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MAX is gek geworden! 
De vestiging in Almere verkoopt nu alles tegen DUMPprijzen! 
Gitaren, elektrisch, akoestisch, vintage, effecten, versterkers, 

losse onderdelen, koffers, accessoires, nieuw, tweedehands... Everything guitar!  
Kom snel langs en sla je slag!
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Een uitnodiging aan alle inwoners van Al-
mere is dan wel op z´n plaats. Niet langs 
de zijlijn blijven staan maar daadwerkelijk 
meedoen. Zelf een instrument bespelen, 
zelf acteren, de kunstenaar ontdekken 
die al heel lang in jezelf slaapt. Gegaran-
deerd verrijkt dat je leven en biedt het een 
uilaatklep voor het gedoe van alledag. De 
uitnodiging om dat zelf te ervaren is van 
harte. Juist de kunsten lenen zich gewel-
dig om te communiceren via je hart. De 
diepste emoties worden toch vaak wak-
ker geschud door kunst die je echt raakt. 

vAN HARTE 
UITGENoDIGD!

Prachtig pianospel, een ontroerend liedje, 
een geweldige kindertekening. Zaken die 
je diep in het hart kunnen raken.
Bij het CKV hebben we dat goed begre-
pen. We willen iedereen graag meenemen 
om zelf aan de gang te gaan. Dat we daar 
geweldige docenten voor in huis hebben 
spreekt voor zich. Docenten die graag hun 
liefde voor de kunst delen met hun leer-
lingen.
Dus nogmaals, alle Almeerders, jong en 
oud: van harte uitgenodigd bij het CKV!

Uitgenodigd, waarvoor dan? En 
waar? En waarom van harte...? 
Het CKV Almere is het inmiddels 
bekende kunstencentrum aan het 
Weerwater in Almere. Er worden 
hier lessen en cursussen gegeven op 
ieder denkbaar gebied in de kunsten. 
Muziek, drama, theater, beeldende 
kunst, alle disciplines zijn aanwezig.
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Piano 
 spelen vanaf 

€ 38/mnd

Breed 
Assortiment

Betaalbare 
Passie

Piano’s
Vleugels

Digitale piano’s
Keyboards

Clavis Amsterdam
Marnixstraat 252 · 1016 TL · (020) 622 1404

Clavis Nieuwegein
De Liesbosch 4 b · 3439 LB · (030) 231 4212
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Tja, en dan.... Eigenlijk hartstikke leuk dat 
je kind muziek wil maken. En dat wil je 
zeker stimuleren. Maar wat kost zo’n ding, 
kan je dat ook huren. En wat kosten die 
lessen wel niet? En is mijn kind wel zo´n 
doorzettertje dat hij na de eerste bevlie-
ging ook gewoon dagelijks thuis gaat oe-
fenen?
Allemaal vragen waar bijna alle ouders 
wel eens mee te maken krijgen. Misschien 
niet speciaal ov er die klarinet, maar wel 
over muziekles. Wat moet je daar dan 
mee? Ze hebben het al zo druk: hockey, 
tennis, voetbal, gamen... 
Het helpt misschien als je bedenkt dat 
muziek meer delen van de hersenen sti-
muleert en verbindt dan enige andere 
activiteit. Van muziek wordt je kind dus 
slimmer en socialer.

MUZIEK
Dat lijkt een gedurfde uitspraak, er is ech-
ter veel onderzoek naar gedaan en het 
blijkt echt zo te zijn. Overigens geldt dit 
niet alleen voor kinderen maar voor ie-
dereen. Ook op latere leeftijd starten met 
muziek biedt dezelfde voordelen! Daar-
naast is het gewoon ook ontzettend leuk 
om alleen of (nog beter) samen muziek 
te maken. Les nemen van een goede, be-
voegde docent is dan een eerste stap. Bij 
het CKV zit je dan goed. Prima docenten, 
fijne lesruimten en alle mogelijkheden om 
je ambities te verwezelijken.
En die klarinet? Dat kind zit nu al een 
paar maanden op les en hij vindt het fan-
tastisch.
Na de zomer gaat hij meespelen in het 
jeugdorkest!

“Komt je kind ineens terug uit school 
met de vraag, maag ik op klarinet 
mam?
Ik wist niet eens precies wat het 
was. Ja, een toeter maar welke wist 
ik niet. Ze hadden op die school een 
muziekproject gehad en er was een 
juf langsgekomen met haar klarinet 
en nou wil hij op klarinetles.”

van der knaap
vioolbouw

Beukenlaan 20a 
3741 BP  Baarn

T 035 5424183
www.vanderknaapvioolbouw.nl

Beukenlaan 20a Tel 035 5424183
3741 BP Baarn www.vanderknaapvioolbouw.nl

Nieuwbouw
 Reparatie

 
Verhuur van

strijkinstrumenten

Waarom
surft u naar www.broekmans.com?

bladmuziek

- de meeste titels in voorraad 
of op bestelling leverbaar

- in- en verkoop
- voor alle instrumenten en alle genres

klaSSieke Cd’S

- van alle labels
muziekPRakTiJk

- toebehoren voor instrumenten
muSiCOlOGie

- literatuur over muziek

broekmans & Van Poppel b.v.
Van baerlestraat 92-94
1071 bb amsterdam

telefoon:
+31 (20) 679 65 75 / 659 72 70

fax:
+31 (20) 664 67 59 / 449 10 01

e-mail:
music@broekmans.com

minrebroederstraat 24
3512 GT utrecht

telefoon: +31 (30) 234 36 73

Omdat het tussen muzikale mensen en
digitale wensen ‘clickt’ op het world wide web

www.broekmans.com is een internetsite met een schat aan bladmuziek en een uitgelezen collectie 
literatuur over muziek. u vindt er steeds de allernieuwste uitgaven en u kunt een keuze maken uit 

een groeiend aanbod van duizenden titels. de online-catalogus en e-mailservice 
van www.broekmans.com garanderen u snelle levering tegen uitstekende betaalcondities.

Sinds 1914 is broekmans & Van Poppel een begrip in de muziek. Wij leveren bladmuziek voor alle instrumenten en 

van alle genres. broekmans & Van Poppel levert u ook literatuur over muziek, kleine muziekinstrumenten en alle 

accessoires voor de uitvoerende muziekpraktijk. daarnaast beschikt u in onze vestiging in amsterdam over een ruim 

gesorteerde collectie klassieke compact discs, oude muziek tot opera en van alle labels. er is gelegenheid tot beluisteren.

Broekmans & Van Poppel: omdat wij weten wat er speelt!
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AJSo: 
oRKESTEN 
vooR 
JoNGE 
MUZIKANTEN
Als je net les hebt op het door jou 
gekozen instrument, denk je nog 
niet veel verder dan de volgende 
les en het volgende liedje. Je speelt 
voor familie, op school, op een voor-
speelavond... Maar als je dat al een 
jaartje of wat doet, ga je je afvragen 
wat je nog meer kunt met je viool, je 
dwarsfluit of je klarinet. 

Afhankelijk van je instrument, hoe lang 
je les hebt en je leeftijd, kun je bij de 
Stichting AJSO in verschillende orkes-
ten terecht. De Strijkersklas is een orkest 
voor kinderen van 6 tot 9 jaar die viool, 
cello of zelfs contrabas spelen. De Or-
kestklas is een echt symfonieorkest voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Als 
je weer wat ouder bent en al wat langer 
speelt, kun je naar het Juniororkest. Dit 
symfonieorkest speelt wat lastigere stuk-
ken en je moet er al heel wat meer kun-
nen. En dan het echte werk: het AJSO! 
Die spelen echte symfonieën, gave film-
muziek, begeleiden solisten, doen aan 
festivals mee. Als je daar eenmaal in bent 
toegelaten, dan weet je weer waarom je 
het ook al weer deed, toen, jaren gele-
den: lessen volgen, voor je ouders spelen, 
op school...

Ben je zeer gevorderd op je instrument 
dan kun je je vanaf 16 jaar ook aanmel-
den voor het Theaterorkest, een project- 
orkest dat o.a. muziektheater producties 
begeleidt.

Dan zal je docent je waarschijnlijk aan-
raden eens een kijkje te nemen bij de 
Stichting AJSO. Daar ontdek je dat het 
nog veel leuker is om muziek te maken 
met anderen die dat net zo leuk vinden 
als jij. Die ook zo’n instrument, of mis-
schien wel een heel ander instrument 
spelen. Daar ervaar je hoe mooi dat 
klinkt, dat samenspelen. En voor je het 
weet doe jij ook mee.

