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Waarom we dat op deze manier doen is niet 
zo moeilijk. Juist door de combinatie van alle 
disciplines ontstaat er een creatieve plek 
waar je echt elke ambitie kunt waarmaken. 
Een paar voorbeelden? Portretschilderen, 
cello spelen, kindertheater, streetdance, het 
is er allemaal en de docenten werken graag 
samen om spetterende presentaties, concer-
ten of exposities te maken.
Hoe we dat doen? Met heel veel passie en en-
thousiasme. De meeste docenten werken al 
jarenlang bij het CKV en dat is niet voor niks. 
In een prachtig gebouw, centraal gelegen in 
Almere, met alle faciliteiten die je je maar 
kunt wensen. 

CKV ALMERE?
Ruime leslokalen met perfect instrumenta-
rium voor de muziekafdeling. Een theater-
school met als speelplek theaterzalen van 
het KAF (schouwburg Almere). De dansstu-
dio met prachtige spiegelwand, goed geluid 
en perfecte vloer. En tot slot de ateliers voor 
beeldende kunst op (waarschijnlijk) de mooi-
ste plek van Almere, met een inspirerend uit-
zicht over het hele Weerwater.
De brochure heb je alvast gevonden, kom 
gauw zelf eens langs om kennis te maken of 
neem een kijkje op de uitgebreide website. 
  

Als introductie eerst maar even 
een “wat, waarom, hoe” stukje. 
In deze brochure is namelijk alles
te vinden over het CKV. 
De Cooperatie Kunstzinnige 
Vorming in Almere is het 
Kunstencentrum in deze stad 
waar les gegeven wordt in vrijwel 
iedere kunstvorm. Het CKV is dus 
de muziekschool, de dansschool, 
de theaterschool en teken- en 
schilderschool in één gebouw. 
Ruim veertig docenten met een 
afgeronde kunstvakopleiding
geven hier les aan cursisten 
van 4 tot 84.

‘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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Waar dat aan ligt? “Het leren bespelen van 
een instrument is moeilijk en duur..., vind 
maar eens een goede leraar, ik heb daar 
geen tijd voor...”. Zo maar wat redenen die 
je regelmatig hoort en die we hier op het CKV 
graag weerleggen.
Als je zo gek bent op muziek dat je eigen-
lijk niet van huis kunt zonder “oortjes”, dan 
wordt het de hoogste tijd om eens langs te 
komen bij het CKV. Goede leraren in iedere 
muziekstijl en op ieder denkbaar instrument. 
Hoge kosten? Ja, het is niet de voordeligste 
activiteit die je kunt doen. Maar voor gezin-
nen met een kleine beurs is daar altijd de 
mogelijkheid van ondersteuning door bij-
voorbeeld het jeugdcultuurfonds. 

MUZIEK IS OVERAL
En de tijd? Ach, als je alle netflix-uren eens 
zou besteden aan een instrument, word je 
gegarandeerd echt goed! We hebben cur-
sussen singer/songwriter, piano, keyboard, 
drums, gitaar. Prachtige blaasinstrumenten 
als saxofoon, hobo, fluit, klarinet en uiter-
aard ook viool, cello, bas, harp en zangles. 
Stoer koper is ook ruim aanwezig met lessen 
op trombone, tuba en trompet. 
Heerlijk om de hele dag naar muziek te kun-
nen luisteren. Nog leuker is het om daarnaast 
zelf muziek te maken. Op onze website vind 
je het hele aanbod. Voor de allerjongsten, 
maar ook voor de latere instromers. Je bent 
immers nooit te oud om te beginnen.

In de trein, in de auto, onder het 
hardlopen, op de fiets. We luiste-
ren de hele dag naar muziek. 
Nog nooit werd er zoveel muziek 
aangeboden en beluisterd als in 
deze tijd.
Kennelijk is er een enorme 
behoefte om je lekker terug te 
trekken in je eigen sfeer met je 
eigen muziek. Gek eigenlijk dat 
iedereen iets heeft met muziek en 
dat maar een heel klein deel ook 
echt zelf muziek wil maken.

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

MUZIEKPRAKTIJK

- toebehoren voor instrumenten

MUSICOLOGIE

- literatuur over muziek

Broekmans & Van Poppel b.v.
Badhoevelaan 78

1171 DE Badhoevedorp
telefoon:

+31 (20) 679 65 75

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.

