Nieuw
Start

Docent

Tijd

Dag

Leeftijd

Portret met Yvet

11 maart

Yvette Bavelaar

15.30 - 17.00

vr.

8 tot 12

Het geheim van de Edelsmid

23 maart

Andrej Waskowsky

14.00 - 15.30

wo.

9+

Waanzinnig druk

25 maart

Hanneke Naterop

15.30 - 17.00

vr.

10 tot 12

Fashion Design

7 april

Layla Kühnen

16.00 - 17.30

do.

8+

Bestaande cursussen
Instromen is mogelijk bij onderstaande cursussen, mits er plaats is. De prijs van de cursus is afhankelijk van
het startmoment. Bij vragen over de prijs of het aanvragen van een proefles, mail naar cursussen@parkvilla.nl

Lekker dansen

Cursusnr.

Docent

Tijd

Dag

Leeftijd

Peuterdans

312b

Wendy v.d. Bogert

13.15 - 13.45

wo.

2,5 tot 4

Kleuterdans

313b

Wendy v.d. Bogert

13.45 - 14.30

wo.

4 tot 6

Ballet

314

Wendy v.d. Bogert

14.30 - 15.30

wo.

6 tot 8

Jazz Kids

324

Marjolein v.d. Naald

17.00 - 18.00

ma.

9+

Modern Tieners

309

Marjolein v.d. Naald

19.00 - 20.15

wo.

10+

(Midden / Gevorderd)
301

Marjolein v.d. Naald

18.00 - 19.00

wo.

10+

(Tieners beginners)

HEEEEE JIJ!

Wat is er allemaal te doen bij Parkvilla?

Ben je creatief, vind je het leuk om

We kunnen beter zeggen: WAT NIET? Bij Parkvilla kun je creatief zijn en het is echt waar: hiervan word je
happy! Maar je kunt in Parkvilla ook naar een leuke kinderfilm in de schoolvakantie of naar een
theatervoorstelling. Voor het aankomend theaterseizoen, dat start in september zijn nog veel
meer voorstellingen gepland. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

met je handen bezig te zijn en iets
moois te maken? Alleen of met
vrienden of vriendinnen? Dan ben je

Het Muizenhuis: Sam & Julia, op reis 3+

Samen met Opa Zeeman maken Sam & Julia een onvergetelijke reis langs verre
landen, vreemde talen, wonderlijke gewoontes en heerlijke muziek.
Zaterdag 12 maart I 15.00 uur I Kaartprijs incl. limonade € 9,50

bij Parkvilla aan het goede adres!
Wij hebben tal van leuke workshops

André het astronautje 4+

en creatieve cursussen voor jou!

Hoe word je een goede astronaut? Moet je hoog durven klimmen?
Weten waar de planeten staan? André neemt je mee naar een
bijzondere plek en verklapt daar een geheim!
Zondag 10 april 15.00 uur I Kaartprijs incl. limonade € 9,50

PARKVILLA KIDS 2022
NO KID DIN G: FUN TIM E!

Muziek maken met Dirk Scheele 2-7 jaar

We duiken in de wereld van de muziek. Op een speelse manier leer je van
alles over de gitaar, drums, piano of andere exotische instrumenten in
sprankelende liedjes.
Zondag 15 mei 15.00 uur I Kaartprijs incl. limonade € 9,50

Voor ouders

Creativiteit bij kids heeft vele voordelen. Iets maken met je handen geeft zelfvertrouwen en is ontspannend,
verbetert de motorische vaardigheden en kinderen leren zich beter te concentreren. Vaardigheden waar
zij hun hele leven wat aan hebben.

Jeugd Deelname Fonds

Het Jeugd Deelname Fonds is een stichting in Alphen aan den Rijn die vindt dat alle kinderen moeten
kunnen sporten en aan cultuuractiviteiten moeten kunnen deelnemen. Zij betalen lesgelden of contributies
van cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders een laag inkomen
hebben. Ben je benieuwd of je in aanmerking komt? Check: jeugddeelnamefonds.nl

Tekenen en schilderen
TenS

112

Leon Weber

15.30 - 17.00

wo.

6 tot 12

TenS

117

Leon Weber

09.30 - 11.00

za.

6 tot 12

FF wachten

Wist je dat je als ouder lekker van een kopje koffie of thee kunt genieten in onze gezellige foyer en dat
er gratis wifi is? De tijd vliegt om!