HIER DOE  JE  
HET ALLEMAAL 

VOOR!

Orkestklas

Hallo AJSO

Theaterorkest

Al dat oefenen op je instrument, waar doe je het eigenlijk voor? 
Hiervoor dus! Om heerlijk te kunnen samenspelen met andere muzi- 
kanten, in een van de orkesten van Stichting AJSO. Van jong tot iets 
minder jong kun je bij ons aan de (orkest)bak! Je maakt heel veel  
muziek, heel veel lol, en spelenderwijs word je steeds beter op je  
instrument. Interessant? Kijk op www.ajso.nl

ALMEERS JEUGD 
SYMFONIE ORKEST

JUNIOR ORKEST

ORKESTKLAS

STRIJKERSKLAS

THEATERORKEST

Juniororkest

Fo
to

: B
.J.
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Op een van de allermooiste plekken 
in Almere bevinden zich de ateliers 
van het CKV.
Deels boven het water gebouwd met 
een schitterend uitzicht over het 
Weerwater. Je kunt bijna geen inspi-
rerendere plek bedenken om te gaan 
tekenen, schilderen, boetseren, beeld-
houwen of etsen.

van iets dat er nog helemaal niet was is 
bijzonder genoeg. Elke tekening, elk schil-
derij is weer uniek. Op het moment dat je 
een potlood op een wit vel papier plaatst 
maak je iets wat hiervoor nog niet be-
stond, waaraan nog nooit iemand op zo´n 
manier gedacht heeft.
De enorme voldoening die dit geeft is met 
geen pen te beschrijven. Hoewel, mis-
schien toch wel. Met dat witte vel en een 
potlood, kwast of penseel.
En dat dat op een van de allermooiste 
plekken in Almere kan helpt daar natuur-
lijk ook bij! Er zijn cursussen voor ieder 
niveau en voor elke leeftijd. Er zijn mid-
dag- en avondcursussen en er zijn zelfs 
enthousiaste klassen op de woensdagoch-
tend.  

Prachtige portretten, stillevens en land-
schappen ontstaan onder de bezielende 
leiding van een aantal vakdocenten. Ui-
teraard weten die waar ze over praten. 
Na hun opleiding aan de kunstacademie 
zijn ze zelf al jarenlang actief als beeldend 
kunstenaar. Vanuit die praktijk kunnen 
ze het beste hun leerlingen coachen en 
verder op weg helpen. In de gangen van 
het CKV kun je regelmatig werkstukken 
bewonderen van leerlingen van deze afde-
ling BK (beeldende kunst). Werk van zeer 
vergevorderde kunstenaars die kunst ma-
ken van een verassend hoog niveau. Maar 
ook geweldige werkstukken van de diver-
se jongeren- en kindergroepen.
En uiteindelijk gaat het niet alleen om het 
eindresultaat. Het zelf maken, scheppen 

Corrosia
TheaTer, expo & Film

markT 43
1354 ap almere haVeN

kunst aan de muren en kunst op de 
planken in almere haven. kijk voor 
ons programma op www.corrosia.nl

voor amateur 
en professional

Brouwerstraat 16-22, 1315 BP Almere stad  • webshop: www.ruan.nl

• Wol
• Kralen
• Quilten
• Vliegers
• Mozaïek
• Hot pot
• Jongleren

• Scrapbooking
• Handenarbeid
• Taarten maken
• Kunstschilderen
• Hoooked Zpagetti
• Bruids- & geboortegifts
• Sieraden maken

KUNST
AAN HET wEERwATER
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Flamenco uit zonnig Andalusië, Tan-
go uit Buenos Aires, Salsa uit Cuba, 
Buikdans uit Turkije en Streetdance 
uit New York. Het Klinkt bijna als een 
vakantiegids. Het horen van de mu-
ziek alleen al neemt je onmiddellijk 
mee naar een heel andere wereld. 

De afdeling dans van het CKV gaat dit 
nieuwe seizoen de hele wereld over. Naast 
de cursussen voor kleuters en kinderen 
hebben we dit jaar het aanbod voor vol-
wassenen flink uitgebreid. Een Kunsten-
centrum is volgens ons dé plek om nieuwe 
culturen te ontdekken en je mee te laten 
nemen op de klanken van de Flamenco 
gitaar of de Bandoneon. En dat is precies 
wat onze docenten doen. Zo wordt de 
muziek bij de Flamencodans regelmatig 
verzorgd door een Flamencogitarist en 
de Tangolessen worden gegeven door o.a. 
een Argentijnse danser. En verschillende 

keren per jaar zijn er dansavonden waar 
je het geleerde in de praktijk kunt brengen 
en waar je een avondje “werelds” uit je dak 
kunt gaan. 
Dansen bij het CKV is voor jong en ouder. 
Woensdagmiddag kleurt de danszaal licht 
roze van alle dansende kleuters en op an-
dere dagen hoor je het enthousiaste “5, 6, 
7, 8” van de dance coach die de nieuwste 
streetdance staat voor te doen. Dans is al-
tijd in beweging en dit jaar dus ook over 
de hele wereld. Schrijf je in, doe lekker 
cultureel en je hoeft ook niet meer naar de 
sportschool.

Aad Veldhuis
Pianoverhuur

Verhuur en verkoop
van nieuwe en gebruikte

piano’s en vleugels

De speciaalzaak met De persoonlijke toets

•	De	beste	piano	voor	elk	budget,
	 voor	beginners	en	beroepsmusici

•	Uitsluitend	gerenommeerde	merken,
	 Yamaha,	KAWAI,	Roland,	Petrof	e.a.

•	Voordelige	optie:	huur	met	recht	van	koop

•	All-in	service	en	garantie

•	Akoestische	en	digitale	piano’s

Bel voor informatie: 020 671 36 78 

Reggestraat 7-8, 1078 CX Amsterdam
(zijstraat Churchill-laan, parkeren voor de deur)

www.veldhuispianoverhuur.nl

denieuwebibliotheek Almere Stad
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere Stad

Almere Haven
Schoolstraat 36
1354 HP Almere Haven

Almere Buiten
Baltimoreplein 112
1334 KA  Almere Buiten

www.denieuwebibliotheek.nl

Servicepunt
Almere Poort
Oostenrijkstraat 2
1363 CB  Almere Poort

verrassend
veelzijdig
inspirerend

denieuwebibliotheek   
Postbus 10284
1301 AG Almere
036 548 60 00

DE wERELD RoND
IN 80 pASSEN?
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AcTEREN KUN JE LEREN

Heel langzaam breekt er iets van een 
glimlach door op het gezicht van het 
meisje. Geconcentreerd luistert ze 
naar de jongen tegenover haar. “Ma-
jesteit, het moet mogelijk zijn om dit 
land te redden door te trouwen met 
de juiste man”.... Nu schieten ze alle-
bei onbedaarlijk in de lach. Wat een 
suffe oubollige tekst! Moet ik dat echt 
serieus tegen haar zeggen? Ja, hikt 
het meisje, misschien kan ik de hele 
wereld zo wel redden. Dan grijpt re-
gisseur en theaterdocent Peter in. Als 
jullie al niet geloven wat je speelt, 
hoe wil je dat dan ooit overbrengen 
op het publiek? 

Goed acteren gaat natuurlijk niet over het 
foutloos opzeggen van een tekst. Het gaat 
ook niet over het op de passende momen-
ten lachen of huilen. Uiteindelijk gaat het 
over het overbrengen van jouw directe 
emotie, van jouw hele zijn. Als je dan 
toevallig een koningin speelt, dan ben je 
op dat moment ook echt die koningin en 
dan geloof je dat jouw handelen het land 
kan redden.  Doe het nog maar een keer.
Toneellessen op het CKV in Almere zijn 
er voor kinderen, jongeren en volwas-
senen. Elke groep heeft zijn eigen dyna-
miek, zijn eigen voorstellingen en zijn 
eigen dromen en verwachtingen. Afgelo-
pen seizoen was de voorstelling “ouders 
en andere ongemakken” te zien in een 
van de theaterzalen van de Schouwburg. 
Een voorstelling die helemaal gemaakt is 
door de theatercursisten en hun docent. 

Het bleek een doorslaand succes met drie 
volledig uitverkochte avonden. Het spel-
plezier bij de acteurs spatte er van af. Ook 
voor het komend seizoen staan er weer 
de nodige producties op stapel. De stap 
om zelf op de planken te gaan staan lijkt 
misschien heel groot maar via het CKV 
ben je slechts een inschrijfformuliertje 
verwijderd van het toneel. En voor je het 
weet krijg je de opdracht om een com-
pleet land te redden door met de juiste 
man of vrouw te trouwen. 