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 volgen-
de les en het volgende liedje. Je 
speelt voor familie, op school, op 
een voorspeelavond... 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 orkesten terecht. De 
Strijkersklas is een orkest voor kinderen 
van 6 tot 9 jaar die viool, cello of zelfs con-
trabas spelen. De Orkestklas is een echt 
symfonieorkest voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Als je weer wat ouder bent 
en al wat langer speelt, kun je naar het Ju-
niororkest. Dit symfonieorkest speelt wat 
lastigere stukken en je moet er al heel wat 
meer kunnen. En dan het echte werk: het 
AJSO! Die spelen echte symfonieën, gave 
filmmuziek, 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 geleden: 
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 aanra-
den eens een kijkje te nemen bij de Stich-
ting AJSO. Daar ontdek je dat het nog veel 
leuker is om muziek te maken met ande-
ren die dat net zo leuk vinden als jij. Die 
ook zo’n instrument, of misschien wel een 
heel ander instrument spelen. Daar er-
vaar je hoe mooi dat klinkt, dat samenspe-
len. En voor je het weet doe jij ook mee.
 

Orkestklas

Hallo AJSO

Theaterorkest

Droom jij wel eens dat je optreedt in het Concertgebouw?  

(Het AJSO geeft daar op 22 april 2018 haar jubileumconcert!)  

Of wil je ‘gewoon’ lekker samenspelen met andere muzikanten? 

Doe dan mee 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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Zomaar twee woorden die aan-
geven hoe graag we eigenlijk in 
beelden denken. Om duidelijk 
te maken hoe mooi de vakantie-
bestemming wel niet was
(schilderachtig).
Of om iemand te omschrijven: 
“ik kon hem gewoon uittekenen”. 
Beeldende kunst is niet weg te 
denken uit onze omgeving. 
In ieder huis hangt wel iets moois 
aan de muur.

dend kunstenaar is. Die dus precies begrijpt 
waar je mee zit als je even vastloopt in een 
mooie tekening. Of die je graag een opdracht 
geeft waardoor je weer verder kunt. Kinde-
ren, jongeren en volwassenen: voor iedere 
leeftijdsgroep zijn er fantastische cursussen. 
In twee prachtige ateliers kun je je uitleven 
in vrijwel iedere discipline van de beeldende 
kunst.

Keramiek, schilderen, grafische technieken, 
tekenen, sculpturen maken, het kan allemaal 
bij het CKV. Het volledige aanbod vind je ook 
op www.ckvalmere.nl

Dat zal niet direct een Van Gogh of een Pi-
casso zijn, maar we hebben behoefte ons te 
omringen met iets moois. Iets waar we een 
goede herinnering aan bewaren. Een foto, 
een mooie kindertekening, een schilderijtje 
of een complete nachtwacht in kruissteek. 

Het leukste is natuurlijk om zelf zoiets te 
maken. Zelf een doek op een ezel te zetten 
en onder deskundige leiding aan de gang te 
gaan. Alles te leren over compositie, kleurge-
bruik, perspectief en materiaaltoepassing. 
Maar bovenal om zelf geïnspireerd te wor-
den door een goede docent, die zelf ook beel-

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
• Maquette bouw
• Tekenen/kleuren

• Modelbouw
• Fournituren
• Taarten maken
• Kunstschilderen
• Handenarbeid
• Sieraden maken
• Bruids- & geboortegifts

UITGETEKEND
EN SCHILDERACHTIG
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Een van de snelst groeiende afde-
lingen van het CKV zit in de dans-
studio. Wekelijks geven Zeni, Nora 
en Sanne daar enthousiast dansles 
(of moet je dance class zeggen...).

Van streetdance, hiphop en kleuterdans 
tot zelfs buikdans; vrijwel elke denkbare 
cursus wordt gegeven. Populair zijn de 
streetdance klassen. Dat heeft een reden, 
de docenten zijn zelf actief op het podium 
en vernieuwen hun repertoire constant. 
De nieuwste streetdance moves pik je op 

straat op in bijv. Los Angeles of San Francis-
co. En dat is dan ook de plek waar een van 
onze docenten jaarlijks komt om haar lessen 
echt up to date te houden. Het hoge niveau 
van de CKV leerlingen komt dus echt ergens 
vandaan!
Op de woensdagmiddagen zien de gangen 
van het CKV rose van de tutu´s en ballet-
schoentjes. Juf Sanne is dan druk in de weer 
met haar kleuter- en kindergroepen.
Leuke lessen met spelletjes, dansjes, veel 
muziek en een heel lieve juf. Wat wil je nog 
meer? O ja, aan het einde van het jaar is er 

een prachtige voorstelling met iedereen op 
het podium. 
Later op de woensdag, als de jongste danser-
tjes allang in bed liggen, blijkt de dansvloer 
ineens vol met een enthousiaste, wervelende 
buikdansgroep. 
Dansen is goed voor je ritmegevoel en je  
motoriek. Dansen is sociaal, is voor alle leef-
tijden, is creatief. En niet onbelangrijk: je blijft 
fit en slank zonder sportschool.
Kom eens een proeflesje meedraaien. 
Op de website vind je alle cursussen.

