CURSUSSEN & WORKSHOPS 2022 | 2023

HET HELE JAAR
NIEUW AANBOD!

Ontdek je eigen creativiteit en verbreed je horizon

Voilà!
Voor je ligt het splinternieuwe cursusprogramma voor 2022 | 2023, met maar liefst 18
nieuwe cursussen. Best veel, op het totale aanbod van 75 cursussen. Ook zijn we bezig
om op regelmatige basis een Parkvilla-breed programma aan te bieden, met films,
masterclasses en workshops. En dat is nog lang niet alles: we werken het hele jaar
door aan nieuwe cursussen en workshops. Dus schrijf je via onze website in voor onze
nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Wat is nieuw?
We hebben nieuwe cursussen op het gebied van theater, dans,
schrijven, schilderen en tekenen. In het overzicht, elders in
deze brochure, zie je om welke cursussen het gaat. Wat ook nieuw
is, is dat een aantal bestaande cursussen op meer dagen wordt
gegeven én dat er meer aanbod is voor kinderen.

Hoe weet ik wat mijn (cursus)niveau is?
Dit jaar staat er bij iedere cursus het niveau aangegeven. Aan de
hand van de sterren in het overzicht, krijg je een indicatie.
Cursussen kunnen één, twee of drie sterren hebben.
*

**
***

uitermate geschikt voor cursisten, die nog geen ervaring
hebben met het cursusonderwerp. De docent begint met
de basis.
meer geschikt voor mensen die al enige ervaring bezitten
en de basis in de vingers hebben.
voor de vergevorderde cursist die vrij zelfstandig aan
de slag kan.

Tot slot zijn er ook brede cursussen waar alle niveaus door
elkaar zitten. Absolute beginners kunnen deelnemen, maar ook
mensen met meer ervaring zijn welkom. In deze cursussen
heeft de docent veel ruimte voor maatmerk.
Op parkvilla.nl staat de cursus uitgebreid beschreven en vind je
meer informatie over de werkwijze van onze docenten. Kom je er
echt niet uit welke cursus voor jou geschikt is? Stuur dan een

mail naar info@parkvilla.nl. Wij geven je graag een persoonlijk
advies. Of volg een proefles!

Waarom voor een cursus kiezen?
Creativiteit is een cadeautje voor jezelf. Je leert ontdekken, het
vermindert stress, het brengt je in contact met andere mensen
én het is goed voor de hersenen.

Waarom voor een Parkvilla-cursus kiezen?
Parkvilla heeft cursussen voor beginners tot en met vergevorderden en alles wat ertussen zit. Wil je graag naar de
kunstacademie en is je portfolio niet toereikend? Volg de
Mastercursussen 124 of 130: Modern schilderen of Zelfstandig
Werken. Heb je altijd al een keer klassiek ballet willen doen?
Start dan nu met de beginnerscursus voor volwassenen.
Welk niveau dan ook: je breidt je kennis op een leuke manier
uit in een inspiratievolle omgeving, onder leiding van ervaren,
professionele en enthousiaste docenten!
Parkvilla
Park Rijnstroom
Cornelis Geellaan 2
Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172 – 49 37 37
info@parkvilla.nl
www.parkvilla.nl

T H EA T ER CU R SU SSEN
Naar het theater gaan is een hele belevenis, maar wat dacht
je ervan zelf theater te maken? Was het altijd al een droom
om op het podium te staan? Grijp dan nu je kans. Parkvilla
zet dit seizoen in op maar liefst 3 nieuwe cursussen onder
leiding van Lianne Loos en Jeroen de Meij. De cursus Theater
voor volwassenen gaat komend seizoen verder, maar er start
ook een nieuwe groep, speciaal voor beginners.
De cursus Theatercarrousel gaat in op verschillende, specifieke
onderwerpen zoals: hoe bouw je een verhaal theatraal op, hoe
werkt camera acteren of hoe voer je een goede monoloog op?
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Heb je altijd al de droom gehad om met een stuk cabaret op het
podium te staan, maar heb je geen idee waar te beginnen? Of heb
je al flink wat materiaal verzameld, maar lukt het je niet om
daar een goed optreden van te maken? In de cursus Cabaret
schrijven en opvoeren wordt hier aandacht aan besteed. Tijdens
de cursus leer je hoe je zelf je materiaal kunt verzamelen, maar
ook hoe je het vormgeeft tot een klein optreden. En de vorm?
Die bepaal je zelf! Dus je hebt zelf de keuze of je naast een
goed verhaal met goede grappen gebruik maakt van theater, dans,
zang en/of poëzie. Het is allemaal mogelijk en er is ruimte om
je eigen vorm te kiezen. Dus: kom uit je comfortzone en geef je op.
Je krijgt er geen spijt van!
Alle cursussen resulteren aan het eind van het jaar in een
theatervoorstelling.