Foto’s: werk van cursisten, gefotografeerd door Yolanda Nieuwboer

Duur: 30 weken, Prijs: € 468,-
Start in de week van 19 september 2016
Tijden:
Dinsdagochtend 9:30 tot 12:00
Dinsdagmiddag 15:00 tot 17:30
Dinsdagavond 19:30 tot 22:00
Woensdagochtend 9:30 tot 12:00
Woensdagavond 19:30 tot 22:00
Donderdagavond 19:30 tot 22:00

Docente Yolanda Nieuwboer 
is afgestudeerd edelsmid 
en verzorgt al 13 jaar edel-
smeedcursussen in Almere. 
De eerste jaren bij de Kunst-
linie, de laatste jaren in haar 
eigen atelier. 

In deze cursus voor beginners 
en gevorderden maakt u siera-
den van verschillende metalen 
zoals koper, messing of zilver. 
In vijf vaste opdrachten leert 
u de basisvaardigheden zoals 
zagen, vijlen, schuren, polijsten 
en solderen. Hierna bent u vrij 
te kiezen wat u wilt maken, 
onder persoonlijke begeleiding.

De groepen bestaan uit maxi-
maal tien personen en zijn kwa 
leeftijd zeer gevariëerd: van 30 
tot 75 jaar. 
Gevorderden en beginners 
zitten bij elkaar om elkaar 
te inspireren en elkaar feed-
back te geven, maar het is 
vooral heel gezellig. 

Meer informatie en 
aanmeldingsformulieren staan 
op de website:
www.goldenartdesign.nl 

Altijd al je eigen sieraden willen maken?



cURSUS-
ovERZIcHT 
2016-2017

Waar vind je zoiets?
• Keuze uit 200 studiegitaren
• Kindergitaren en ukeleles voor alle leeftijden
• Speciale tarieven muziekschoolleerlingen
• Unieke kwaliteits- en inruilgarantie
• Landelijke verzendservice

LA GUITARRA BUENA

Nieuwsgierig?

Kijk eens op: 
www.klassiekgitaar.nl

Rijnstraat 111 • 1079 HA Amsterdam • tel. 020 - 6271682 • email: info@guitarrabuena.nl

Speciaalzaak voor de klaSSieke en flamencogitaar
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M u z i e k

Muziek-oriëntatie

kinderen in de muziek
groep 3, 4 , 5 of 6 en hoger
Wilt u uw kind kennis laten maken met noten lezen, 
zingen en spelen met muziek en allerlei instrumenten,
dan zijn deze lessen echt een aanrader.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 207 (incl. werkboek)
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk
start maandag 5 september 2016 16:00u – 17:00u 
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
woensdag 7 september 2016 16:00u – 17:00u 
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
maandag 5 september 2016 17:00u  – 18:00u
(kinderen van 8 t/m 10 jaar) 
woensdag 7 september 2016 17:00u  – 18:00u
(kinderen van 8 t/m 10 jaar) 

Partituur lezen
Cursus bedoeld voor jonge musici en zangers. Je leert 
stap voor stap luisteren naar muziek. Bovendien leer je 
muziek lezen en schrijven. De lessen zijn geïnpireerd 
op de Kodaly methode en is ontwikkeld om je te 
helpen met het van blad lezen van muziek op je eigen 
instrument.
aantal lessen 33 lessen van 50 min.
lestarief € 200 
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk
start in de week van 3 oktober 2016 voor dag en 
lestijd houd facebook en de website in de gaten!
Groep 1 van 7 – 10 jaar 
Groep 2 van 10 – 13 jaar
 
Muziek met dreumesen
1,5 tot 2,5 jaar
(Groot)ouders leren om samen met hun dreumes te 

genieten van (samen) zingen, musiceren en bewegen.
aantal lessen 10 bijeenkomsten
lestarief  € 109 (incl. cd met liedjes)
start woensdag 5 oktober 2016 en woensdag 
1 februari 2017 10:00u – 10:45u
 
Muziek met peuters
2,5 tot 4 jaar
In deze lessen leren de peuters samen met hun (groot)
ouders spelenderwijs omgaan met muziek, waaronder 
zingen, bewegen, improvisatiespelletjes en spelen op 
ritme-instrumenten.
aantal lessen 10 bijeenkomsten
lestarief  € 109 (incl. cd met liedjes)
start woensdag 5 oktober 2016 en woensdag 1 
februari 2017 10:45u – 11:30u
 
Muziekspeeltuin voor kleuters
voor kinderen uit groep 1 en 2
Met behulp van liedjes maken kinderen kennis met 
muziek:  bewegen op muziek, spelen op instrumenten, 
ritmespelletjes en luisteren naar muziek. Ook maken ze 
al kennis met muzikale begrippen en de eerste noten.
aantal lessen 10 bijeenkomsten
lestarief  € 109 (incl. cd met liedjes)
start woensdag 5 oktober 2016 en woensdag 1 februari 
2017 13:45u – 14:30u en 14:30u – 15:15u

instrumentaal onderwijs klassiek 
toetsen  piano klassiek♪
strijkers viool, altviool, cello, contrabas
snaren  gitaar ♬, harp
blazers   dwarsfluit, blokfluit, hobo, klarinet, fagot, 

saxofoon (sopraan, alt, tenor, bariton), 
trompet, trombone, hoorn

slagwerk  slagwerk klassiek
vocaal  zang klassiek

instrumentaal onderwijs pop
toetsen pop  piano, keyboard, synthesizer
snaren  elektrisch gitaar ♬, basgitaar
blazers  saxofoon (sopraan, alt,tenor, bariton)
slagwerk  slagwerk /drums
vocaal zang licht 

♪ ook in Almere Buiten      ♬   ook in Almere Poort

Groepsles
2 cursisten per 30 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 505
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Groepsles 2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen  37 lessen
lestarief € 663
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 663
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

individueel onderwijs
30 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 942
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

      KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & 

KINDEREN EN JONGEREN (tot 21 jaar)

individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.381 
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

individueel onderwijs 
30 minuten per 2 weken (vanaf 15 jaar)
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 492
betaling lestarief in termijnen mogelijk
Start in de week van 5 september 2016
Bij voldoende plek later instromen mogelijk.

Suzuki-methode voor piano
vanaf 4 jaar
De Suzuki-methode voor piano is een bijzondere 
methode voor ouder en kind. Bij deze methode 
komen kind en ouder samen naar les en oefenen thuis 
samen. Muziek wordt aangeleerd als een taal, door 
veel te luisteren en na te doen, dit met behulp van 
de cd met de les-liedjes waar je elke dag thuis naar 
luistert. Noten lezen gebeurt pas in een later stadium, 
als het kind ook leert lezen op school.
aantal lessen 37 lessen, 30 min. per week (ouder 
en kind) 
lestarief € 1009
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 5 september 2016

kodály-methode voor piano
Groepsles voor kinderen van 5 - 7 jaar
De Kodály-methode voor piano is een bijzondere 
groepsles methode. Groepjes van 3 kinderen leren in 
45 minuten spelenderwijs piano spelen door gebruik 
te maken van spelletjes en liedjes. 
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 505
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start in de week van 5 september 2016

korte cursus

Lessenknipkaart klassiek/pop/jazz 
De lessenknipkaart is voor de cursist, vanaf 16 jaar, die 
graag in overleg met de docent de lestijden voor de 
instrumentale of vocale lessen wil afspreken. 