DANCE EN DANS!
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OP DE PLANKEN
IN DE SCHOUWBURG
Wie speelt er niet af en toe een 
rol? Soms even in de huid van een 
ander kruipen is gewoon leuk en 
een geweldige afleiding van het 
gedoe van alledag. De theater-
afdeling van het CKV garandeert 
niemand een flitsende acteer-car-
riere maar kan zeker de opstap 
zijn om jezelf eens helemaal te 
vergeten op een echt podium. 

In samenwerking met het KAF (schouwburg) 
was dit jaar Romeo en Julia te zien in drie vol-
ledig uitverkochte voorstellingen. Gespeeld 
door de theaterklas van het CKV onder regie 
en inspiratie van Peter Huppes. Peter is zelf 
acteur en weet uitstekend over te brengen 
wat er voor nodig is om overtuigend een rol 
neer te zetten. Zowel aan de allerjongsten, 
met veel spelletjes en sprookjes, als aan de 
volwassenen later op de avond. De Almeer-
se jongerengroep die dit jaar Shakespeare 
in opgepoetste vorm in het theater bracht 

bereikte een welhaast professioneel niveau. 
Acteren is dus echt te leren. Er zijn cursus-
sen voor, het is enorm leuk en uiteindelijk 
hoef je natuurlijk niet de nieuwe John Snow 
of Davy Jones te worden. Maar zelfverzekerd 
en overtuigend een rol te spelen in een echt 
mooi toneelstuk, dat is te leren. En je kunt 
het ook mooi meenemen buiten het theater. 
Want wie wil er nu niet af en toe een beetje 
overtuigender of beter overkomen....
Meer info over de theatercursussen op 
www.ckvalmere.nl 

Wij zijn muziekvereniging St Hubertus in  
Almere. Onze vereniging bestaat uit een  
harmonieorkest, opleidingsorkest en een  
big band. 
Wij maken allerlei soorten muziek, zoals 
Zuid-Amerikaans, evergreens, klassiek, popu-
lair voor wat betreft het harmonieorkest en 
opleidingsorkest. De bigband heeft uiteraard 
haar eigen repertoire met o.a. bekende jazz 
Standards. 
Elk jaar geven wij een spetterend Nieuwjaars-
concert en verzorgen verder optredens bij 
evenementen en feestelijke gelegenheden.   
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, begin-
nend maar ook de meer ervaren muzikanten. 
Misschien iets voor leerlingen die naast de in-

dividuele lessen ook in een orkest willen spe-
len en nog niet van het bestaan van St Huber-
tus afweten, maar ook ervaren muzikanten 
of mensen die vroeger gespeeld hebben en 
het nu weer eens op willen pakken zijn bij ons 
van harte welkom ! 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
secretaris@hubertus-almere.nl. U kunt ons 
ook vinden op: www.hubertus-almere.nl of 
https://www.facebook.com/hubertusalmere.

BLAAS
JIJ EEN
PARTIJTJE
MEE?



CURSUSOVERZICHT 
2017-2018

Bij Brassband Almere staan gezelligheid én kwaliteit hoog 
in het vaandel. De band treedt op bij allerlei gelegenheden 
en evenementen binnen en buiten gemeente Almere.
Op dit moment hebben wij 3 orkesten: het C-orkest is 
een opleidingsorkest waarin beginnende, vaak jonge 
muzikanten een goede scholing krijgen. Het B-orkest 
bestaat uit leden die al langere tijd ervaring hebben op 
hun instrument. Het A-orkest is voor de vergevorderden. 
Zo kan iedereen op een passend niveau muziek maken.

Interessant? Kom dan op donderdag naar onze repetitie- 
avond.Voor meer informatie kun je terecht op onze  
website: www.brassbandalmere.nl, of stuur een mail naar: 
info@brassbandalmere.nl

Ben jij ook koperblazer? Kom dan spelen bij 
Brassband Almere!

