
 

 

 
 
Kwartiermaken aan de Academie Borgerhout 
 
 

 
Door artistieke expressie bouw je aan je zelfvertrouwen. En met zelfvertrouwen sta je steviger 
in de maatschappij. Sta je open voor kunst, voel je de goesting om je artistiek te ontplooien, 
maar weet je nog niet welke expressievorm bij je past? Of heb je reeds een artistieke passie, 
en wil je die graag verder uitdiepen? Maak dan mee kwartier aan de Academie Borgerhout.  
Vanaf september 2020 start Academie Borgerhout een nieuw Maatschappelijk Artistiek 
Projectatelier (‘MAP Jongeren’). Onder begeleiding van een professionele kunstleraar maak 
je mee deel uit van een kleine groep jongeren (16 – 22 jaar) die wekelijks 2 uur kunstatelier 
houdt. We verkennen laagdrempelig je expressiemogelijkheden in muziek, beeld, expressieve 
beweging en woord. In een open klimaat vertrekken we vanuit de eigen leefwereld, vanuit 
ieders kunnen en kennen. Wekelijks leef je je uit in de verschillende kunstgenres die per sessie 
worden aangereikt. Procesmatig ga je op ontdekking naar welke expressievorm het dichtst 
aanleunt bij je persoonlijke eigenheid. Door in kleine groep te werken leer je nieuwe mensen 
kennen, leer je van mekaar, leer je artistiek samenwerken, maar kan je ook individueel 
begeleid worden. 
Heb je geen vooropleiding, wees welkom. Heb je wél een vooropleiding, wees ook welkom. 
De belangrijkste ingrediënten zijn goesting en durf. 
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PRAKTISCH 
 
Een groep van maximum 8 nieuwsgierige deelnemers komt wekelijks 2u samen. Het atelier 
wordt geleid door Daeninck Scheerlinck, verbonden aan de Academie Borgerhout. Hij heeft 
jarenlange ervaring als kunstenaar, kunstleraar en begeleider in kwartiermaken in de 
geestesgezondheid. 
 
Wil je meer te weten komen?  
Daeninck houdt kennismakingsrondes op maandag 7-14-21 en 28 september, tussen 14u 
en 19u. Maak hiervoor een afspraak via daeninck.scheerlinck@so.antwerpen.be of via 0494 
808 218. Deze ontmoeting zal doorgaan in de Academie Borgerhout (Collegelaan 3-5, 2140 
Borgerhout). Na de ontmoetingsdagen wordt een wekelijkse lesdag en lesuur bepaald. 
 
Indien je je verbindt aan het project, engageer je je voor het hele schooljaar: van oktober tot 
einde juni.  
Er is geen inschrijfgeld, wel betaal je 20€ verzekeringskost. (Cursus-)materiaal wordt 
integraal kosteloos aangeboden. 
 
De sessies passen in de schooljaarkalender met de voorziene verlofdagen. 
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