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Dank voor de vele berichten van steun voor onze beslissing om de lessen stop te zetten. Het was 

op 13 maart echt wel duidelijk dat dit niet snel zou opgelost zijn. Een bijkomend element in onze 
beoordeling was de gemiddelde leeftijd van onze cursisten die voor een groot deel in die van de 
risicogroep valt. Vandaar dat er geen plaats bleef voor twijfel en een strenge beslissing 
noodzakelijk was. 
 

Bestuurlijk en financieel was dit eveneens een zware dobber. Gelukkig werd er tijdelijke 

werkloosheid door overmacht toegestaan. Via ons sociaal secretariaat werden we uitstekend 
geïnformeerd om dit stelsel toe te passen voor onze docenten die door deze maatregel ook een 
financiële handicap ondergaan. Natuurlijk gaan we al het mogelijke doen om hen ook op dit vlak 
zo goed mogelijk te ondersteunen. 
 

Wat wij, en met zekerheid jullie ook, bijzonder waarderen is dat vele leerkrachten vrijwillig – zij 

mogen door hun statuut van tijdelijke werkloze immers niet verloond werken - inspanningen 
leveren om jullie op een andere creatieve manier toch verder te ondersteunen, al kon dit niet door 
en voor iedereen. Maar toch een mooi gebaar van onze docenten, waar we hen heel hartelijk 
voor danken! 
 

Ook jullie zijn slachtoffer van deze maatregel. Jullie betaalden voor 26 lessen, maar die konden 

we jullie nu niet geven. Daarom gaan we proberen voor alle cursisten van het afgelopen 
schooljaar een kleine compensatiemogelijkheid te vinden. Over het wat en het hoe kunnen we nu 
nog niets vertellen omdat we eerst alle cijfers moeten hebben en bestuderen. Later meer 
hierover. 
 
 



Wat met de school volgend cursusjaar?  
 

Om het met een parafrase op een tekst van Shakespeare te zeggen: “Corona of niet corona, dat 

is de vraag”. Alle nieuws met betrekking tot de toekomst heeft het over het “nieuwe normaal”. 
Het is duidelijk dat onze school daar niet zal aan ontsnappen en een strategie zal moeten 
ontwikkelen die ons onder de opgelegde maatregelen toch toelaat onze cursisten verder de 
“nieuwe normale” mogelijkheid te bieden te blijven bijleren en genieten van hun wekelijks 
“sociaal uurtje”. 
 

Specialisten waarschuwen voor een oplaaidende “Covid-infectie”.  We gaan er alles aan doen om 

jullie veiligheid te garanderen. Een groot aantal van onze cursisten behoren tot een kwetsbare 
groep. De beschikbare klasruimte in sommige lokalen zal ons noodzaken tot enige creativiteit om 
de noodzakelijke fysieke afstand te respecteren. De klasgroepen splitsen en dus de lessen twee 
keer geven, is normaliter niet aan de orde gezien de agenda’s van onze docenten én de cursisten.  
Ook de werklast, de verloning en de totale kosten worden dan in een niet te verwerken hoogte 
gedreven. Vandaar dat het bestuur naar een mogelijkheid zoekt om onze lessen – zolang het 
nodig is - op een aangepaste manier veilig te laten verlopen. Voor dit alles zijn we natuurlijk 
afhankelijk van de nationale maatregelen die zullen gelden. Maar we herhalen het, de basis is 
om in de veiligste omgeving van start te gaan. 
 

Ik wens en hoop dat jullie en jullie familie allemaal gezond door deze crisis komen. 

 
Guido Smets, voorzitter. 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Normaliter gaan de lessen van start vanaf maandag 21 september. Vanaf 1 juli kan u zich via 

‘mijnitaka’ inschrijven. Wat moet je doen? 

  ga naar www.mijnitaka.be 
° meld je aan met jouw e-mailadres en uw paswoord (dat je vorig jaar hebt ontvangen) en 
   klik op ‘aanmelden bij ‘mijnitaka’.     
   Indien je uw paswoord bent vergeten klik op ‘Ik ben mijn paswoord vergeten’ en per   
  mail word je een nieuw paswoord verzonden. 
° ga nu naar mijn inschrijvingen en maak uw keuze. 
° Wanneer alles perfect is ingevuld zal u een bevestigingsmail ontvangen. Dan ben je 
   ingeschreven. Ontvang je die niet, dan is uw inschrijving niet gelukt en moet u 
   herbeginnen.  
° Vragen : stuur een mail naar info@mijnitaka.be .  

 
 
 
 

Inschrijven kan tot en met 7 september 2020. De betaling moet ten laatste op 10 september in 

ons bezit zijn. Voor de cursus Kunst Beleven zie ons volgend item. 

http://www.mijnitaka.be/
mailto:info@mijnaitaka.be


 
 

De huidige cursisten krijgen de mogelijkheid zich 

opnieuw in te schrijven (in hun huidige klas) en genieten tot en met 15 juli van een 
voorrangsregel, maar noodgedwongen kunnen we slechts 25 cursisten per klas toelaten. Eerst is 
eerst (inschrijving en betaling uitgevoerd). De cursus Kunst Beleven zal normaliter bestaan uit 20 
of 21 lessen én 6 of 5 uitstappen.  