Contrada
Musica 
Vioolbouwers
Amersfoort

nieuwe violen & celli
reparatie & restauratie
verkoop & verhuur

www.contradamusica.nl

Jurriaan van Roon, lid N.G.V.
033 461 81 74
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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 € 208 (incl. werkboek)
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk
start maandag 11 september 2017 16:00u – 17:00u 
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
woensdag 13 september 2017 16:00u – 17:00u 
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
maandag 11 september 2017 17:00u – 18:00u 
(kinderen van 8 t/m 10 jaar) 
woensdag 13 september 2017 17:00u – 18:00u 
(kinderen van 8 t/m 10 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 (inclusief link We-transfer met alle 
liedjes) 
start woensdag 4 oktober 2017 en 
woensdag 7 februari 2018 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 (inclusief link We-transfer met alle 

liedjes) 
start woensdag 4 oktober 2017 en woensdag 7 
februari 2018 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 (inclusief link We-transfer met alle 
liedjes) 
start woensdag 4 oktober 2017 en woensdag 7 
februari 2018 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 € 507
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Groepsles
2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 665
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 665
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs 
30 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 945
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.385
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

 

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

KINDEREN EN JONGEREN (TOT 21 JAAR)

Individueel onderwijs 
30 minuten per 2 weken (vanaf 15 jaar)
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 493
betaling lestarief in termijnen mogelijk
Start in de week van 11 september 2017
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 € 1012
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 11 september 2017

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 € 507
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start in de week van 11 september 2017

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 € 236
30 min € 333 
45 min € 476

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 11 september 2017, bij mini-
maal drie aanmeldingen
Het lestarief voor de oriëntatiecursus is exclusief de 
eventuele huur voor het instrument

Oriëntatiecursus blokfluit voor kinderen 
t/m 8 jaar
In 10 lessen leer je op een speelse manier de basis van 
blokfluit spelen aan. Zo kan je ontdekken of je straks 
verder wilt met dit mooie instrument. Daarnaast laat 
de docent je elke week kennis maken met een ander 
instrument uit de grote blokfluitfamilie. 
aantal lessen 10 à 45 min
lestarief € 151 
start donderdag 7 september 2017 en donderdag 11 
januari 2018, bij minimaal drie aanmeldingen

Electro Lab
(voor klassieke instrumenten of voice)
Jongeren vanaf 12 jaar
In deze cursus maak je op een creatieve manier 

kennis met verschillende electronische effecten zoals 
delay, distortion, pitch shift enz. De workshop is 
geschikt voor alle akoestische instrumenten, maar ook 
voor stem.  Met speciaal ontworpen, eenvoudig te 
bedienen apparatuur leer je om je eigen live geluid uit 
te breiden met live electrica. De electronica reageert 
op jou en jij reageert op wat je terug hoort via de 
speaker. Aan het einde van de cursus kan je een korte 
eigen compositie of improvisatie spelen met live 
electronica en je eigen instrument.
aantal lessen 5 lessen à 45 minuten, max vier 
deelnemers per cursus
lestarief € 85 inclusief gebruik computersoftware
start donderdag 2 november, 19.00, maandag 8 
januari 19.00, vrijdag 9 maart 19.00
docenten Stephanie Brandt & Francesca Clements

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 1 of vrijdag 3 november 2017/
woensdag 7 of vrijdag 9 maart 2018

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.
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Streetdance
6 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 € 203
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 11 september 2017 15:45u – 16:45u 
(beginners 6 – 10 jaar) 
maandag 11 september 2017 16:45u – 17:45u 
(gevorderden 10 - 14 jaar)
vrijdag 15 september 2017 15:45u – 16:45u
(beginners 6 - 11 jaar)
vrijdag 15 september 2017 16:45u – 17:45u 
(gevorderden 9 -13 jaar)

Streetdance New Style 18+
Streetdance new style is overgewaaid vanuit Los An-
geles. 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 15 lessen 
lestarief € 123,14
betaling lestarief in max 3 termijnen mogelijk 
betaling per les mogelijk, tarief € 12 per les
start vrijdag 15 september 2017 20:00u – 21:00u 

Buikdans (vanaf 17 jaar)
Bij buikdansen kan je je heerlijk laten gaan en tegelij-
kertijd een goede workout doen.