MAA K J E E IGE N W E B S I T E

FO T O GRA F IE

SC H RIJ F A TELIER

DANS

Altijd de wens gehad om een eigen online
shop te hebben? Dan is een eigen website
een must. Geen budget voor een webdesigner? Maak de website zelf!
Onder leiding van Doris van Meggelen
schieten de verkoopcijfers omhoog.
Natuurlijk is een eigen website ook voor
andere doeleinden te gebruiken.

Wil je toch niet altijd de knop ‘automatisch’
gebruiken op je fototoestel? Zijn de termen
ISO of sluitertijd een beetje vaag? Wellicht
wil je meer oog krijgen voor compositie
of licht? Of ben je inmiddels bekend met
deze termen en wil je jezelf verdiepen
in verschillende fotografiestijlen?

In deze cursus draait het om creatief
schrijven. Misschien ben je een beginner
en lijkt het je leuk om eens wat ideeën
op papier te zetten. Of je schrijft al een
poosje en je hebt een stok achter de
deur nodig. Wil je korte verhalen schrijven,
een roman, columns, gedichten of een
hele persoonlijke tekst, bijvoorbeeld over
een belangrijke gebeurtenis in je leven,
alles komt aan bod in deze cursus.
Je krijgt volop tips en inspirerende schrijfoefeningen van docent en schrijver
Gerard van Emmerik, zodat je teksten
gaan leven, boeien en verrassen.

Maar liefst 7 nieuwe danscursussen staan
er op de planning! Wil je dansen puur voor
je plezier en ontspanning of wil je graag
naar een hoger niveau en je voorbereiden
op een professionele dansopleiding?
Bij Parkvilla kan het allebei!

Topfotografen Doris van Meggelen en Jan
van Rijn brengen je graag de fijnste kneepjes van het vak bij. Voor beginners en
gevorderden hebben wij boeiende fotografiecursussen. En: we hebben cursussen
op meer dagen dan voorgaande jaren!

Les op niveau
Onze danscursussen worden gegeven door
de enthousiaste vakdocenten Marjolein van
der Naald en Wendy van den Bogert.
We werken met een maximum aantal deelnemers per groep om individuele aandacht
mogelijk te maken.

Q i gong
Behoefte aan balans?
Volg de cursus Qigong van
Jeanne Verhulst.

NIE U W
Wil je doorgroeien in het dansvak?
Bespreek het met onze docenten. Zij helpen
je graag. Alleen voor de talentklas is het
noodzakelijk om auditie te doen.

Ballet beginners volwassenen
Droomde je ooit van plié, tendu of rond
de jambe en is het er nooit van gekomen?
Volg dan deze cursus!

Voor alle leeftijden
Van peuterballet tot aan jazz voor volwassenen. Het scala is breed. Volg een proefles
en kijk welke dansvorm het beste bij je
past. Stuur een mail naar info@parkvilla.nl.

Modern/jazz basics volwassenen
Heb je altijd al lekker willen dansen?
Dan is de cursus modern/jazz basics
volwassenen wellicht iets voor jou. Deze
cursus is speciaal bedoeld voor mensen
die nog niet (veel) gedanst hebben, maar
dat wel graag willen.

Aan het eind van het cursusjaar wordt er
een voorstelling in ons theater georganiseerd.

TEKE NE N & S C H I L DEREN O P A L L E N I V E A U S

TEKE NE N & S C H I L D EREN

N I EU W

Beginner of gevorderd, realistisch of expressief, olieverf of acryl, een jaarcursus
of een workshop. Het kan allemaal bij
Parkvilla. En de lessen gaan vaak verder
dan het lokaal zelf, een aantal docenten
gaat met hun groep naar een museum.
Voorafgaand wordt de expositie besproken
in de les en na het bezoek - als weer
iedereen vol inspiratie is - volgt een
mooie opdracht. Op parkvilla.nl staat elke
cursus uitgebreid beschreven en vind je
meer informatie over de werkwijze en
aanpak van onze docenten.