Kaart 10 lessen
20 min € 235
30 min € 332 
45 min € 475

Oriëntatiecursus dwarsfluit voor jonge 
kinderen
Heeft uw kind interesse in die mooie glimmende 
dwarsfluit, maar is hij/zij nog erg jong en wisselt 
de interesse wellicht nog, dan is de oriëntatiecursus 
dwarsfluit voor jonge kinderen uitermate geschikt 
om in groepsverband en op speelse wijze dit mooie 
instrument beter te leren kennen.
Aantal lessen 10 à 45 min
lestarief € 151 
leeftijd 5 t/m 8
start in de week van 5 september 2016, bij minimaal 
drie aanmeldingen
Het lestarief voor de oriëntatiecursus is exclusief de 
eventuele huur voor het instrument

keyboard voor beginners
Maak kennis met de eerste aanzet van het keyboard 
spelen: In deze cursus leer je hoe het keyboard werkt, 
leer je noten lezen, akkoorden en liedjes spelen.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief  € 162 excl. lesboek
start woensdag 26 oktober 2016 / woensdag 1 
maart 2017

keyboard vervolgcursus
Na het volgen van de beginnerscursus  kun je bij deze 
vervolgcursus je speeltechniek verbeteren, leer je nog 
meer noten en akkoorden en kun je zelfs de nieuwste 
hits leren spelen.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief  € 162 excl. lesboek
start woensdag 26 oktober 2016 / woensdag 
1 maart 2017

korte cursus slagwerk vanaf 14 jaar
Tijdens de korte cursus slagwerk maak je kennis met 
de diverse soorten slagwerk.
We gaan in groepjes van 2 of 3 cursisten het drumstel, 
Afrikaans slagwerk, Braziliaans slagwerk en het 

klassieke slagwerk verkennen. In de cursus leer je de 
basis technieken en kun je al echt ‘iets’ spelen aan het 
einde van de lessen. Lesboeken en instrumenten hoef 
je niet in je bezit te hebben.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 161 (inclusief materiaal)
start donderdag 27 oktober 2016 / donderdag 2 
maart 2017

Singer/Songwriter
Zingen, muziek schrijven, jezelf begeleiden én je 
publiek weten te raken: dat moet singer-songwriters 
allemaal kunnen. Tijdens de cursus singer-songwriter 
leren beginnende songwriters in tien lessen de grond-
beginselen van het schrijven van een eigen lied.
aantal lessen 10 lessen 
lestarief  € 100
start in de week van 5 september 19:30 -20:45 voor 
lesdag en andere startdata, houd facebook en de 
website in de gaten!

Muziektheorie
Je leert de basisaspecten van de muziektheorie, 
gericht op de vaardigheden die je nodig hebt in je 
muziekles. Voorkennis is niet noodzakelijk
aantal lessen 10 lessen 
lestarief  € 100
start vrijdag of  zaterdag, houd facebook en de 
website in de gaten!
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een uitstekende danshouding, je wordt soepel, krijgt 
een goed gevoel voor ritme en werkt bijna ongemerkt 
aan je muzikaliteit.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 202
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start woensdag 7 september 2016 16:45u – 17:45u 

Flamenco
7 t/m 12 jaar 
Flamenco is een uitstekende manier om te leren 
dansen en daarbij kracht en gratie te combineren in 
opwindend voetenwerk, mooie handbewegingen 
en expressieve choreografie. Uiteraard volgt aan het 
einde van het jaar een eindpresentatie waarbij je je zo 
mooi mogelijk aankleedt!
aantal lessen 28 lessen
lestarief € 210
betaling lestarief in 4 termijnen mogelijk 
start dinsdag 13 september 2016 16:45u – 17:30u 

Streetdance
7 t/m 14 jaar
Streetdance is een populaire dansstijl en kent vele 
verschillende stijlen. Je leert de nieuwste moves, 
technieken en choreografieën.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 202
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 5 september 2016 15:45u – 16:45u 
(beginners 7 – 9 jaar)
maandag 5 september 2016 16:45u – 17:45u 

(gevorderden 10 – 14 jaar)
vrijdag 9 september 2016 15:45u – 16:45u 
(beginners 7 t/m 10 jaar)
vrijdag 9 september 2016 16:45u – 17:45u 
(gevorderden 9 t/m12 jaar)

Streetdance New Style 18+
Streetdance new style is overgewaaid vanuit Los 
Angeles. We dansen op hedendaagse muziek. Naast 
dat je ook conditie training krijgt binnen de les, werken 
we ook aan choreografieen en coordinatietechnieken. 
So bring your vibe and dance with me ...
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 202
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start vrijdag 9 september 2016 20:00u – 21:00u 

Sevillanas & Rumba’s 
Wil je graag (vanaf 13 jaar) op een luchtige manier 
beginnen met flamenco, dan is een combinatieles 
Sevillanas en Rumbas een heel leuk idee! Je leert 
de ene helft van de les hoe je Sevillanas danst, de 
beroemde parendans uit Sevilla, bekend van de feria’s. 
En de tweede helft van de les leren we vrolijke rumba’s 
waardoor je ook bekend raakt met eenvoudig voeten-
werk en vrolijke choreografie.
aantal lessen 28 lessen
lestarief € 255
lestarief € 405 indien ook deelgenomen wordt aan 
techniek en Choreografie
betaling lestarief in 4 termijnen mogelijk 
start dinsdag 13 september 2016 19:00u – 20:00u 

Techniek en Choreografie Tangos
Voor iedereen (vanaf 13 jaar) die liever meteen de ‘ech-
te’ flamenco leert  gaan we in deze lessen eerst werken 
aan een goede techniek, voetenwerk, arm en hand 
bewegingen, palmas (klappen), markeren = passen 
door de zaal maken. Dit alles mondt uit in een mooie 
Tangos-choreografie van ongeveer 4 minuten. De les 
wordt om de week begeleid door een flamencogitarist
aantal lessen 28 lessen
lestarief € 280
lestarief € 405 indien ook deelgenomen wordt aan 
Sevillanas & Rumba’s 
betaling lestarief in 4 termijnen mogelijk 
start dinsdag 13 september 2016 20:00u – 21:00u

Buikdans
In deze lessen (vanaf 15 jaar) leer je met zelfvertrou-
wen in de spiegel te kijken, je mooi en sexy te voelen. 
Ook leer je hoe je, je lichaam kan laten bewegen op 
de beats van de muziek. Buikdans is passie!
aantal lessen 10 lessen 
lestarief  € 80
betaling per les mogelijk, tarief € 10 per les.
start in de winter 2016/2017 houd facebook en de 
website in de gaten!

Moderne dans op wereldmuziek
Beweeg op mooie Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse 
of Oosterse muziek. Vind je eigen dansflow en 
dansplezier. In deze les leer je soepel te bewegen op 
je eigen gevoel. 
aantal lessen 10 lessen
lestarief  € 80
start donderdag 15 september 2016 18.15u - 19.15u

Pré-talentenklas dans
Talentvolle en gemotiveerde leerlingen kunnen deel-
nemen aan de pré-talentenklas. In deze groep word
je voorbereid op de talentenklas. Er wordt extra 
aandacht besteed aan techniek en je maakt langere 
choreografieën. In de pré-talentenklas heb je twee 
keer per week dansles. Toelating tot de pré-talenten-
klas gaat in overleg met de docent.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 404
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 5 september + vrijdag 9 september 
2016 17:45u – 18:45u 

Samenspel: 
koren, ensembles & bands

kinderkoor
In het kinderkoor is plaats voor iedereen van 8 t/m 12 
jaar die van zingen houdt.
Het koor zingt allerlei liedjes, ook uit de musicalwereld 
of popmuziek én liedjes uit andere culturen, gecombi-
neerd met presentatie en beweging.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 220
betaling in twee termijnen mogelijk 
start dinsdag 6 september 2016 16:00u – 17:30u

Popkoor
Het Popkoor (12–18 jaar) zingt pop-, musical-, 
film- en wereldmuziek, waarbij gewerkt wordt aan 
zangtechniek,
timing, meerstemmig zingen, achtergrondkoortjes, 
soloacts, performance en choreografie.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 220
betaling in twee termijnen mogelijk 
start dinsdag 6 september 2016 18:00u – 19:30u

Cello-ensemble 
In een groep van 7-10 cellisten (±16-26 jaar) werken 
we aan een programma voor cello-ensemble. 
Op verschillende momenten tijdens het jaar vinden er 
concerten plaats. 
niveau gevorderd
aantal lessen 18 lessen (om de week)

lestarief € 200
betaling in twee termijnen mogelijk 
start woensdag 14 september 2016 20:00u – 21:30u 

Blokfluitensemble kinderen/jeugd
spannend en nieuw repertoire: we zijn van alle 
markten thuis. Toegankelijk vanaf boek 4 van “Ik en 
mijn blokfluit”, meer gevorderde leerlingen kunnen 
uitbreiden naar de tenor- en basblokfluit.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 168
betaling in twee termijnen mogelijk 
start donderdag 8 september 2016 18:00u – 18:30u 
(tijd kan eventueel aangepast in overleg met de 
deelnemers)
Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 505
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start in de week van 5 september 2016

Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 15 lessen
lestarief  € 203
start in de week van 5 september 2016

