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Er zijn meer docenten bijgekomen, het aantal 
leerlingen is fors gegroeid en het cursusaan-
bod is uitgebreid en gevarieerder geworden.
Het CKV is inmiddels een vaste waarde in het 
culturele landschap van Almere en verzorgt 
cursussen op het gebied van muziek, drama, 
dans en beeldende kunst. Voor iedere leeftijd 
en naar ieders behoefte. Van de aanstormen-
de pianovirtuoos tot de verwonderde peuter, 
van de schilderende pensionado tot de be-
ginnende fagottist.
Daar zijn we met z’n allen best trots op.
Elke week wordt de prachtige lokatie aan het 
Weerwater weer bevolkt door enthousiaste 
cultuurliefhebbers die in het CKV een opstap 
zien tot een professionele carrière of gewoon 
gezellig op les komen.

En de toekomst? Almere is nog lang niet van 
ons af, dit eerste lustrum smaakt naar meer. 
We bruisen van de plannen voor nieuwe acti-
viteiten, cursussen, concerten, voorstellingen 
en exposities. De komende vijf jaren gaan 
nog veel mooier worden.
Op onze prachtplek in hartje stad is iedereen 
van harte welkom om zijn of haar talent te 
ontwikkelen.

Ongelofelijk, wat zijn de afgelopen 
vijf jaren omgevlogen. In 2013 be-
gonnen we met ruim 40 docenten 
in een coöperatie, ons Kunsten-
centrum. Zonder een cent subsi-
die maar wel met de bevlogenheid 
die ons al een heel lustrum verder 
helpt.

‘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

5 JAAR CKV ALMERE 
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Muziek is niet weg te denken uit ons leven: 
een film zonder filmmuziek mist echt iets, 
reclame zonder muziek komt minder goed 
over, een radiozender met uitsluitend geklets 
is ook gauw saai. 
Alzheimer patienten herinneren zich plot-
seling allerlei dingen van vroeger door naar 
muziek te luisteren. En luisteren naar Mozart
tijdens een toets op school blijkt de concen-
tratie echt te verhogen. 
Zelf muziek maken; zelf zingen of een instru-
ment bespelen maakt de positieve effecten 
van muziek nog veel sterker. Naast allerlei 
motorische vaardigheden leer je ook veel 
beter luisteren en analytischer denken.
Eigenlijk doe je jezelf enorm tekort als je niet 
zelf een instrument bespeelt. Want naast al 

VAN MUZIEK 
WORDT JE SLIMMER

deze wetenschappelijke onderbouwing is er 
natuurlijk gewoon de pure lol die je hebt als 
je zelf of met anderen een prachtig muziek 
stuk speelt of zelfs bedenkt. 
Op het CKV werken geweldige musici die 
echt goed zijn op hun instrument. Daarnaast 
hebben ze een enorme passie om dat over 
te brengen op hun leerlingen. Van absolute 
beginner tot studenten op bijna conserva-
toriumniveau, van fanatieke drummer tot 
fijnbesnaarde harpist. Ze herkennen talent 
en proberen je te helpen eruit te halen wat 
erin zit. 
En of die uitspraak van Eric Scherder nu klopt 
of niet, onze leerlingen waren in ieder geval 
zo slim dat ze voor muziekles op het CKV  
gekozen hebben. 

Deze uitspraak komt van 
Professor Eric Scherder, 
de bekende neuropsycholoog. 
Hij heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar wat muziek doet 
met onze hersenen. Door veel 
naar muziek te luisteren vormen 
zich allerlei nieuwe verbindingen 
in je hersenen en dat heeft
weer een positieve invloed op
je intelligentie. 
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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 contrabas 
spelen. De Orkestklas is een echt symfonie-
orkest voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd. Als je weer wat ouder bent en al wat  
langer speelt, kun je naar het Junior orkest. 
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 filmmu-
ziek, begeleiden solisten, doen aan festivals 
mee. Als je daar eenmaal in bent toegela-
ten, 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.

Al dat oefenen op je instrument, waar doe je het eigenlijk voor? 

Hiervoor dus! Om heerlijk te kunnen samenspelen met andere 

muzikanten, 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. Kijk voor meer informatie op www.ajso.nl

ALMEERS JEUGD 

SYMFONIE ORKEST

JUNIOR ORKEST

ORKESTKLAS

STRIJKERSKLAS

THEATERORKEST

Junior orkest
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Vanuit niets iets maken, creëren, 
scheppen geeft ongelooflijk veel 
voldoening. Dat lijkt een behoor-
lijke open deur maar toch kan 
het niet vaak genoeg herhaald 
worden. Tekenen, schilderen, 
boetseren kortom zelf kunst ma-
ken raakt aan de essentie van je 
verbeelding. 

prachtig ingericht keramiek atelier waar ze 
enthousiast haar groepen begeleidt in het 
maken van de mooiste voorwerpen. Ze leert 
je bakken, modelleren, glazuren, kortom ie-
dere techniek uit de keramiek. Daniella van 
Eembergen en Iwona Metz zijn de docenten 
tekenen en schilderen. Voor ieder niveau, 
voor elke leeftijd. Van kinder- en jongerena-
telier tot de volwassengroepen (zelfs in de 
ochtend), er is werkelijk voor iedereen wel 
een cursus.
Kom meedoen, misschien kijk je dan straks 
ook vol voldoening naar een kunstwerk dat 
je zelf gecreëerd hebt. Met al je eigen crea- 
tiviteit en een beetje hulp van onze docenten. 
Schepperdeschep!