Nieuw is een echte beginnerscursus
Tekenen en schilderen door Colette Curfs
op woensdagmiddag.
De bedoeling is dat cursisten hierna
doorstromen naar een vervolgcursus.
En misschien beland je uiteindelijk in onze
Masterclass. The sky is the limit bij
Parkvilla!
Hanneke Naterop, geen onbekende docent
bij Parkvilla, geeft dit nieuwe seizoen maar
liefst 4 nieuwe cursussen, waaronder De
mens als onderwerp en Tussen figuratie
en abstractie.
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Bij de cursus Tekencarrousel van Yvette
Bavelaar staat tekenen centraal. Door het
jaar heen worden in 3 korte cursussen
verschillende tekentechnieken behandeld.
Wil je beginnen met grafiet en daarnaast
ook leren werken met houtskool en krijt?
Of wil je juist ontdekken wat het pasteltekenen allemaal te bieden heeft? Of ben je
een gevorderde portrettekenaar en wil je
leren hoe je met potloden kleuren kan
blenden om bijvoorbeeld een realistische
huidskleur te maken? Het komt allemaal
langs!

Top 3
Tekenen & sc hi l deren

S c hi l deren met
oeroude verfsoorten

Portr et en mo d el
z onder d o c en t

Top 3 bestaat uit 3 verschillende modules,
met elk een andere docent die op een eigen
manier les geeft. Een afwisselende jaarcursus! Kijk op parkvilla.nl voor de thema’s.

Maak kennis met onbekende verfsoorten.
Zo leer je te schilderen met zelfgemaakte
ei-tempera; een verfsoort gemaakt van
eidooiers en pigmenten die stralende en
krachtige kleuren geeft.
Een leuke uitdaging!

Ben je een gevorderde tekenaar of portret-/
modelschilder?
Dan kun je bij Parkvilla iedere maandagmiddag zelfstandig werken. Elke week is er
een model aanwezig.

Beleef samen met anderen kunst en cultuur
Onze docenten
Angenelle Thijssen,
Annemarie van Hooff,
Colette Curfs,
Esmee Seebregts,
Hanneke Naterop,
Niels Smits van Burgst,
Ton van Steenbergen
en Yvette Bavelaar
staan voor je klaar!
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KERA MIE K

B E E L DH OUW EN /

ED ELSMED EN

RU I M T ELIJ K V ORMGEV EN
Het begrip keramiek is afkomstig van
‘Keramos’, een Grieks woord dat staat voor
leem of pottenbakkersklei. Bij Parkvilla
staat het voor ontdekken, experimenteren,
maar vooral veel plezier! Tijdens deze
cursus krijg je inzicht in allerlei technieken,
zoals raku stooktechniek. Zowel handvormen als werken met de draaischijf
is mogelijk. Docenten Hanne Krijger en
Beatrijs van Rheeden laten zien dat het
proces van maken net zo belangrijk is
als het resultaat.

Beeldhouwen gaat om vormgeven, maar
hoe maak je een goed beeld? Is er een
voorkeur voor plastiek, boetserend opbrengen van materiaal of juist sculptuur,
het weghakken van materiaal?
Femke Kempkes maakt je graag wegwijs
in de wereld van klei, was, gips, steen, hout,
papier, cement en brons. Een veelzijdige
cursus voor beginners én gevorderden!

FILMCU R S U S

KU NS T GES CHI EDENI S

Symboliek: van propaganda tot filosofie
Edelsmeden is een echt ambacht. Ben je
beginner, dan start je met de basistechnieken, zoals zagen en vijlen in metaal.
Daarna ga je door met de ultieme uitdaging:
een sieraad door jou gemaakt met jouw
uitstraling. Door de persoonlijke aandacht
van docent Andrej Waskowsky kan iedereen
op zijn eigen niveau aan de slag.

Edelsmedencarrousel
Komend seizoen komen er ook meerdere korte cursussen versieringstechnieken voor edelsmeden.
Bijvoorbeeld hoe je mooie stenen
kan zetten in je sieraad. Of leren
werken met kleur door het toepassen
van emaille. Meld je aan voor de
nieuwsbrief om op de hoogte te
zijn van dit aanbod!

Wij weten dat regen in een film een dramatisch effect geeft, maar wat zegt de wind?
Is er sprake van duidelijke of verborgen
symboliek? Een doorsnee actiefilm uit de
jaren tachtig kun je ook zien als KoudeOorlog-propaganda. Films kunnen cultureel
en historisch gebonden zijn, bijvoorbeeld
door censuur. Hoe kan je als filmmaker
toch je boodschap kwijt, zonder dat je film
wordt verboden.