De Swing-(big)band
Deze swingende band is voor cursisten met enkele 

jaren speelervaring. Een strakke ritmesectie met een 
flinke hoeveelheid blazers (saxofoons, klarinetten, fluit, 
trombones en trompetten) maakt van deze band een 
echte swingband.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 283
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start dinsdag 6 september 2016 20:30u – 22:00u

kamermuziek
Deze cursus is voor kamermuziek ensembles, bestaan-
de uit minimaal 2 leden en maximaal 12 leden. Bij 
elke samenstelling zal een passende docent de lessen 
verzorgen. In overleg met de docent bepaal je zelf de 
lesinhoud en het lesmoment.
Lestarief per ensemble: kaart 5 lessen van 120 
minuten € 553

DA N S
kleuterdans
3 t/m 5 jaar
Kleuter dans is een leuke manier om kennis te maken 
met dans en beweging. De kinderen leren spelender-
wijs dansen en bewegen. In deze les kunnen ze lekker 
hun fantasie laten gaan, en al hun energie kwijt.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 164
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start woensdag 7 september 2016 14:45u – 15:30u

Ballet 
4 t/m 6 jaar
De kinderen leren de basis technieken van klassiek bal-
let, er wordt gewerkt aan houding en muzikaliteit. Ook 
worden er dans spelletjes gedaan waar ze lekker hun 
fantasie kunnen laten gaan. Deze les is voor jongens en 
meisjes die graag kennis maken met ballet.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 202
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start woensdag 7 september 2016 15:30u – 16:30u

klassiek ballet
vanaf 6 jaar
Klassiek ballet is de basis voor alle dans. Je ontwikkelt 
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Talentenklas dans
Voor wie dansen meer is dan een alleen een hobby en 
wie er alles voor over heeft om nóg beter te worden,
kan naar de speciale talentenklas. Leerlingen van de 
talentenklas worden extra begeleid om hun talent 
optimaal te ontwikkelen. In de talentenklas heb je 
twee keer per week dansles, er worden verschillende 
dansstijlen beoefend, de lessen worden gegeven op 
maandag en op vrijdag. Daarnaast moet je beschik-
baar zijn voor optredens. 
Toelating tot de talentenklas gaat in overleg met de 
docent.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 404
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 5 september 2016   20:00u – 21:00u 
+ vrijdag 9 september 2016 19:00u – 20:00u

T H e AT e R
kindertheater
7-9 jaar
Op onze Jeugdtheaterschool leer je op een leuke en 
professionele manier de eerste stappen op het toneel. 
Met speciale toneelspelletjes leer je hoe je jouw 
fantasie het beste gebruikt. Ook treden we op voor de 
ouders en familie.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 202

betaling in twee termijnen 
start donderdag 8 september 2016 16:15u – 17:15u

kinder/jeugdtheater
10-13 jaar
Wil je leren improviseren, een rol spelen en optreden 
voor publiek? Kom dan naar de CKV Almere 
Jeugdtheaterschool. Dé Jeugdtheaterschool in Almere 
waar je behalve mooi leert toneelspelen ook heel veel 
plezier met elkaar hebt. 
Onder professionele leiding leer je precies hoe je 
in de huid van een ander kruipt en wat je allemaal 
kunt doen om het publiek te betoveren met je spel. 
In een mooi kostuum. Een echt acteur word je zo. En 
natuurlijk ga je met de hele groep ook optreden!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 322
betaling in twee termijnen  
start woensdag 7 september 2016 16:15u – 17:45u

Jongerentheater
13-16 jaar
Op de CKV Almere Jeugdtheaterschool is al jaren een 
jongerengroep. Een groep voor acteren, lol, vriend-
schap en optreden. Hier leer je acteren tot het plafond 
eraf gaat! Voor deze groep van de Jeugdtheaterschool 
heb je niet perse acteerervaring nodig.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 377 
betaling in twee termijnen 
start woensdag 7 september 2016 18:00u – 19:45u

Theater talentenklas
16-21 jaar
De theaterklas waar je andere getalenteerde theater-
gekken tegenkomt; de leukste jongeren van Almere!
Het is de theaterklas waar je al ervaring en vooral 
acteertalent voor nodig hebt. 
Het is de plaats op de CKV Almere Jeugdtheaterschool 
waar je ook op het kunstvakonderwijs (Toneelacade-
mie) kan worden voorbereid. Maar dat hoeft niet. Voor 
deze cursus op de CKV Almere Jeugdtheaterschool 
moet je auditie doen.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 377 
betaling in twee termijnen 
start donderdag 8 september 2016 18:00u – 19:45u

B e e L D e N D e k u N S T
kinderatelier 
7-12 jaar
Je krijgt tijdens deze lessen inspirerende opdrachten, 
waarmee je als een echte kunstenaar aan de slag kunt 
gaan. Je maakt gebruik van heel veel verschillende te-
ken en schilder materialen en bovendien ga je werken 
met klei. De  werkstukken die door jou zijn gemaakt 
worden afgebakken in een echte pottenbakkersoven!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 214(excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 15
start maandag 5 september 2016 16:00u – 17:00u
woensdag 7 september 2016 14:00u – 15:00u
woensdag 7 september 2016 13:00u – 14:00u
(onder voorbehoud)

beeldende kunst atelier 3d 
vanaf 7 jaar
Tijdens deze cursus kom je in aanraking 
met gips, klei, steen, hout, stopmotion, installaties en 
flexibele materialen. In een gezellige sfeer ontwikkel 
je je eigen stijl.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 302 (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 20
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‘Leer mij het zelf te doen’
Montessorischool Stad: het hele kind staat centraal

Kinderen willen leren, de wereld verkennen. 
Ze houden ervan uitgedaagd te worden.  

Zoeken de grenzen op. Van anderen en van hen zelf.  
Ze leren om samen te spelen. En spelen om samen te leren.

Elke dag groeien ze. Lichamelijk. Geestelijk. Sociaal. Als mens. Als individu.
De ontwikkeling van ieder kind is een klein wonder.  

Als ouder kunt u dat wonder stimuleren. Door de juiste school te kiezen.
In het Montessori onderwijs staat uw hele kind centraal:

hoofd, hart en hand. Weten, voelen, doen. Voor een kind in balans.
Meer weten? Bel Bert Dijksman voor kennismaking of een bezoek 

aan onze locaties in Randstad, Muziekwijk en Parkwijk.

montessoristad.nl
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het werken met linoleum.  
aantal lessen 37 lessen
lestarief  € 214(excl. materiaalkosten)
materiaalkosten €15
start maandag 5 september 2016 17:00u – 18:00u
woensdag 7 september 2016 15:00u – 16:00u
         
Jongerenatelier 
Tijdens deze lessen ga je aan de slag met kwast en 
potlood. Je leert modeltekenen, portretten maken, 
stillevens schilderen en een klassiek landschap 
opbouwen. Je werkt met verschillende materialen en 

technieken: houtskool, soft pastel, plakkaat, aquarel, 
en inkt.  Ook wordt er ieder jaar een grafische techniek 
aangeboden zoals bijv. linoprint of etsen..
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 316 (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 15
start woensdag 7 september 2016 16:15u – 17:45u 
(12 t/m 14 jaar)
woensdag 7 september 2016 17:45u – 19:15u
(15 t/m 18 jaar)
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VOLWASSENEN (vanaf 21 jaar) vanaf 21 jaar (zijn wij verplicht 21 % btw te berekenen)

start woensdag 7 september 2016 16:00u – 17:30u 
(7 – 12 jaar)
woensdag 7 september 2016 17:30u – 19:00u
(12 jaar en ouder)

Tekenen en Schilderen
8-12 jaar
Je krijgt tijdens deze lessen inspirerende opdrachten, 
waarmee je als een echte kunstenaar aan de slag kunt 
gaan. Je werkt met verschillende materialen, zoals 
houtskool, krijt, potlood, pen, inkt en diverse soorten 
verf. Ook komen grafische technieken aan bod, zoals 

M u z i e k
instrumentaal onderwijs klassiek 
toetsen  piano klassiek ♪
strijkers  viool, altviool, cello, contrabas
snaren  gitaar ♫ , harp
blazers   dwarsfluit, blokfluit, hobo, klarinet, 

fagot, saxofoon (sopraan, alt, tenor, 
bariton), trompet, trombone, hoorn

slagwerk  slagwerk klassiek
vocaal  zang klassiek

instrumentaal onderwijs pop
toetsen pop  piano, keyboard, synthesizer
snaren  elektrisch gitaar ♫ , basgitaar
blazers  saxofoon (sopraan, alt,tenor, bariton)
slagwerk  slagwerk popmuziek/drumles
vocaal zang licht

♪ook in Almere Buiten     ♫  ook in Almere Poort

Groepsles
2 cursisten per 30 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 611,05 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
Groepsles
2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen  37 lessen
lestarief € 802,23 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 802,23 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

individueel onderwijs
30 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1139,82 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.671,01 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Het Jeugdcultuurfonds helpt!

almere

Het Jeugdcultuurfonds Almere werd eind 2010 opgericht met be-
hulp van de gemeente. Dankzij het fonds kunnen jaarlijks honder-
den Almeerse kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen, 
meedoen aan muziek-, dans-, toneel-, teken- of schilderlessen.

