Persberichten
'Academie houdt geslaagde nocturne' (HLN.be, 24 februari 2019)
'Academie brengt Midzomernachtsdroom' (HLN.be, 15 februari 2019)
'Hamse academie etaleert artistieke talenten' (Het Nieuwsblad, 7 februari 2019)
'Families boetseren in beeldhouwatelier van academie' (Het Nieuwsblad, 30 oktober
2018)

Archief 2017-2018

'Voetjes en klanken op de planken' van HLN.be (1 juni 2018)
'Academie koppelt nieuwbouw aan extra kunstdisciplines' in Het Nieuwsblad (18 mei
2018)
'Nieuwbouw én nieuwe richtingen op komst voor Academie' van HLN.BE (17 mei
2018)
'Jong en oud beeldhouwen samen' van HLN.BE (13 april 2018)
'Kinderen, ouders en grootouders beeldhouwen samen' van HLN.BE (16 februari
2018)
'Academie geeft les in leefschool 't Veertje' van HLN.BE (3 februari 2018)
'Academie tekent en schildert bij Japanse haiku' van HLN.BE (25 januari 2018)
‘Gemeente toont plannen voor ‘creatieve campus' van HLN.BE (19 oktober 2017)
‘Project ‘creatieve campus’ op stapel in centrum Hamme’ – TV OOST (19 oktober
2017)

Archief 2016-2017

‘Toch enkele gekke bekken getrokken’ van HLN (1 juli 2017)
‘Academie zet tentzeilen open’ van HLN (29 juni 2017)
‘Academie sluit jaar af met expo’ van HLN (16 juni 2017)
‘Jongste leerlingen Academie op de planken’ van HLN (10 juni 2017)
‘Academie houdt Woordfestival’ van HLN (12 mei 2017)
‘Tentoonstelling: Sporen, het landschap als herinnering’ in Het Nieuwsblad (15 mei
2017)
‘Magische nocturne van de academie’ in Het Nieuwsblad (4 februari 2017)

Archief 2015-2016

'Japanse kunstenaars exposeren' van HLN.BE (artikel 24 mei 2016)
'Leerlingen academie in 'Jungle book'' in Het Nieuwsblad (artikel 18 maart 2016)

Archief 2014-2015

'Studie voor academie en bib' in Het Laatste Nieuws (artikel 4 mei 2015)
'Een dubbel verjaardagsfeest!' in het tijdschrift Klankbord Digitaal (VLAMO) (2 april
2015)
'Japanse kunstenaar exposeert in Academie' in Het Laatste Nieuws (artikel 19 maart
2015)
'Eerste kinderverkeersbord in Akkerstraat' in Het Nieuwsblad (artikel 12 maart 2015)
'Liesl (9) vraagt verkeer trager te rijden' in Het Laatste Nieuws (artikel 12 maart
2015)
'Academie start jubileumjaar met lichtfeest' van HLN.BE (artikel 2 februari 2015)
'Academies vieren jubileumjaar' van HLN.BE (artikel 24 januari 2015)
'Liesl ontwerpt verkeersbord spelende kinderen' in het Nieuwsblad van 31 december
2014

Archief 2013-2014

'Kinderen exposeren kunstwerken' in het Nieuwsblad van 19 juni 2014
'Tekenlessen nu ook in nieuwbouw Huivelde' in het Nieuwsblad van 15 januari 2014
'Kinderen van Huivelde kunnen ook naar de tekenles' in het Nieuwsblad van 6
september 2013

Archief 2012-2013

'Jong CD&V wil voorrang voor academie en bib' in het Nieuwsblad van 29 mei 2013
'Vrij podium van de leerlingen van de muziekacademie' in Nieuwsblad op 19 januari
2013
'Academie stelt tentoon in C.C. Jan Tervaert' in Gazet van Antwerpen op 12 januari
2013
'Bestuur maakt van Academie een topprioriteit' in het Nieuwsblad op 30 november
2012
'Opening Nieuwe containerklas voor de afdeling van Zogge' in het Nieuwsblad 10
november 2012
'Record aantal leerlingen voor academie' in het Nieuwsblad op 10 november 2012
'Artistieke kinderen krijgen kunstenbad' in het Nieuwsblad op 13 september 2012
'Kinderen verkennen academie tijdens Kunstenbad' in het Laatste Nieuws op 13
september 2012
'Onbekend talent stelt tentoon in Hamme' in de Waaskrant op 18 september 2012

Archief 2011-2012

Kerstconcert op 21 december 2011, verschenen in 'Kerk en Leven' op 4 januari 2012
Cabaret 'Moulin Rouge' op 18 en 19 februari 2012, verschenen in de Gazet van
Antwerpen op 17 februari 2012
Cabaret 'Moulin Rouge' op 18 en 19 februari 2012, verschenen in het Laatste Nieuws
op 17 februari 2012
Cabaret 'Moulin Rouge' op 18 en 19 februari 2012, verschenen in het Nieuwsblad op
21 februari 2012
Cabaret 'Moulin Rouge' op 18 en 19 februari 2012, verschenen in De Morgen op 22
februari 2012
Academie krijgt nieuwe containerklassen in Zogge, verschenen in het Laatste Nieuws
op 24 februari 2012
Poëzie en beeld rond Louis-Paul Boon, verschenen in het Nieuwsblad op 24 maart
2012
Louis Paul Boon in de kijker, verschenen in 'de Streekkrant' op 28 maart 2012
Leerkracht Beeldhouwkunst Ingrid Rosschaert 'leeft zich in in emotie', verschenen in
'Kerk en Leven' op 9 mei 2012
Onze ExpoZE in Zele is ook niet onopgemerkt gebleven! Het Nieuwsblad publiceerde
op 18 juni 2012 dit artikel
"Cursisten kunstacademies Waasmunster, Hamme en Lokeren tonen veelzijdigheid
van keramiek en beeldhouwen", Gazet van Antwerpen op 19 juni 2012
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