Geniet van de mooie muziek en laat je vrouwelijkheid 
naar voren komen!
aantal lessen 15 lessen 
lestarief € 123,14
betaling lestarief in max 3 termijnen mogelijk 
betaling per les mogelijk, tarief € 12 per les
start woensdag 6 september 2017 19:00u – 20:00u

Pré-talentenklas dans
Talentvolle en gemotiveerde leerlingen kunnen deelne-
men 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-talentenklas 
gaat in overleg met de docent.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 406
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 11 september + vrijdag 15 september 
2017 17:45u – 18:45u 

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 beschikbaar 
zijn voor optredens.  Toelating tot de talentenklas gaat 
in overleg met de docent.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 406
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 11 september 2017 20:00u – 21:00u 
+ vrijdag 15 september 2017 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 € 203
betaling in twee termijnen 
start woensdag 13 september 2017 16:15u – 17:15u 
(docent: Peter Huppes)
donderdag 14 september 2017 16:15u – 17:15u 
(docent: Tanja van Laar)

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 € 323
betaling in twee termijnen  
start woensdag 13 september 2017 17.15 – 18.45u 
(docent: Peter Huppes)
donderdag 14 september 2017 17.15 – 18.45u 
(docent: Tanja van Laar)

aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 162 excl. lesboek
start woensdag 1 of vrijdag 3 november 2017/woens-
dag 7 of vrijdag 9 maart 2018

Singer/Songwriter (vanaf 7 jaar) 
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.
Of
Wat is er nou beter om een taal te leren dan een taal 
te zingen? 
Daarom, spreek je de nederlandse taal een beetje of 
helemaal nog niet, dan is deze cursus buiten leerzaam 
ook nog eens ontzettend leuk want muziek verbindt. 
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 162
start bij voldoende aanmeldingen op iedere donder-
dag of vrijdag vanaf 14 september 2017 

Podiumpresentatie voor kids (4t/m 16 jaar)
Cursus van 8 lessen waarin we een aantal liedjes 
instuderen en daar een podiumpresentatie omheen 
bedenken. We sluiten de cursus af met een optreden.
aantal lessen 8 lessen
lestarief € 130
start bij voldoende aanmeldingen op iedere donder-
dag of vrijdag vanaf 14 september 2017 

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 dag en tijd in overleg met de docent

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 musical-
wereld of popmuziek én liedjes uit andere culturen, 
gecombineerd met presentatie en beweging.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 220
betaling in twee termijnen mogelijk 
start dinsdag 12 september 2017 16:00u – 17:30u

Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 507
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start in de week van 11 september 2017

Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 15 lessen
lestarief € 204
start in de week van 11 september 2017

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 € 284
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start dinsdag 12 september 2017 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 € 555
 

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 € 165
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start woensdag 6 september 2017 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 € 203
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start woensdag 6 september 2017 15:30u – 16:30u

Klassiek ballet vanaf 6 jaar
Klassiek ballet is de basis voor alle dans. Je ontwikkelt 
een uitstekende danshouding, je wordt soepel, krijgt 
een goed gevoel voor ritme en werkt bijna ongemerkt 
aan je muzikaliteit.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 203
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start woensdag 6 september 2017 16:45u – 17:45u 
(6-8 jaar) 
woensdag 6 september 2017 17:45u – 18:45u 
(vanaf 8 jaar)
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Jongerentheater 1 
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 € 378
betaling in twee termijnen 
start woensdag 13 september 2017 18:00u – 19:45u

Jongerentheater 2 
16-20 jaar
Op de CKV Almere Jeugdtheaterschool zijn er al jaren 
jongerengroepen. Voor acteren natuurlijk. Maar ook 
voor lol, vriendschap en optreden. In deze groep 
leer je voorbij je eigen comfort zone te acteren! Een 
personage is meer dan jijzelf. In deze groep maak je 
spannend en uitdagend theater.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 378
betaling in twee termijnen 
start donderdag 14 september 2017 18:00u – 
19:45u

Nieuw!  Het talent van Almere  
16-25 jaar
Vanuit de samenwerking KAF-Academie, CKV Almere 
en DIMT (Dit is mijn talent) wordt er hard aan gewerkt 

om de theatertalenten uit Almere de weg naar het 
podium te laten vinden. Om erop te staan dus. Dit is 
dus géén exclusieve CKV Almere cursus!
Het doel is dat, na de zomervakantie, jongeren vanuit 
alle hoeken van de stad elkaar in workshops en 
theaterlessen ontmoeten. Om tenslotte in een grote 
productie op hét KAF podium van Almere te spelen. 
Met wat ervaring en vooral acteertalent zou je hier 
aan mee kunnen doen. 
Als alles doorgaat, wordt dit dé plek waar je andere 
getalenteerde theater’gekken’ tegenkomt; de leukste 
jongeren van Almere! Dan zal het ook breed in de stad 
aangekondigd worden.
Maar weet je nu al dat je hier aan mee zou willen 
doen, wil je bericht krijgen of het doorgaat, wil je be-
richt krijgen over de workshops, of als er geauditeerd 
gaat worden? Voorlopig kun je je daarvoor via de CKV 
Almere website opgeven. Je krijgt dan bericht over de 
voortgang.
lestarief nog onbekend
start nog onbekend
Regisseur/docent Bas van Klompenburg
Peter Huppes 
Tanja van Laar