Vioolles te duur?
Wilt u uw kind graag lessen laten volgen, maar kunt u het niet 
betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een bijdrage 
uit het Jeugdcultuurfonds. Via een intermediair kunt u een 
aanvraag doen voor een bijdrage voor lesgeld of een instrument.  
Kijk voor meer informatie op de site of stuur een mail naar: 
consulent.almere@jeugdcultuurfonds.nl

Word vriend van het fonds!
Het fonds bestaat dankzij bijdragen van de gemeente Almere en 
donateurs. Het aantal aanvragen groeit jaarlijks en we willen geen 
enkel kind teleurstellen. Wilt u ons helpen kinderen de kans te 
bieden hun talent te ontdekken en te ontwikkelen?  Word dan 
Vriend van het Jeugdcultuurfonds Almere! U steunt Almeerse 
kinderen èn profiteert met de Vriendenkaart van unieke acties.

Meer weten?
Alle informatie over aanvragen, spelregels en doneren vindt u op 
onze website: www.jeugdcultuurfonds.nl/almere

Laatste nieuwtjes
www.facebook.com/JeugdcultuurfondsAlmere

140313_Advertentie Almere 200x200.indd   1 16-04-14   17:01
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theater programma
2016-2017
nu online!

tijdelijk tot 1 juli geen boekingskosten

www.kaf.nl

Advertentie KAF CKV Almere 2016.indd   1 18/05/16   17:36

Muziektheorie
Je leert de basisaspecten van de muziektheorie, 
gericht op de vaardigheden die je nodig hebt in je 
muziekles. Voorkennis is niet noodzakelijk
aantal lessen: 10 lessen 
lestarief  € 121 incl. BTW
start vrijdag of  zaterdag, houd facebook en de 
website in de gaten!

samenspel: 
koren, ensembles & bands

Popkoor CkVoices
Als u van zingen houdt, is dit koor perfect voor 
liefhebbers van pop- en wereldmuziek. Het samen 
genieten van zingen staat voorop waarbij het geza-
menlijk resultaat centraal staat.
aantal lessen 37 lessen 
lestarief vanaf 21 jaar  € 266,20 incl. BTW
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk 
start dinsdag 6 september 2016 20:00u – 21:30u  

Vocapella klassiek dames zangensemble
Dit gemengde dames zangensemble is geschikt 
voor cursisten die graag op niveau in een koor willen 
zingen. We zingen 3 of 4 stemmig , a capella en /
of  begeleid. Het is een uitstekende aanvulling op 
de lessen zang klassiek, maar staat ook open voor 
cursisten met een mooie stem.
aantal lessen 37 lessen
lestarief  € 310 per jaar 
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 5 september 2016 19:30u – 21:15u

individueel onderwijs
30 minuten per 2 weken
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 595,32 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Start in de week van 5 september 2016
Bij voldoende plek later instromen mogelijk.

korte cursus

Lessenknipkaart klassiek/pop/jazz
De lessenknipkaart is voor de cursist die graag in over-
leg met de docent de lestijden voor de instrumentale 
of vocale lessen wil afspreken. 
Kaart 10 lessen 
20 min € 284,35 incl. BTW
30 min € 401,72 incl. BTW 
45 min € 574,75 incl. BTW 

korte cursus “Blokfluit voor volwassenen”
Deze cursus richt zich aan volwassenen, die hun vaar-
digheden op de blokfluit een impuls willen geven. 
Na de cursus kun je doorstromen naar een jaarcursus 
blokfluit of aansluiten bij het blokfluitensemble. 
aantal lessen 5 lessen van 30 minuten individueel
lestarief € 148 incl. BTW
betaling in een keer
start vanaf donderdag 8 september 2016, lestijd en 
frequentie in overleg, start van de cursus kan op elk 
moment tijdens het cursusjaar

keyboard voor beginners
Maak kennis met de eerste aanzet van het keyboard 
spelen: In deze cursus leer je hoe het keyboard werkt, 
leer je noten lezen, akkoorden en liedjes spelen.
aanta l lessen: 10 lessen van 30 of 45 min. per 
week/ 2 of 3 leerlingen per groep
lestarief  € 196,02 incl. BTW
start woensdag 26 oktober 2016 / woensdag 
1 maart 2017
keyboard vervolgcursus
Na het volgen van de beginnerscursus  kun je bij deze 
vervolgcursus je speeltechniek verbeteren, leer je nog 
meer noten en akkoorden en kun je zelfs de nieuwste 
hits leren spelen.
aantal lessen: 10 lessen van 30 of 45 min. per 
week/ 2 of 3 leerlingen per groep
lestarief  € 196,02 incl. BTW
start woensdag 26 oktober 2016 / woensdag 1 
maart 2017

korte cursus slagwerk 
Tijdens de korte cursus slagwerk maak je kennis met 
de diverse soorten slagwerk.
We gaan in groepjes van 2 of 3 cursisten het drumstel, 
Afrikaans slagwerk, Braziliaans slagwerk en het 
klassieke slagwerk verkennen. In de cursus leer je de 
basis technieken en kun je al echt ‘iets’ spelen aan het 
einde van de lessen.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 194,81 incl. BTW (inclusief materiaal)
start donderdag 27 oktober 2016 / donderdag 2 
maart 2017

Singer/Songwriter
Zingen, muziek schrijven, jezelf begeleiden én je 
publiek weten te raken: dat moet singer-songwriters 
allemaal kunnen. Tijdens de cursus singer-songwriter 
leren beginnende songwriters in tien lessen de grond-
beginselen van het schrijven van een eigen lied.
aantal lessen 10 lessen 
lestarief  € 121 incl. BTW
start in de week van 5 september 19:30 -20:45 voor 
lesdag en andere startdata, houd facebook en de 
website in de gaten!
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Cello-ensemble 
In een groep van 7-10 cellisten (±16-26 jaar) werken 
we aan een programma voor cello-ensemble. 
Op verschillende momenten tijdens het jaar vinden er 
concerten plaats. 
niveau gevorderd
aantal lessen 18 lessen (om de week)
lestarief € 242 incl. BTW
betaling in twee termijnen mogelijk 
start woensdag 14 september 2016 20:00u – 21:30u 

Blokfluitensemble volwassenen
ideaal voor wie gezellig in ensembleverband wil mu-
siceren. Het repertoire wordt afgestemd op de wensen 
en het niveau van de deelnemers.  Bij veel animo is het 
mogelijk om een tweede groep te starten.
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 210 incl. BTW
betaling in twee termijnen mogelijk
start donderdag 8 september 2016 20:00u-21:00u 
(lestijd kan gewijzigd worden in overleg met de 
deelnemers)

Dwarsfluitensemble voor volwassenen
Dit ensemble is bedoeld voor dwarsfluitspelers, met ca. 
5 jaar les en/of speelervaring(of meer).
We zullen in gezellige sfeer mooie muziek in allerlei 
muziekstijlen gaan spelen, afgestemd op niveau en 
wensen van de ensemble leden.
aantal lessen: 30 à 60 min afhankelijk van groeps-
grootte
lestarief: € 365,42 incl. BTW 
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start: 1e week van september 2016 (bij minimaal 4 
aanmeldingen)

kamermuziek
Deze cursus is voor kamermuziek ensembles, bestaan-
de uit minimaal 2 leden en maximaal 12 leden. Bij 
elke samenstelling zal een passende docent de lessen 
verzorgen. In overleg met de docent bepaal je zelf de 
lesinhoud en het lesmoment.
Lestarief per ensemble: kaart 5 lessen van 120 
minuten € 669,13 incl. BTW
De Swing-(big)band 
Deze swingende band is voor cursisten met enkele 
jaren speelervaring. Een strakke ritmesectie met een 

flinke hoeveelheid blazers (saxofoons, klarinetten, fluit, 
trombones en trompetten) maakt van deze band een 
echte swingband. 
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 342,43 incl. BTW 
betaling lestarief in termijnen mogelijk  
start dinsdag 6 september 2016 20:30u – 22:00u
Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 607,42 incl. BTW
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk 
start in de week van 5 september 2016

Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 15 lessen
lestarief  € 245,63 incl. BTW
start in de week van 5 september 2016

DA N S
Streetdance New Style 18+
Streetdance new style is overgewaaid vanuit Los 
Angeles. We dansen op hedendaagse muziek. Naast 
dat je ook conditie training krijgt binnen de les, werken 
we ook aan choreografieen en coordinatietechnieken. 
So bring your vibe and dance with me ...
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 244,42 incl. BTW  
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start vrijdag 9 september 2016 20:00u – 21:00u 

Sevillanas & Rumba’s 
Wil je graag op een luchtige manier beginnen met fla-
menco dan is een combinatieles Sevillanas en Rumbas 
een heel leuk idee! Je leert de ene helft van de les hoe 
je Sevillanas danst, de beroemde parendans uit Sevilla, 
bekend van de feria’s. En de tweede helft van de les 
leren we vrolijke rumba’s waardoor je ook bekend raakt 
met eenvoudig voetenwerk en vrolijke choreografie.
aantal lessen 28 lessen
lestarief € 308 incl. BTW
lestarief € 490 incl. BTW indien ook deelgenomen 

wordt aan techniek en Choreografie
betaling lestarief in 4 termijnen mogelijk 
start dinsdag 13 september 2016 19:00u – 20:00u 

Techniek en Choreografie Tangos
Voor iedereen die liever meteen de ‘echte’ flamenco 
leert (vanaf 13 jaar) gaan we in deze lessen eerst wer-
ken aan een goede techniek, voetenwerk, arm en hand 
bewegingen, palmas (klappen), markeren = passen 
door de zaal maken. Dit alles mondt uit in een mooie 
Tangos-choreografie van ongeveer 4 minuten. De les 
wordt om de week begeleid door een flamencogitarist
aantal lessen 28 lessen
lestarief € 336 incl. BTW  
lestarief € 490 incl. BTW indien ook deelgenomen 
wordt aan Sevillanas & Rumba’s 
betaling lestarief in 4 termijnen mogelijk 
start dinsdag 13 september 2016 20:00u – 21:00u 

Moderne dans op wereldmuziek
Beweeg op mooie Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse of 
Oosterse muziek. Vind je eigen dansflow en dansple-
zier. In deze les leer je soepel te bewegen op je eigen 
gevoel. 
aantal lessen 10 lessen
lestarief  € 96,80 incl. BTW
start donderdag 15 september 2016 18.15u - 19.15u
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  Naschools	  kunst-‐	  en	  cultuuronderwijs	  
  Voor	  kinderen	  en	  volwassenen	  
  Laagdrempelig,	  verrassend	  en	  

leerzaam!	  
  Ontdek	  jouw	  talent!	  
  Kunstbus	  in	  de	  wijk	  

s@ch@ng	  KLEURinCULTUUR	  
Esplanade	  12-‐14	  
1315	  TA	  Almere	  
06-‐41364035	  
info@kleurincultuur.com	  
www.kleurincultuur.com	  	  
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Argentijnse Tango
Leer deze prachtige dans vol van passie en sensua-
liteit met professionele gediplomeerde docenten uit 
Argentinië. In deze lessen wordt de connectie met je 
danspartner en de muzikaliteit geleerd op een speelse 
manier. Geniet van tango dansen!
aantal lessen 10 lessen, 
lestarief €119 incl. BTW
8 september GRATIS proefles!!!
start donderdag 15 september 2016
19.30u - 20.30u Beginners niveau
20:30u - 21:30u Gemiddeld niveau
Beter met een partner aanmelden maar het mag ook 
zonder.  

Buikdans
In deze lessen leer je met zelfvertrouwen in de spiegel 
te kijken, je mooi en sexy te voelen. Ook leer je hoe 
je, je lichaam kan laten bewegen op de beats van de 
muziek. Buikdans is passie!
aantal lessen 10 lessen
lestarief €80 
Start in de winter 2016/2017 houd facebook en de 
website in de gaten!
Lesdag woensdag 19:00u – 20:00u

T H e AT e R
 
Volwassenen theater 
Vanaf 20 jaar
Spelplezier staat voorop en ongemerkt oefenen we de 
technieken die later in de voorstelling van pas komen. 

We gaan een voorstelling voor publiek maken. Een 
voor alle spelers behapbare voorstelling, maar waarbij 
er alle ruimte is om het beste uit uzelf te halen. 
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 456,17 incl. BTW
betaling in twee termijnen 
start woensdag 7 september 2016 1945u – 21:30u
donderdag 8 september 2016 1945u – 21:30u

B e e L D e N D e k u N S T
Tekenen en schilderen introductie
Ideaal voor iedereen die geen of weinig ervaring heeft 
in tekenen en schilderen. De docent laat u kennis
maken met verschillende technieken, kleurenleer en 
het gebruik van het materiaal.
aantal lessen: 12 bijeenkomsten
lestarief  € 216,59 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 10 contant
start maandag 5 september 2016 13:00u – 15:00u/
maandag 27 februari 2017 13:00u – 15:00u
woensdag 7 september 2016 9:30u – 11:30u/woens-
dag 1 maart 2017 9:30u – 11:30u
           
Tekenen en schilderen voor beginners en 
gevorderden
Deze cursus  is zowel bedoeld voor beginners als 
gevorderde cursisten. U werkt aan individuele 
opdrachten en krijgt les in de beeldende, technische 
en inhoudelijke kanten van het schilderen en tekenen. 
Het werk van grote schilders uit de geschiedenis blijft 
uiteraard niet onbesproken. U diept één of meerdere 

technieken van uw keuze uit om een eigen stijl en 
visie uit te bouwen tot een eigen handschrift. 
aantal lessen: 32 lessen 2 uur les ochtend
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
lestarief € 422,29 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 30  contant
start woensdag 7 september 2016 9:30u – 11:30u
aantal lessen: 32 lessen 2,5 uur les avond
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
lestarief € 527,56 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 30 contant
start maandag 5 september 2016 19:30u – 22:00u
        
Tekenen en schilderen voor gevorderden
Deze cursus sluit aan op de beginnerscursus tekenen 
en schilderen, maar u kunt ook meedoen als u op een 
andere wijze of elders ervaring hebt opgedaan.
aantal lessen: 32 lessen 2,5 uur les avond
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
lestarief € 527,56 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 30 contant
start woensdag 7 september 2016 19:30u – 22:00u
donderdag 8 september 2016 19:30u – 22:00u 
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Kom in 2017 met scholieren naar de nieuwe 
voorstelling van Theatergezelschap Vis à Vis. 
Sinds 2009 organiseren we overdag speciale 
voorstellingen voor leerlingen van groep 8 en het 
voorgezet onderwijs. De kosten bedragen 10 euro 
per leerling, docenten mogen gratis mee. Voor 
meer informatie, neem contact op met Silke 
Swart: educatie@visavis.nl of bel 036 - 82 00 333. Swart: educatie@visavis.nl of bel 036 - 82 00 333. 

SCHOOLVOORSTELLINGEN 2017
woensdag 7 juni
woensdag 14 juni
woensdag 6 september 
donderdag 7 september 
woensdag 13 september 
donderdag 14 september 

De mediapartner uit Almere
Al ruim tien jaar lokaal, betrokken en betrouwbaar

Transistorstraat 51A
1322 CK Almere
T (036) 53 00 765
www.almeredezeweek.nl

Mediapartner CKV Almere 

Lijn 3 moet 
terugkomen!

