dé Academie
afdeling beeldende en audiovisuele kunsten
Koen Verhaeghe
Directeur
Tel. +32 (0)57 239 460
koen.verhaeghe@ieper.be
www.academie-ieper.be

UW BERICHT VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

IEPER
01.10.2019

Betreft: meerdaagse reis van dé Academie 2019-2020
Beste studenten

Het is misschien nog wat vroeg, maar toch informeren we jullie graag al over de meerdaagse reis die we
van plan zijn met de academie te maken dit jaar. Zo kunnen jullie deze eventueel al in jullie agenda
vastleggen en de nodige regelingen treffen. Na Venetië, Londen, Berlijn, Madrid, Basel/Zürich en Rome
zetten we nog een heel bijzondere stad op het programma: Wenen. De studiereis gaat door van
maandag 24 februari tot donderdag 27 februari 2020 (krokusvakantie).

Gedurende deze 3 dagen proberen we een zo breed mogelijke blik te werpen op het artistieke potentieel
van de Oostenrijkse stad van de muziek. Dé Academie voorziet een gegidst programma (door eigen
leerkrachten die vertrouwd zijn met jullie als publiek), waaruit je naar believen zal kunnen kiezen.
We voorzien architectuur, oude, moderne en hedendaagse kunst. Wenen bezit niet alleen prachtige
barokke gebouwen, maar profileert zich ook als (hedendaagse) kunststad. Op het programma onder
andere een architectuurwandeling, Schloss Belvedere (o.a. Gustav Klimt), het Kunsthistorisch Museum
(o.a. Europese schilderkunst), het Leopold Museum (19de eeuw en modernisme), het Mumok van het
architectenbureau Ortner&Ortner…

We gaan naar Wenen met het vliegtuig. Ter plaatse logeren wij in een net en eenvoudig, doch geen
luxueus hotel dat zo centraal mogelijk in de stad zal liggen, minstens dicht bij het openbaar vervoer.

Op maandag 16 december houden we om 19.00 uur een infomoment met de voorstelling van het
gedetailleerd programma. Het zal dan mogelijk zijn je persoonlijk programma samen te stellen en tickets
te boeken. Wij bestellen dan alles en houden dit bij tot tijdens de reis. Zo kunnen we het efficiëntst
werken.
Deze uitstap zal ca. €350 euro kosten per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Wie in een
eenpersoonskamer wenst te overnachten, betaalt ca. €400. Deze kosten omvatten de vliegreis H/T naar
Wenen, het verblijf (3 nachten, kamer en ontbijt) en vervoer van en naar de luchthaven. We kunnen
echter nu nog geen exacte prijzen geven omdat die variëren naargelang het aantal deelnemers en we
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graag de kostprijs zo bescheiden mogelijk houden. De kostprijs van een vrijblijvende
annulatieverzekering zal eveneens afhankelijk zijn van het aantal deelnemers en kunnen we dus nog
niet meegeven. Wellicht zal die tussen de €15 en €20 bedragen. De annulatieverzekering bestellen we
bij een professionele verzekeraar. Daarom gelden ook de voorwaarden zoals in zijn verzekering
omschreven.
Sowieso is het interessant, mocht je alleen reizen, toch op voorhand een kamergenoot te zoeken. Dit
drukt de prijs gevoelig én maakt het iets makkelijker om te reserveren. Hoe meer eenpersoonskamers
gevraagd worden, hoe groter het hotel moet zijn.

Inschrijven kan van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober 2019 via onze website. Uiteraard kunnen
ook jullie partners mee. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 30, het minimum 23.
Na inschrijving ontvangen jullie:


Een reisovereenkomst in jullie mailbox. Wij vragen om deze af te drukken, in te vullen, te
ondertekenen en ten laatste op zaterdag 26 oktober 2019 in te dienen in het secretariaat. (Een
afgedrukte versie van deze overeenkomst kunnen jullie ook bij ons verkrijgen.)



Een eerste factuur om het voorschot van 150 euro te betalen. Gelieve deze af te wachten, want
daarop staat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling. Het resterende bedrag
(€200 of €250) zal later gefactureerd worden.

We werken met een reservelijst, die vanaf 6 november zal worden aangesproken in het geval van
onbetaalde reservaties en lege plaatsen.
Het is ook mogelijk te betalen in schijven. Bij aanvang wordt het voorschot van €150 betaald en in
november, december, januari en februari telkens €50 (of €62,5 in het geval van een
eenpersoonskamer), te betalen vóór elke 20ste van de maand. Indien u op een dergelijke manier wenst
te betalen, gelieve dit aan te geven in de reisovereenkomst.

We hopen natuurlijk dat deze uitstap snel volzet zal zijn en we met een even enthousiaste groep zullen
kunnen reizen als we de afgelopen jaren al gedaan hebben. Wij kijken er alvast enorm naar uit.

Vriendelijke groet,

Helena Pinket
Leerkracht kunst&cultuur/schilderkunst
Lieze De Middeleir
Leerkracht beeldhouwkunst/beeldatelier
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