In vier avonden laat Rudi de Boer aan
de hand van vele fragmenten zien hoe
filmmakers hun handvatten inzetten om
een bepaalde boodschap over te brengen.
We bieden deze cursus ook als losse
lezingen aan. Maar het is natuurlijk leuker
én voordeliger de gehele cursus in een
keer te boeken.

		
De Introductiecursus gaat dit jaar over
Moderne kunst. In 10 lessen maak je
kennis met onder andere Jugendstil en
Art deco, Cobra, Pop-art en nog veel meer!
Geen droge feiten, maar boeiende verhalen.
Of volg de cursus Verhalen uit de kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis is voor
Karin Braamhorst een schatkamer, waarin
pareltjes te vinden zijn die zij wil delen
met de wereld. Als kunsthistorica onderzoekt Karin al jaren prachtige beelden en
verhalen van kunstenaars uit alle tijden.
Haar verhalen en presentaties zijn persoonlijk; ze ontwikkelt al haar materiaal
zelf. Twee onderwerpen van deze nieuwe
6-delige reeks zijn: De Biënnale van Venetië
en de ‘nieuwe kunstgeschiedenis’ die
inclusiever en diverser is.

Leren is een natuurlijk verlangen

S PE CIAA L VO O R
K I DS & JO N GEREN

DANS CUR S US S EN

N I EU W
Talentklas 8-12 jaar

Welke leeftijd of ervaring je ook hebt:
we kunnen met recht zeggen dat wij
voor jou ook een leuke en leerzame
danscursus hebben! Van ballet tot jazz,
er is altijd een cursus speciaal voor jou.
Kijk snel in ons aanbod naar de blauwe
vierkantjes en kies er een uit. Of volg
eerst een proefles.

Deze talentklas is geschikt voor enthousiaste leerlingen met een passie voor dans,
die net wat meer uit hun dansles willen
halen en wellicht overwegen om later van
dans hun beroep te maken. In deze les
ga je dieper in op de danstechnieken en
komen er meerdere dansstijlen aan bod.
Er wordt gewerkt aan kracht, flexibiliteit,
muzikaliteit en presentatie. Er is in de les
veel aandacht voor de individuele ontwikkeling. Voordat je van start gaat, vindt
er een selectie plaats.

KIDS
N IEUW

FAS HIO N DE S IG N

Pre-pointe en spitzenles 12+

Je danst letterlijk op de punten van je
tenen, dus professionele begeleiding is
belangrijk. Aan het begin van deze cursus
beoordeelt de docent of je voeten al sterk
genoeg zijn voor deze lessen. Is dat niet
het geval? Ook dan kun je deze cursus
blijven volgen en geeft de docent instructies op jouw niveau.

HE T G E HE IM VAN DE

WAANZI NNI G DR UK

(E DE L)S MID

In deze reeks maak je je eigen kledingstuk. Elk blok staat iets ander op het
programma. We verklappen er alvast één:
een hoodie! In je eigen maat en in zelfgekozen kleur stof ga je aan de slag
met de naaimachine. Aan het eind van de
reeks show jij je eigen, zelf ontworpen
kledingstuk op de catwalk.

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 technieken.

			
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 was ook
een virtuoze etser en prentkunstenaar.
Wie weet schuilt er wel een Rembrandt
in jou!

KIDS

Te nS is INTE N S

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. We gaan samen alle
mogelijkheden ontdekken van materialen
zoals potlood, krijt, houtskool, verf en inkt.

O N T W IK K EL J E

Musical- en Theaterlessen

Lesaanbod Jeugdtheaterhuis Parkvilla 2022 - 2023

T E K EN TA LEN T

bij het Jeugdtheaterhuis

Dag

Cursus

Leeftijd

Tijd

Start

De Musical- en Theaterlessen in Parkvilla
worden verzorgd door het Jeugdtheaterhuis. Onder begeleiding van de enthousiaste
docenten leer je acteren en / of dansen en
zingen. In het voorjaar speel je een echte
voorstelling in het theater. Doe je mee?
Schrijf je in via www.jeugdtheaterhuis.nl.

Donderdag

Musical-theaterlessen S

4 t/m 6

15:15 - 16:00

6 okt.

Vrijdag

Musical-theaterlessen S

4 t/m 6

15:45 - 16:30

30 sept.