steLLing deze week

Stem op onze nieuwe site:www.almeredezeweek.nlof reageer op: redactie@almeredezeweek.nl
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HAVen – Veel Havenaren ondervinden de gevolgen van de nieuwe dienstre-geling van Connexxion. sinds 14 de-cember zijn de buslijnen 1 en 3 sa-mengevoegd. reizigers uit Haven zijn nu afhankelijk van buslijn 1. “Het ‘ver-plichte rondje’ Almere Haven duurt langer en kost meer geld”, reageert Ad kuijper in een ingezonden brief aan de redactie van deze krant. els van tongeren startte een handtekenin-genactie om Lijn 3 terug te krijgen. “iedereen die ik spreek is er ontevre-den over. in anderhalve week heb ik al 300 handtekeningen opgehaald.”
Van Tongeren heeft handtekenin-genlijsten in supermarkten in Haven opgehangen en gaat zelf ook rond in de bussen. “In de bus doet ieder-een mee. Zelfs de chauffeur. Ik ga de handtekeningen op 12 februari aan-bieden tijdens de Politieke Markt.In de oude situatie hoefde Van Ton-geren vanuit de Marken maar langs twee bushaltes te rijden om bij ‘t Oor te komen. “De bus rijdt nu een verplicht rondje, de andere kant op. Dat zijn acht bushaltes meer. Dat kost me twaalf minuten extra reis-tijd en ook nog eens extra kosten. Je kan binnen Haven ook de streek-bus nemen, maar die komt maar één keer in het half uur. Buslijn 1 komt dan nu wel om de vijf minu-ten, maar daar heb ik niks aan want ik rijd dan nog steeds het lange rond-je. Het kost heel veel mensen die de hele dag hard hebben gewerkt veel meer tijd om thuis te komen. ”

in de steek
Volgens Jaccob Cohen voelen veel Havenaren zich in de steek gelaten door de gemeente. “Heel Haven is nu afhankelijk van buslijn 1. Als er nu een bus uitvalt sta je een half uur te wachten op de volgende.”Ad Kuijper uit de Regenboogbuurt verbaast zich erover dat Lijn 1 nu in stukken is ‘geknipt’. “Lijn 1 stopt nu bij station Buiten, dan moet je over-

stappen op Lijn 11. Dat gaat nog-al eens mis, waardoor je in de kou staat te wachten. In de avond wor-den bussen van Lijn 1 soms ineens Lijn 11, zonder dat dat uit de infor-matie blijkt.”
Volgens Rik de Vries zijn er bij Con-nexxion niet veel klachten binnen-gekomen. “We hebben voorafgaand aan de nieuwe dienstregeling heel veel gecommuniceerd. De nieuwe dienstregeling is ingevoerd om kos-ten te besparen en materieel effec-tief in te kunnen zetten. Lijn 3 is ver-dwenen. Lijn 1 is een intensieve lijn geworden. Hij rijdt in de spits twaalf keer, om de vijf minuten. Reizigers kunnen ook de streeklijnen nemen, die rijdt het rondje Haven anders-om.”

Connexxion kijkt de vernieuwde dienstregeling een kwartaal aan. “Daarna gaan we met de gemeen-

te en reizigers uit Haven in gesprek. Het is een grote verandering, daar moeten mensen even aan wennen.”

Havenaren willen lijn 3 terugBusreizigers balen van nieuwe dienstregeling

Buslijn 3 is afgeschaft. Reizigers uit Haven kunnen alleen nog reizen met buslijn 1 of de streeklijn. (Foto: Fred Rotgans)
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keiharde kortingen en maak kans op prachtige prijzen!
zie pagina 13

T 036 54 91 091 
Trekweg 31, 1338 GA Almere WWW.BOWLINGALMERE.NL

Beleef de fun van bowling!Kom kijken, kom bowlen. Kom eten, kom borrelen!
24 ‘White Lanes’ bowlingbanen, spectaculaire LED-verlichting en uitge-breide horeca-faciliteiten misschien wel de mooiste bowlingbaan van Nederland.

ONBEPERKT GENIETEN VAN DE MENUKAART
Ma t/m Do € 25,00 p.p. Vrij & Za € 27,50 p.p.

Sluiskade 2-10, 1357 NX AlmereTel. (036) 531 75 80www.treasure-almere.nl

Maak DEZE WEEK kans op

KLIK & WIN

GrandmIX 2014mIXed by ben lIebrand

Ga naar www.almeredezeweek.nl

Over welke kwaliteiten moet de nieuwe burgemeester van Almere volgens u beschikken?Denk met ons mee en vul de vragenlijst in deze krant in!

Voor wie
meer wil 
weten

www.almerediep.nl

www.kosterzonwering.nl

Markerkant 1205/2
Almere 

Tel. 036 5347191

Huisdier v/d maandfebruari

Dierenkliniek Almere-StadTel. 036-369 05 35
www.dierenkliniekalmerestad.nl

Afgelopen maandag-avond kwamen Bella en haar baasje bij ons tijdens de spoeddienst. Bella had last van vrese-lijke bloederige diarree en braken. Ze bleek een flinke ontsteking van haar darmen te hebben en was hier enorm ziek van. Ze is direct bij ons opgenomen en heeft twee dagen en twee nachten intensieve zorg gehad. Bella is er weer helemaal boven op gekomen en woensdag mocht ze weer lekker met haar baasje mee naar huis. Kijk eens hoe vrolijk ze weer is? Wij zijn hartstikke trots op haar daarom is ze uitgeroepen tot dier van de maand!
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Centrum
Het CKV is gevestigd midden in het 
centrum van onze stad, uitkijkend over 
het Weerwater. Daar geven we al vanaf 
de opening les en dat blijven we ook ze-
ker nog jaren doen. Prachtige muziek-
lokalen, ateliers voor beeldende kunst, 
een dans- en een dramastudio bieden 
hier alles wat we nodig hebben om de 
cursist optimaal te kunnen bedienen. 
Voor al onze presentaties en exposities 
werken we nauw samen met de Schouw-
burg (binnenkort beter bekend als KAF: 
Kunstlinie Almere Flevoland). Dit brui-
sende cultuurbolwerk is dé ontmoetings-
plek voor alle Almeerders met kunstzin-
nige aspiraties. Van concertbezoek tot 
architectuurworkshop en van cabaret tot 
kleuterdans, alles onder één dak, alles 
aan de Esplanade in Almere Stad.

Buiten en Poort
Naast deze aansprekende hoofdvestiging 
geven we ook lessen in Almere Buiten en 
Almere Poort. In Almere Buiten wordt les 
gegeven in het Evenaarhuis. Een mooi, 
actief buurthuis waar we nu pianolessen 
geven.

In april 2015 is de sterrenschool de Ruim-
te in Almere Poort geopend. Vanaf die 
tijd worden er door het CKV activiteiten 
verzorgd op deze plek. Het is een prachtig 
gebouw midden in het Homeruskwartier 
met geweldige voorzieningen. Het CKV 
heeft hier de beschikking over een aantal 
lokalen. Hou de website goed in de gaten 
want we gaan het programma daar zeker 
uitbreiden.
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MEER INFoRMATIE:
www.cKvALMERE.NL
Voor meer informatie en inschrijven
kunt u terecht op onze website: 
www.ckvalmere.nl
Ook kunt u een vraag stellen via 
email: info@ckvalmere.nl. U krijgt 
dan via de mail het antwoord op 
uw vraag toegestuurd.

Colofon

Copyright: CKV Almere

Fotografie: CKV Almere

Vormgeving en advies:
Feste Communicatie, Almere,
www.feste.nl

Teksten:
Harry Vogel en Giovanna de Prisco

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/
of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotocopie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van CKV Almere.

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Vier redenen waarom je
voor het CKV kiest:

1 Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 Voor nog geen e 5,- per keer volg je al een jaar dansles.

2 Breed aanbod op alle niveaus
  Absolute beginner of toptalent, jong of oud, voor iedereen
 is er een passende cursus

3 Integratie tussen de verschillende kunstvormen
  Enthousiaste docenten zetten projecten op waarin
 verschillende kunstvormen samenkomen.

4 Les van gediplomeerde docenten
  Alle docenten komen uit de praktijk en zijn zelf artiest
 of kunstenaar



Zijn Stairway 
to Heaven

Van Luttervelt
MUZIEK

Tegenwoordig is er overal en altijd muziek. En nooit eerder was het zo gemakkelijk om zelf muziek te 
maken. Om zelf muzikant te zijn, componist, singer-songwriter. Of, wie weet: ster! Al wat het vraagt is 
een eerste stap, een eerste song, een eerste instrument.
Wie een fi jne start wil maken met muziek, begint met een akoestisch instrument. Dan is een gitaar 
verreweg de beste keuze. In elk huis is ruimte voor een gitaar, gitaarspelen is gemakkelijk te leren en het 
geeft meteen plezier.

Bij Van Luttervelt Muziek is een gitaar haalbaar voor iedereen. Huur je gitaar en wordt een ster!

• Lage kosten • Per maand opzegbaar • Niks duurder dan kopen
kijk op www.vanlutterveltmuziek.com/gitaar-huren/

Huur een gitaar en wordt een ster!

Een gitaar met draagtas huur je 
voor €7,50 per maand. 
Ook in jeugdmaten leverbaar.

Makassarweg 79, 1335 HW Almere-Buiten.
Open di. t/m vr.: 10:00-18:00 uur, za.: 10:00-17:00 uur. 
Tel.: 036-841 4232, mail: info@vanlutterveltmuziek.com
webshop: www.vanlutterveltmuziek.com
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