Op onze cursussen in de beeldende kunst 
leer je hoe dat moet, waar je moet beginnen 
als je naar een nieuw wit vel papier kijkt; wat 
je kunt maken uit een homp vormeloze klei. 
De docenten van het CKV zijn, naast dat ze 
inspireren en enthousiasmeren, ook hele 
goede leraren. Leraren die snappen waar de 
moeilijkheden en de mogelijkheden liggen. 
Die je gewoon helpen om stapsgewijs tot een 
mooi werkstuk te komen.
Ze kunnen begeleiden in het maken van een 
prachtig portfolio waarmee je toelating kunt 
doen op de academie, maar ze helpen je met 
net zoveel aandacht en liefde om je de eerste 
beginselen bij te brengen van goed tekenen. 
Dat ze zelf actief zijn als beeldend kunstenaar 
is vanzelfsprekend. 
Cathi Lissner heeft de beschikking over een 

SCHEPPERDESCHEP!
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De overheersende kleur is roze bij 
de kleuterdans lessen. Roze tutu’s, 
schoentjes, kousen en zelfs de 
tasjes zijn soms roze. De allerklein-
sten huppelen enthousiast naar 
binnen terwijl de ouders rustig 
op de gang een kletsje doen en 
stiekem even om een hoekje kijken 
hoe leuk het er uitziet. Dan doet 
de juf de deur dicht en worden de 
ballerina’s vlindertjes, bloemen of 
zwaantjes.

Het CKV biedt een ruime keuze aan dansles-
sen in een vriendelijke en ook voor de aller-
kleinsten veilige omgeving met fantastische 
dansdocenten. Dit jaar kwam er een veront-
rustend rapport uit dat met name bij jonge 
kinderen de motorische ontwikkeling ernstig 
achterblijft. Een simpele koprol of een oefe-
ning op de evenwichtsbalk blijken al een pro-
bleem.
Dit komt vooral doordat kinderen steeds 
minder buiten spelen, bewegen en sporten.
Spelletjes worden vooral via een beeld-
scherm gespeeld en daar ontwikkel je zeker 
geen motorische vaardigheden mee. Bij kleu-
terdans worden de kinderen juist uitgedaagd 
om te leren balanceren, te bewegen en ex-
pressief met de hele motoriek om te gaan.
Dat het daarnaast ook nog gewoon heel leuk 
is, is mooi meegenomen. 

Dansers hebben een beter evenwichtsge-
voel, een betere houding en daardoor ook 
veel minder fysieke klachten.
Maar daar ben je als je danst helemaal niet 
mee bezig. Je wilt gewoon lekker losgaan op 
goede muziek, jezelf even vergeten om na af-
loop de voldoening te hebben dat je je gewel-
dig voelt. En dat kan zelfs verslavend werken.
Onze talentenklas bestaat al net zolang als 
het CKV en treedt regelmatig op in en buiten 
Almere. De kleuterdans klassen op woens-
dagmiddag zijn een groot succes en met een 
geweldige nieuwe buikdansdocente belooft 
de dinsdagavond ook weer fantastisch te 
worden. Kortom, kom dansen bij het CKV!

KOM DANSEN
BIJ HET CKV
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ALLEMAAL THEATER
Het leven is een schouwtoneel, 
elk speelt zijn rol en krijgt zijn 
deel. Deze woorden schreef Joost 
van den Vondel al meer dan 400 
jaar geleden en ze zijn nog steeds 
actueel. Iedereen heeft zijn rol te 
spelen in onze soms hectische sa-
menleving. In het echte leven kun 
je niet altijd de rol kiezen die jou 
misschien het beste ligt. Soms zou 
je wel eens even in de huid van 
een ander willen kruipen, even in 
iemand anders’ schoenen staan. 

De toneelessen bij het CKV geven je ruim-
schoots die mogelijkheid. Even uit het gedoe 
van alledag stappen en even helemaal jezelf 
vergeten door een totaal andere rol in te 
vullen. En dat onder leiding van uitstekende 
dramadocenten die je stapsgewijs de tools 
aanreiken om tot een mooie prestatie te ko-
men. 
Op het CKV zijn er toneellessen voor vrijwel 
iedere leeftijd, op meerdere dagen van de 
week. Dankzij een prettige samenwerking 
met KAF (schouwburg) wordt er een aantal 

prachtige producties gemaakt op een van 
de podia in dit theater. Onze toneelafdeling 
heeft door de jaren heen een indrukwekken-
de hoeveelheid kostuums verzameld zodat 
een theaterproductie er ook fantastisch uit-
ziet. Veel stukken worden zelf geschreven 
of geredigeerd en het eindresultaat is altijd 
verassend. Het leven mag dan weliswaar 
een schouwtoneel zijn, het helpt echt als  
je af en toe even uit je dagelijkse rol kunt 
stappen!