B E E L D E N D E K U N S T
Kleuteratelier 
4 - 7 jaar
Voor de allerkleinste kunstenaars, een ontdekkingsreis 
in 10 lessen! 
Met steeds verschillende materialen maak je iedere 
les jouw eigen kunst. 
aantal lessen 10 lessen
lestarief € 60 (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten €10
start woensdag 13 september 2017 13:00u – 14:00u 

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 € 215(excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 15
start maandag 11 september 2017 16:00u – 17:00u
woensdag 13 september 2017 14:00u – 15:00u

3-D atelier 
6-15 jaar
Tijdens deze cursus gaan we ruimtelijke beelden ma-
ken. We onderzoeken hoe je je ideeën om kan zetten 
naar spannende 3D objecten. We experimenteren met 
weeftechnieken en bouwen constructies, beide met 
verschillende materialen. We gaan zelf vilt maken en 
gebruiken. Ook creëren we beelden met zelfgemaakte 
mallen.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 308 (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 25
start woensdag 13 september 2017 14:00u – 15:30u 
(6 – 10 jaar)
woensdag 13 september 2017 16:00u – 17:30u
(11 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 
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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 aangebo-
den zoals bijv. linoprint of etsen. 
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 317 (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 15 
start maandag 11 september 2017  17:00u – 18.30u 
(15 t/m 18 jaar) 
woensdag 13 september 2017 16:15u – 17:45u (12 
t/m 14 jaar)

Terug naar de oorsprong van fotografie
Vanaf 16 jaar 
We maken met z’n allen elke dag vele foto’s. Het is 
niet meer uit ons leven weg te denken, maar hoe 
werkt het eigenlijk? Het is een spel van licht en 
donker. Tijdens deze cursus gaan we terug naar de 
oorsprong van fotografie. Uiteindelijk maken we een 
pinhole camera en gaan daarmee aan het werk.
aantal lessen 14 lessen 
lestarief € 126 (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 20 
start woensdag 13 september 2017 19:00u – 
20:30u/woensdag 24 januari 2018 19:00u – 20:30u
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VOLWASSENEN (VANAF 21 JAAR)

(Voor cursisten 
vanaf 21 jaar 

zijn wij verplicht 
21 % btw 

te berekenen)

verf. Ook komen grafische technieken aan bod, zoals 
het werken met linoleum.  
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 215(excl. materiaalkosten)
materiaalkosten €15
start woensdag 13 september 2017 15:00u – 16:00u 

Jongerenatelier 
Deze cursus is uitermate geschikt voor het opbouwen 
van een portfolio. Alle klassieke onderwerpen komen 
aan bod maar anders dan je zou je zou verwachten 
Je leert modeltekenen, portretten maken, stillevens 

M U Z I E K
Instrumentaal onderwijs klassiek 
toetsen  piano klassie ✜
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 € 613,47 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Groepsles
2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 804,65 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 804,65 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
30 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1143,45 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.675,85 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk
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ook nog eens ontzettend leuk want muziek verbindt. 
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 196,02 incl. BTW
start bij voldoende aanmeldingen op iedere donder-
dag of vrijdag vanaf 14 september 2017 

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 dag en tijd in overleg met de docent

samenspel: 
koren, ensembles & bands

Popkoor CKVoices
Als u van zingen houdt, is dit koor perfect voor liefheb-
bers van pop- en wereldmuziek. Het samen genieten 
van zingen staat voorop waarbij het gezamenlijk 
resultaat centraal staat.
aantal lessen 37 lessen 
lestarief vanaf 21 jaar € 267,41 incl. BTW
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk 
start dinsdag 12 september 2017 20:00u – 21:30u 

Vocapella                     
klassiek dames zangensemble
Dit gemengde dames zangensemble is geschikt voor 

Individueel onderwijs
30 minuten per 2 weken
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 596,53 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Start in de week van 11 september 2017
Bij voldoende plek later instromen mogelijk.