          Wat de uitstappen betreft is er aandacht besteed aan 

een aanvaardbare kostprijs zodat de uitstappen toegankelijk zijn voor alle cursisten. Docent 
Stefan Wouters heeft een voorlopig overzicht gemaakt van de uitstappen in het volgend 
cursusjaar : 
 
November 2020  
 Eugeen van Mieghem Museum (Antwerpen), vaste collectie, halve dag per klas. 
 
December 2020  
 Mu.ZEE (Oostende), ‘Ensor en Spilliaert Museumvleugel – Twee Grootmeesters van 
 Oostende’ + ‘salon moderne kunst’ + Raoul Servais , hele dag , uitstap met autocar. 
 
Januari 2021  
 Museum De Reede (Antwerpen), ‘Grafiek in Antwerpen’, halve dag per klas. 
 
Februari 2021 
 La Boverie (Luik),’ Andy Warhol, The American Dream Factory’ met trein of autocar. 
 
Maart 2021  
 Wiertz Museum (Elsene), atelierwoning van de kunstenaar, halve dag per klas. 
 
April 2021  
 Fibac (Antwerpen), onder voorbehoud, nieuwe opstelling van moderne abstracte kunst, 
 halve dag  per klas. 
 
Deze planning is dus onder voorbehoud. 
 

 
 
 
 

De cultuur van het etnische Russische volk heeft een lange traditie           

van prestaties op veel gebieden, vooral als het gaat om literatuur,  
volksdansen, filosofie,  klassieke muziek, traditionele volksmuziek, …, 
die allemaal een aanzienlijke invloed hebben gehad op de wereld-                
cultuur. Als vervanger van de cursus Arabische cultuur hopen we met  
de themacursus Russische Cultuur onze cursisten te plezieren met deze 
nieuwe beleving. 11 lessen om de veertien dagen vanaf eind september 2020. Inschrijven kan 
vanaf 1 juni via www.mijnitaka.be . 

 

http://www.mijnitaka.be/


 
 

 

 

Startersdag, slim begonnen. 

 
Om meteen goed te beginnen met je studie,  verwelkomt Itaka 

Zuidrand vzw je op de startersdag. Je wordt er enthousiast onthaald 
en wegwijs gemaakt in de inhoud en opbouw van je lessen en de  
studiemethoden. Daarnaast leer  je er direct de sfeer op de campus 
kennen.  

    Je wordt er warm onthaald door de docenten en het bestuur , zo 

voel je je thuis vanaf dag één. Ook de meer praktische kant komt aan 
bod, zoals de planning van je lessen. 

Daarom verwachten we jullie op zaterdag 29 augustus 2020 (onder 

voorbehoud van maatregelen opgelegd door de overheid) tussen 11 en 13 
uur voor de startersdag in de lokalen van de muziekacademie, 
Terelststraat 69 te Edegem, waar het aanbod wordt voorgesteld en waar 
men terecht kan met alle vragen. Van elke taal is er een docent aanwezig. 
Ook kan uw kennisniveau getest worden om in te schatten op welk niveau 
u best van start kan gaan.  
 

Wil je graag eerst een gratis proefles in de eerste lesweek? U kan tijdens 

de startersdag een proefles reserveren. 

 
 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

Raadpleeg onze website www.itakazuidrand.be 

Inschrijven kan via www.mijnitaka.be (er is ook mogelijkheid 
om in te stappen na de herst- en kerstvakantie aan verlaagd 
tarief). Inschrijven voor 7 september 2020 a.u.b.  
 
Vragen: info@mijnitaka.be of 0468/195.556 ( niet permanent 
bereikbaar) 
 
Leslocaties :   
Edegem : Muziekacademie, Terelststraat 69 
Mortsel : Site Olve, Edegemsestraat 40 
Lint : site OC De Witte Merel, Liersesteenweg 25 en  
          site De Nieuwe Krik, Liersesteenweg 11  

 

 

http://www.itakazuidrand.be/
http://www.mijnitaka.be/
mailto:info@mijnitaka.be


 
 

 
Op zondag 8 maart, internationale vrouwendag, waren cursisten van de afdeling muziek 

ontdekken aanwezig in de mooie Elisabethzaal te Antwerpen om er een concert bij te wonen 
van het Virago(1) Symphonic Orchestra. Dat deze dag werd uitgekozen voor het 
debuutconcert van dit symfonisch orkest had veel te maken met de bezetting ervan én het 
repertoire dat ze brachten. Het 100-koppig orkest dat enkel uit vrouwen bestaat en onder 
leiding staat van een vrouwelijke dirigent werd opgericht door Eline Cote, een 
laatstejaarsstudente aan het Conservatorium in Antwerpen. Zij schreef haar masterproef over 
seksisme binnen de klassieke muziek en wil aanklagen dat vrouwen vandaag nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in de grote symfonische orkesten. Het repertoire bestond, hoe 
kon het ook anders, alleen uit werk van vrouwelijke componisten. Het drie uur durende concert 
werd zeer toepasselijk afgesloten met The March of the Women (vrouwenstrijdlied) van de 
Engelse Ethel Mary Smyth, een prominente figuur binnen de Britse Suffragettebeweging. 
 
