt op dat moment de restrospectieve van de italiaanse schil-
der en beeldhouwer Amadeo modigliani. er zijn franstalige gidsen 
voorzien, maar je kan de expo en de collectie moderne en ‘outsider’-
kunst ook op eigen tempo ontdekken. Verder is ook de prachtige 
beeldentuin zeker de moeite waard. 
in de namiddag maken we een stop in Roubaix, waar we La Piscine 
bezoeken. dit zwembad is niet alleen een pareltje van Art déco-
architectuur, maar het werd in 2001 ook geopend als musée d’art et 
d’industrie. de collectie omvat o.a. beelden van camille 
claudell, keramiek van Gauguin, Picasso en chagall, schilderijen van 
ingres en Bonnard . dit is een vrij bezoek waarbij we geen gids voor-
zien. Studenten van onze academie krijgen op vertoon van hun 
studentenkaart gratis toegang tot La Piscine. Vergeet dus zeker je 
nieuwe studentenkaart niet aan te vragen op je academie. Niet-
studenten betalen 5,5 € inkom.
Lunchen kan in een snackbar aan het L’Am of in het iets duurdere 
restaurant van La Piscine. Bij mooi weer kan je ook picknicken in de 
beeldentuin. 

* Als je geen student bent van 

 één van de 4 Stedelijke Academies,   
 ben je gedekt door de verzekering   
 van de busmaatschappij maar niet   
 door de schoolverzekering.

VeRTReK & TeRUGKOmST
Vertrek om 8.30 uur stipt aan parking 

Kielse Vest/desguinlei (Pidpa)
Terugkomst voorzien om 18.00 uur

TeR PLAATSe
10u15 aankomst L’Am

10u 30 of 11u45: rondleidingen 
13u30: vertrek naar La Piscine

14u00: aankomst La Piscine  
16u30: vertrek terugreis 

PRiJS
20 € inbegrepen busreis heen en terug + inkom 

L’Am + rondleiding  modigliani. 
de inkom van La Piscine is gratis op vertoon  van je 

studentenkaart van de Academie. Niet studenten 
betalen 5,5 € inkom. 

HOe iNScHRiJVeN?*
inschrijven vóór vrijdag 26 februari 2016, 

bij voorkeur via mail naar 
academietrips@so.antwerpen.be 

met vermelding van je naam, je academie, 
je adres, je mailadres en je gsm-nummer. 

Of in het secretariaat van je Academie. 
Je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail met 
het rekeningnummer. Gelieve niet voor ontvangst 
van deze mail te betalen en enkel op het opgege-

ven nummer. Je inschrijving is pas definitief 
na overschrijving. de contactpersoon voor 

de inschrijvingen is Kim Aerts, medewerker in 
de Academie van Hoboken.

BeLANGRiJK
er zijn voor de uitstap een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Als het vooropgestelde aantal 
is bereikt, worden de inschrijvingen afgerond. 

Schrijf je dus best zo snel mogelijk in!