Korte cursus

Lessenknipkaart klassiek/pop/jazz
De lessenknipkaart is voor de cursist die graag in 
overleg met de docent de lestijden voor de instru-
mentale of vocale lessen wil afspreken. 
Kaart 10 lessen  
20 min € 285,56 incl. BTW
30 min € 402,93 incl. BTW 
45 min € 575,96 incl. BTW 

Korte cursus “Blokfluit voor volwassenen”
Deze cursus richt zich aan volwassenen, die hun 
vaardigheden op de blokfluit een impuls willen 
geven. Na de cursus kun je doorstromen naar een 
jaarcursus blokfluit of aansluiten bij het blokflui-
tensemble. 
aantal lessen 5 lessen van 30 minuten indivi-
dueel
lestarief € 148 incl. BTW
betaling in een keer
start donderdag 14 september 2017, 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.
aantal lessen : 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 2 
of 3 leerlingen per groep
lestarief € 196,02 incl. BTW
start woensdag 1 of vrijdag 3 november 2017/woens-
dag 7 of vrijdag 9 maart 2018

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 1 of vrijdag 3 november 2017/woens-
dag 7 of vrijdag 9 maart 2018

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.
Of
Wat is er nou beter om een taal te leren dan een taal 
te zingen?
Daarom, spreek je de nederlandse taal een beetje of 
helemaal nog niet, dan is deze cursus buiten leerzaam 
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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 11 september 2017 19:30u – 21:15u

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 € 210,63 incl. BTW
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start donderdag 14 september 2017 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: € 366,63 incl. BTW 
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start woensdag 13 september 2017 (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 € 671,55 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 € 343,64 incl. BTW 
betaling lestarief in termijnen mogelijk  
start dinsdag 12 september 2017 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 € 613,47 incl. BTW
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk 
start in de week van 11 september 2017

Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 15 lessen
lestarief € 246,84 incl. BTW
start in de week van 11 september 2017

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 15 lessen 
lestarief € 149 incl. BTW
betaling lestarief in max 3 termijnen mogelijk 
start vrijdag 15 september 2017 20:00u – 21:00u 

Buikdans 
Bij buikdansen kan je je heerlijk laten gaan en tegelij-
kertijd een goede workout doen.
Geniet van de mooie muziek en laat je vrouwelijkheid 
naar voren komen!
aantal lessen 15 lessen 
lestarief € 149 incl. BTW
betaling lestarief in max 3 termijnen mogelijk 
betaling per les mogelijk, tarief € 14 per les
start woensdag 6 september 2017 19:00u – 20:00u

T H E AT E R
Volwassenen theater 
Vanaf 21 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 € 457,38 incl. BTW
betaling in twee termijnen 
start woensdag 13 september 2017 1945u – 21:30u
donderdag 14 september 2017 1945u – 21:30u

Nieuw!!!!   Volwassenen improvisatie cursus
Naast de bestaande cursussen start er dit jaar ook een 
theatercursus die zich helemaal op het improviseren 
richt. Korte opdrachten en dan spelen maar! Docente 
Tanja van Laar heeft veel ervaring met alle mogelijke 
improvisatietechnieken en zorgt ervoor dat het een 
wekelijks feestje wordt. Uiteraard wordt er ook opge-
treden. Ervaring voor deze cursus is niet nodig.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 457,38 incl. BTW
betaling in twee termijnen 
Start donderdag 14 september 2017 19.30-21.15u
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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 € 217,80 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 10 contant
start maandag 11 september 2017 13:00u – 
15:00u/maandag 5 maart 2018 13:00u – 15:00u
woensdag 13 september 2017 9:30u – 11:30u/
woensdag 7 maart 2018 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 € 423,50 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 30 contant
start woensdag 13 september 2017 9:30u – 11:30u

aantal lessen : 32 lessen 2,5 uur les avond
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
lestarief € 528,77 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 30 contant
start maandag 11 september 2017 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 € 528,77 incl. BTW (excl. materiaalkosten)
materiaalkosten € 30 contant
start woensdag 13 september 2017 19:30u – 22:00u
donderdag 14 september 2017 19:30u – 22:00u
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Het CKV is een geweldig Kunsten-
centrum! Uiteraard vinden we dat, 
we hebben deze brochure immers 
gemaakt. Het CKV is zo’n fijne plek 
omdat we een aantal prettige part-
ners hebben waar we nauw mee 
samenwerken om onze cursussen 
nog interessanter, betaalbaarder 
en uitdagender te maken.