Donderdag

Musical-theaterlessen S

4 t/m 6

15:15 - 16:00

2 feb. ‘23

Vrijdag

Musical-theaterlessen S

4 t/m 6

15:45 - 16:30

3 feb. ‘23

Vrijdag

Musicallessen M

7 t/m 9

16:30 - 18:00

30 sept.

Vrijdag

Musicallessen L

10 t/m 12

18:00 - 19:30

30 sept.

Vrijdag

Theaterlessen M

7 t/m 9

15:45 - 17:15

30 sept.

Donderdag

Theaterlessen L

10 t/m 12

16:00 - 18.00

6 okt.

Zaterdag

Theaterlessen L

10 t/m 12

13:30 - 15:30

1 okt.

Vrijdag

Productiegroep

10 t/m 12

17:30 - 19:30

30 sept.

Zaterdag

MusicalLAB

12+

10:00 - 13:00

1 okt.

Zaterdag

ActeerLAB

12+

10:00 - 13:00

1 okt.

Zaterdag

Productiegroep

15+

13:30 - 16:30

1 okt.

Als je inmiddels al wat ervaring hebt
opgedaan met tekenen, kun je in deze
cursus van Yvette dit talent verder ontwikkelen. Yvette helpt je op weg om een
echte kunstenaar te worden en besteedt
steeds meer aandacht aan het kijken,
meten en het vinden van de juiste
verhoudingen in je kunstwerken.

Alle informatie vind je op parkvilla.nl.
Schrijf je snel in want de plekken zijn
beperkt! Je kunt ook later instromen,
mits er plaats is.

F F wachten
Wist je dat 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!
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CU R SUSOV E R Z I C H T 2 0 2 2 - 2 0 2 3
Tekenen / Schilderen

Keramiek / Beeldhouwen

Dag

Code

Cursusnaam

Docent

Aanvang

Niveau

Dag

Code

Cursusnaam

Docent

Aanvang

Niveau

Ma.
Ma.
Ma.
Ma.
Di.
Di.
Di.
Di.
Di.
Di.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Za.

132
133
116
153
103
105
104
106
107
159
134
109
108
124
101
131
120
157
128
114
129
158
130
112
162
135
113
119
136
118
117

De mens als onderwerp
De mens als onderwerp
Portret en model zonder docent
Realistisch Tekenen & Schilderen
Realistisch Tekenen & Schilderen
Top 3 Tekenen & Schilderen
Expressief schilderen
Realistisch Tekenen & Schilderen
Teken & Schilder atelier
Van concept naar kunstwerk
Tussen figuratie en abstractie
Teken & Schilder atelier
Teken & Schilder atelier
Modern schilderen Masterclass
Botanisch Tekenen
Beginnerscursus tekenen / schilderen
Schilderen met oeroude verfsoorten
Schilderen in Olieverf & Acryl
Alle technieken
Expressief Tekenen & Schilderen
Alle technieken
Portret en Model
Zelfstandig werken Masterclass
TenS - Buiten de lijntjes kleuren! 6-12 jaar
Tekenen en schilderen Olieverf & Acryl
Tekencarrousel
Waanzinnig druk! 10-12 jaar
Ontwikkel je tekentalent 8-12 jaar
Ontwikkel je tekentalent 13-18 jaar
TenS - Dwars door alle kaders! 12-18 jaar
TenS - Buiten de lijntjes kleuren! 6-12 jaar

Hanneke Naterop
Hanneke Naterop
Zonder docent
Hanneke Naterop
Ton Steenbergen
Colette/Yvette/Angenelle
Annemarie van Hooff
Ton Steenbergen
Annemarie van Hooff
Niels Smits van Burgst
Hanneke Naterop
Annemarie van Hooff
Annemarie van Hooff
Colette Curfs
Annemarie van Hooff
Colette Curfs
Esmee Seebregts
Colette Curfs
Colette Curfs
Angenelle Thijssen
Colette Curfs
Angenelle Thijssen
Colette Curfs
Docent volgt
Colette Curfs
Yvette Bavelaar
Hanneke Naterop
Yvette Bavelaar
Yvette Bavelaar
Docent volgt
Docent volgt

9:30
12:30
13:15
19:30
9:15
9:30
9:30
13:00
13:00
19:30
9:15
9:30
12:45
12:45
15:30
16:00
19:30
19:30
9:15
9:30
12:45
13:00
16:00
16:00
19:30
10:30
15:30
15:30
19:30
19:30
9:30

**
**
**
**
* /
**
**
* /
**
* /
**
* /
* /
***
* /
*
* /
* /
**
* /
**
* /
***
* /
* /
**
* /
**
**
* /
* /

***

Ma.
Di.
Di.
Di.
Do.