Volg ons op Instagram en Facebook
Alle actuele informatie vind je op parkvilla.nl. Schrijf je snel in, de plekken zijn beperkt!

Parkvilla I Park Rijnstroom I Cornelis Geellaan 2 I Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172 – 49 37 37 I cursussen@parkvilla.nl I www.parkvilla.nl

Coverfoto: Freepik

Modern / Jazz mix

THEATER & FILM

INCL
S TA R T U S I E F
ERSPA
KKET!

PORTRET MET YVET: DAT IS VET!
Alles wat je ziet, kun je tekenen. Of het nu een boom, een hond of een mens
is! Lijkt het je leuk om mensen te tekenen en vooral hun gezichten en
weet je niet zo goed hoe je moet beginnen?
Kom naar Portret met Yvet. We starten met
de basis en ontdekken samen wat er allemaal
kan met tekenen. We gaan aan de slag met
grafietpotloden, kwastjes, lapjes en nog veel meer.
Yvette is kunstenares en heeft zelfs een keer het populaire tv-programma
Sterren op het doek gewonnen. Met deze cursus start je met de basis en staat
plezier voorop. Dus slijp je grafietpotlood en meld je aan!

Ontwerpen en techniek
komen samen

WAANZINNIG DRUK

			
In 9 lessen gaan we drie verschillende druktechnieken leren.
Hoe cool is dat? We gaan van start met monoprint, linosnede
en etsen met droge naald. De wereldberoemde schilder
Rembrandt van Rijn was ook een virtuoze etser en prentkunstenaar. Wie weet schuilt er wel een Rembrandt in jou!
Thema’s waar we mee gaan werken zijn (huis)dieren, de sprookjestuin
en de slaapkamer van Vincent van Gogh.

Kun je niet stilzitten en zou je de HELE dag wel willen dansen? Volg een
leuke danscursus bij Parkvilla. Niet de heeeele dag, maar wel elke week.
Wil je sierlijk bewegen op spitzen of uit je dak met jazz? Je kunt kiezen
uit: ballet, jazz en moderne dans. Kijk snel in het schema op welke dagen
en voor welke leeftijden. Onze enthousiaste dansdocenten Marjolein en
Wendy staan voor je klaar en leren je graag alle fijne
danskneepjes!

Monoprint: een print die slechts eenmaal wordt gebruikt.
Er is geen pers voor nodig. Maar wel een roller en een glasplaatje.
Linosnede: een afbeelding wordt uitgesneden uit linoleum.
Dit materiaal is vrij zacht, dus lekker makkelijk snijden.
Etsen met droge naald: een diepdruktechniek waarbij je
met een etsnaald een tekening krast in een plaat.

HET GEHEIM VAN DE (EDEL)SMID

FASHION DESIGN… IS MINE

In deze cursus ontdek je echt ALLE geheimen.
Edelsmeden is een bijzonder ambacht. Je bent creatief
bezig en maakt mooie dingen, maar…. daarvoor moet
je ook echte technieken leren. Dus we starten met een
mooi ontwerp -laat je fantasie gaan- en dan komen de
volgende technieken aan bod: zagen | vijlen | klinken |
buigen van draad met tangen | schuren | smeden.

In deze reeks ga je voor het eerst aan de slag met het
maken van een eigen kledingstuk! We gaan in je eigen
maat en in zelfgekozen kleur stof werken aan een
legging. Strak of juist flared? Aan jou de keus!
Misschien wil je zelfs wel een legging met
1 blauwe broekspijp en 1 roze? Ook dat
mag. Op de naaimachine ga je aan de
slag en aan het eind van de reeks show
jij je eigen, zelf ontworpen legging op
de catwalk.

In een werkstuk kunnen verschillende technieken
voorkomen. Je kunt ook een aantal werkstukken of
sieraden samenvoegen. Dan krijg je een sierobject.
Leuk om het als klein standbeeld op je kamer te zetten!

LEKKER DANSEN

TenS IS INTENS
TenS staat voor Tekenen en Schilderen.
Maar staat óók voor heel veel
teken- en schilderPLEZIER.
Heb jij altijd wel zin om te
tekenen en te schilderen, maar is je papier
nooit groot genoeg voor al je ideeën?
TenS is dé cursus speciaal voor jonge
kunstenaars van 6 tot 12 jaar.
We gaan samen alle mogelijkheden
ontdekken van materialen zoals
potlood, krijt, houtskool,
verf en inkt.