Noot : Is dit lied u onbekend?  Bekijk het op YouTube: Women's Voices Chorus - The March of 
the Women - Ethel Smyth.  
 
Met dank aan Mevrouw Maaike De Maeyer, docente ‘Muziek ontdekken’ bij Itaka Zuidrand 
vzw. Muziek ontdekken werd dit cursusjaar voor het eerst opgenomen in ons aanbod en krijgt 
zeker een vervolg in het volgend cursusjaar. Voorkennis is absoluut niet noodzakelijk! 
 
Freddy 
 

(1) Virago is in sommige oude Bijbelvertalingen van de Hebreeuwse Bijbel de naam die Adam in 
eerste instantie gaf aan de eerste vrouw. Na de zondeval werd ze Eva genoemd. In 
het Middelnederlands had virago de betekenis van "vrouwelijke strijder" of "heldin".  In 
sommige oudere vertalingen werd virago daarom vertaald als "mannin" of "heldin". In het 
moderne Nederlands wordt de betekenis pejoratief en wordt het gebruikt als synoniem van 
manwijf. 

 

 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelvertaling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondeval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelnederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pejoratief


 

 
In het pakket van de cursus Kunst Beleven zijn per cursusjaar een vijftal dag-uitstappen 

opgenomen.  

Een bezoek aan een museum en of 

thematentoonstelling, worden vooraf in 
de cursus besproken. Recent trokken de 
cursisten naar het Museum & Sculpture 
Park Verbeke Foundation in de Oost-
Vlaamse grensgemeente Kemzeke.  Het 
museum is permament onaf, in beweging, 
ongepolijst, contradictorisch, slordig, 
complex, onharmonieus, levend en 
onmonumentaal. Verbeke Foundation 
toont kunstwerken uit eigen collectie en 
organiseert tijdelijke tentoonstellingen 
van hedendaagse kunst. Elk jaar vinden 
twee grote groepstentoonstellingen 
plaats, één opent in de zomer, de andere 
in de winter. Collages en assemblages 
worden in een aparte ruimte geëxposeerd. 
Tijdens het jaar werkt men aan kleine en 
grote projecten, waardoor tentoon-
stellingen altijd in beweging zijn en er bij 
elk bezoek iets nieuws te zien is. Een uitzonderlijke collectie collages en assemblages, 
voornamelijk 20e eeuws, vormt de kern van de verzameling. De Verbeke Foundation streeft ernaar 
een plek te zijn waar cultuur, natuur en ecologie zich nauw met elkaar verweven. Het is een 
private kunstruimte met een indrukwekkende verzameling moderne en hedendaagse 
kunstwerken gelegen in een ruim natuurgebied waarin 20.000 m² overdekte ruimte is gecreëerd, 
waardoor de Foundation één van de grootste privé initiatieven van Europa is. .  
 

 
 
Onze cursisten konden weerom genieten van een geslaagde daguitstap.  
 
Ivegee.  
 
 

 

In één van de overdekte ruimtes is het collagemuseum ondergebracht. 

Recent was COUPEE er te gast waarin Belgische hedendaagse collage-
kunstenaars hun werk tonen. Een deel van het collagemuseum is voortaan 
gewijd aan Mailart, een vorm van collagekunst die ontstaan is in de jaren 60. 
Het is een vorm van beeldende kunst waarbij het gaat om de communicatie.  
 



 
 

Sinds enkele jaren ergeren we ons aan de Itaka website, 

kortom de website beantwoordt niet meer aan een site 
die uitnodigend en actueel is. Het platform ‘Mijn Itaka’ , 

werkte wel en heeft ons in de registratie van studenten en betalingen van cursussen het voorbije jaar, 
een belangrijke meerwaarde opgeleverd. 
 

Geen van de huidige bestuurders heeft de kennis in de bouw van een website. Daarom hebben we een 

externe firma aangesteld om het communicatieplatform te professionaliseren en te onderhouden. Het 
prijskaartje is er natuurlijk ook maar in elke organisatie moet er af en toe geïnvesteerd worden om 
leefbaar te blijven. Dit leek voor het bestuursorgaan een investering waard. Er was geen altenatief.  
 

Op het moment dat de nieuwe Itaka website in werking gaat zal je het zeker van ons vernemen. Wat 

we eventueel van jullie willen weten zijn tips naar thema's die nu niet aan bod komen en die een meer-
waarde kunnen zijn voor onze organisatie. Laat het ons weten via info@mijnitaka.be.  
 

 

mailto:info@mijnitaka.be
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