550
501
554
456
405

Keramiek
Keramiek
Keramiek
Beeldhouwen / Ruimtelijk vormgeven
Beeldhouwen / Ruimtelijk vormgeven

Hanne Krijger
Beatrijs van Rheeden
Beatrijs van Rheeden
Femke Kempkes
Femke Kempkes

19:30
9:15
12:45
19:30
9:15

**
*/***
*/***
*/***
*/***

***

Edelsmeden

***

Di.
Di.
Wo.

Edelsmeden
Edelsmeden
Het geheim van de edelsmid

Andrej Waskowsky
Andrej Waskowsky
Andrej Waskowsky

9:30
19:30
14:00

* / ***
* / ***
* / ***

Karin Braamhorst
Karin Braamhorst
Rudi de Boer

10:00
13:30
20:00

*
* / ***
* / ***

Maak je eigen website met wordpress
Fotografie voor beginners
Maak je eigen website met wordpress
Fotografie voor beginners
Fotografie - Verder ontwikkelen deel 1
Fotografie - Verder ontwikkelen deel 2

Doris van Meggelen
Doris van Meggelen
Doris van Meggelen
Doris van Meggelen
Jan van Rijn
Jan van Rijn

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

*
*
*
*
**
**

Schrijfatelier

Gerard van Emmerik

19:30

* / **

***
***

701
752
702

***

Kunstgeschiedenis / Film

***
***

Zo.
Ma.
Ma.

911
910
950

Introductie moderne kunst
Verhalen uit de kunstgeschiedenis
Filmcursus

***
***

Fotografie / Multimedia

***
***

Ma.
Ma.
Di.
Di.
Do.
Do.

***

***
***

De meeste cursussen beginnen in september en januari. Kijk voor alle exacte startdata en het laatste nieuws
op parkvilla.nl. Op de hoogte blijven van nieuwe cursussen of workshops? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Nieuwe cursussen
Cursussen voor kids / jongeren

252
253
251
254
256
255

Schrijven
Di.

803

CU R S US OVE R Z I C H T 2 0 2 2 - 2 0 2 3 V ERV OLG
Theater
Dag

Code

Cursusnaam

Docent

Aanvang

Niveau

Ma.
Wo.
Do.
Vr.

652
653
651
654

Theater voor volwassenen - gevorderd
Theatercarrousel
Theater voor volwassenen - beginner
Cabaret schrijven en opvoeren

Lianne
Lianne
Jeroen
Jeroen

Loos
/ Jeroen
de Meij
de Meij

19:30
19:30
19:30
14:30

**
**
*
*

Jeanne Verhulst
Marjolein van der Naald
Marjolein van der Naald
Marjolein van der Naald
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Wendy van den Bogert
Marjolein van der Naald
Marjolein van der Naald
Marjolein van der Naald

10:00
18:00
19:00
20:15
9:30
10:30
15:30
16:00
18:00
18:30
19:30
9:30
10:30
13:45
14:30
15:30
16:30
18:00
19:00
20:15

* /
*
**
**
* /
* /
* /
**
*
* /
*
*
* /
* /
* /
* /
* /
*
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**

Layla Kuhnen
Layla Kuhnen

16:00
16:00

*
**

Dans / Beweging
Ma.
Ma.
Ma.
Ma.
Di.
Di.
Di.
Di.
Di.
Di.
Di.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.

329
302
303
304
305
332
312
350
351
352
331
319
334
313
314
335
336
301
309
310

Qigong
Jazz tieners - beginner
Jazz tieners - gevorderd
Jazz - volwassenen / gevorderd
Dansmix 55+ jaar
Barre workout / flex & flow
Peuterdans 2,5+ jaar
Talentklas 8-12 jaar
Pre-pointe en spitzen les 12+ jaar
Ballet 16+ jaar
Modern / Jazz volwassenen - beginner
Ballet volwassenen - beginner
Barre workout / flex & flow
Kleuterdans 4+ jaar / Pré Ballet
Ballet 6-8 jaar
Klassiek ballet 9-12 jaar
Klassiek ballet 12-15 jaar
Modern / Jazz mix tieners - beginner
Modern tieners - gevorderd
Modern volwassenen - gevorderd

Mode-ontwerpen
Ma.
Do.

961
960

Fashion Design voor kids 8+ jaar
Fashion Design voor kids 8+ jaar
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