Allereerst is daar natuurlijk het Cultuur-
fonds Almere. Een onafhankelijke organisa-
tie die zich inzet om culturele initiatieven in 
Almere levensvatbaar te maken. Heb je een 
goed idee of een perfect plan op het gebied 
van kunst en cultuur dan loont het zeker de 
moeite om eens te gaan praten bij het fonds. 
Geluisterd wordt er altijd en waar mogelijk 
wordt je idee ondersteund door het fonds. 

Het Jeugdcultuurfonds is al jaren een ge-
waardeerde partner van het CKV. Voor gezin-
nen met een beperkte financiële draagkracht 
biedt het fonds mogelijkheden om toch les-
sen te volgen. Via de school kan de aanvraag 
gedaan worden en in de afgelopen jaren 
heeft het CKV al heel wat kinderen les mogen 
geven dankzij het
Jeugdcultuurfonds.

Voor kinderen met een bijzonder muzikaal 
talent is er de Stichting Muziektalent Almere. 
Na toelating tot de talentenklas middels  
een auditie ondersteunt de stichting jonge 
talenten om er uit te halen wat er in zit. Het 
is de perfecte opstap naar een vakopleiding, 
maar als je gewoon heel goed wilt worden 
kun je er ook terecht. 

De Stichting LOA (leerorkest Almere) is een 
club die instrumentale lessen in het basis-
onderwijs mogelijk maakt. Eigenlijk plegen 
ze een soort overval op een basisschool, een 
hele klas wordt in een paar maanden tijd om-
gevormd tot een compleet orkest.
Iedereen in de klas doet mee. De instrumen-
ten gaan zelfs met de kinderen mee naar 
huis zodat er hard geoefend kan worden. 
Muziekdocenten geven wekelijks lessen op 
de school en uiteindelijk klinkt er tijdens 
de presentatie een fantastisch orkest. Een 

geweldige manier om kinde-
ren kennis te laten maken met 
muziek en met de ervaring om 
samen te spelen, samen te luis-
teren en samen trots te zijn op 
je eigen concert.

SAMEN KOMEN WE 
TOT DE MOOISTE 
DINGEN!

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
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ONZE
LESLOCATIES
Centrum
Het CKV is gevestigd midden in het cen-
trum van onze stad, uitkijkend over het 
Weerwater. Daar geven we al vanaf de ope-
ning les en dat blijven we ook zeker nog ja-
ren doen. Prachtige muzieklokalen, ateliers 
voor beeldende kunst, een dans- en een 
dramastudio bieden hier alles wat we no-
dig hebben om de cursist optimaal te kun-
nen bedienen. Voor al onze presentaties 
en exposities werken we nauw samen met 
de Schouwburg (binnenkort beter bekend 
als KAF: Kunstlinie Almere Flevoland). Dit 
bruisende cultuurbolwerk is dé ontmoe-
tingsplek voor alle Almeerders met kunst-
zinnige 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 ge-
geven in het Evenaarhuis. Een mooi, actief 
buurthuis waar we nu pianolessen geven.

In de sterrenschool de Ruimte in Almere Poort 
leidt Eric Bastiaan zijn inmiddels beroemde 
gitaarklas. Een buitenkans voor iedereen uit 
Poort die goed gitaar wil leren spelen.   
De Ruimte is een prachtig gebouw midden 
in het Homeruskwartier met geweldige voor-
zieningen. 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.



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, 
Feste Communicatie, Almere

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

Teksten:
Harry Vogel en Giovanna de Prisco

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvul-
digd en/of openbaar gemaakt, door middel 
van druk, fotocopie, microfilm of op welke 
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelij-
ke toestemming van CKV Almere.

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

VIER REDENEN WAAROM JE
VOOR HET CKV KIEST:

1 Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 Voor nog geen Є 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
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Van Luttervelt
MUZIEK

Passie inspireert

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
www.vanlutterveltmuziek.com

De meest veelzijdige muziekwinkel in Almere!

     Jouw passie voor muziek inspireert ons 

elke dag opnieuw om jou te voorzien van 

     vakkundig advies en persoonlijke service.

Makassarweg 79
1335 HW Almere-Buiten
036 - 8 414 232
info@vanlutterveltmuziek.com

muziekinstrumenten • accessoires • bladmuziek • onderhoud

Tip
Informeer ook naar 

onze gunstige verhuur 

mogelijkheden!


