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ZWEVEGEM De leerlingen van de eerste graad bijzonder secundair onderwijs van het Sint-Niklaasinstituut, vestiging Oost,werken
deze week in samenwerking met de organisatie Piazza Dell'Arte rond kunst en cultuur.
,,Het begon vorig jaar in mei met een enquête bij ons doelpubliek. Uit de verkregen resultaten bleken onze jongeren nood te hebben
aan artistieke impulsen. Wij geven daar nu een antwoord op'', zegt coördinator Sander Cottenier.
In de laatste week voor de kerstvakantie hebben de leerlingen van de eerste twee jaren bso van het Sint-Niklaasinstituut aan de
Stedestraat het bijzonder druk met allerlei projecten, workshops en ateliers rond kunst en cultuur. Zij krijgen onder meer initiaties in
videokunsten, digitale fotografie, monumentale kunsten, dans en beweging. Zo waren Sharon Demeulemeester en haar vriendinnen
maandagnamiddag druk bezig met het ontwerpen van kledij. De jongedames verknipten hele lappen textiel tot draagbare kleren die
nauwkeurig gepast en gemeten moesten worden.
,,Een plezante ervaring is het wel. Maar ik word zeker niet de opvolgster van Ann Demeulemeester. Wij werken niet volgens bepaalde
patronen. Maar het is wel de bedoeling dat we tegen woensdag elk met een afgewerkt stuk naar het toonmoment - de expositie kunnen gaan'', klinkt het.
Samenwerking
Voor de uitvoering van de projecten werkt het Sint-Niklaasinstituut samen met Piazza Dell'Arte. Dat is een organisatie die zich richt tot
jongeren vanaf 14 jaar. Ze leren jongeren kunst kennen op een drempelverlagende manier. Dat gebeurt onder meer door twee bussen
in te schakelen waar bepaalde workshops plaatsvinden.
Woordvoerster Laurence Baeyens: ,,Wij bedienen niet alleen scholen. We doen ook aan wijkwerking in het Antwerpse. Deze school
is de eerste in West-Vlaanderen die een beroep doet op onze diensten. Er zijn in totaal zes ateliers waar wij de jongeren op een
praktische manier kunst- en culturele disciplines leren waarderen. Woensdag zal tijdens de tentoonstelling blijken of we daarin
geslaagd zijn.'' (djw)
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