CURSUSOVERZICHT 
2018-2019

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?
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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 allerlei instrumenten, dan zijn deze lessen 
echt een aanrader.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 210 (incl. werkboek)
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk
start maandag 3 september 2018 16:00u – 17:00u 
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
woensdag 5 september 2018 16:00u – 17:00u
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
maandag 3 september 2018 17:00u – 18:00u
(kinderen van 8 t/m 10 jaar) 
 woensdag 5 september 2018 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 € 110 (inclusief link We-transfer met alle 
liedjes) 
start woensdag 3 oktober 2018 
en woensdag 6 februari 2019 10:00u – 10:45u
 
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 € 110 (inclusief link We-transfer met alle 

liedjes) 
start woensdag 3 oktober 2018 en woensdag 
6 februari 2019 13:45u – 14:30u en 14:30u – 15:15u

Little Notes 
Little Notes will be instrumental in your child’s first 
steps. A magical blend of awesome instruments, 
groovy new songs and superb classics, Little Notes is a 
treasure trove of musical inspiration for your family.
no. of lessons 37
lesson price €12 (€10 when booking for a full term)
Payment in 5 instalments is possible per year.
start Tuesday 4th September 2018 10.20u-11.00u 
Family Class (Age: 3 months -4 years)

Muziek van binnenuit - Praktische solfège 
Vanaf 8 jaar
Houd je ook van bewegen en zingen? En wil je meer 
weten over hoe muziek in elkaar zit? Met spelletjes 
versterk je je ritmische en melodische gevoel. Je krijgt 
een groter muzikaal inzicht, versterkt je voorstellings-
vermogen en je eigen expressie. En het is vooral heel 
erg leuk om te doen!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 200 
start zaterdag 8 sepember 2018 14.00u-15.00u 

Muziek

Instrumentaal onderwijs klassiek 
toetsen   piano klassiek ✜
strijkers   viool, altviool, cello, contrabas
snaren   gitaar ❖, harp
blazers    dwarsfluit, blokfluit, hobo, klarinet, 

fagot, saxofoon (sopraan, alt, tenor, ba-
riton), trompet, trombone, euphonium, 
bariton en hoorn

slagwerk   slagwerk klassiek
vocaal   zang klassiek

Instrumentaal onderwijs pop
toetsen pop  piano, keyboard, synthesizer
snaren    elektrisch gitaar ❖, basgitaar, ukelele
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 € 514
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Groepsles
2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 674
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 674
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 week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 958
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.404
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs 
30 minuten per 2 weken (vanaf 15 jaar)
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 500
betaling lestarief in termijnen 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 € 1026

betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 3 september 2018

Kodály-methode voor piano
Groepsles voor kinderen van 5 - 7 jaar
De Kodály-methode voor piano is een bijzondere 
groepsles methode. Kinderen leren in kleine groepjes 
spelenderwijs piano spelen door gebruik te maken 
van spelletjes en liedjes.
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 514,- (15 min lesvorm) of €674,- (20 min 
lesvorm), afhankelijk van keuze lesvorm
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start in de week van 3 september 2018

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 € 239
30 min € 338
45 min € 483

Oriëntatiecursus dwarsfluit voor jonge 
kinderen (5 t/m 8 jaar)
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 lessen van 45 min
lestarief € 153 
start in de week van 3 september 2018, bij minimaal 
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 € 153
start donderdag 6 september 2018 en donderdag 10 
januari 2019, bij minimaal drie aanmeldingen

Mini-cursus blokfluit 
voor iedereen t/m 21 jaar 
Voor iedereen die het moeilijk vindt om na een enkele 
proefles al een beslissing te nemen. In drie individuele 
lessen heb je alle tijd om met je nieuwe instrument 
kennis te maken. We besteden ook aandacht aan 
studievaardigheden, want tussen de lessen ga je 
natuurlijk thuis oefenen!
aantal lessen 3 lessen van 20 minuten
lestarief € 35
start maandag 3 september en donderdag 6 
september 2018, lestijd in overleg, start van de cursus 
kan op elk moment tijdens het cursusjaar

Korte cursus Ukelele
Al binnen enkele weken kun je leuke liedjes spelen op 
dit vrolijke instrument. Speel je al ukelele? De docent 
kan je nog beter leren spelen en nieuwe technieken 
aanleren.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 162
privé lestarief 20 minuten individueel € 209
start lestijd in overleg, start van de cursus kan op 
elke maandag tijdens het cursusjaar 

 JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN
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Electro Lab (voor klassieke instrumenten
of voice)
Jongeren vanaf 8 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 een speciaal ontworpen, eenvoudig te 
bedienen app leer je om je eigen live geluid uit te 
breiden met live electronica. 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 van 45 minuten, max vier 
deelnemers per cursus
lestarief € 85 inclusief gebruik computersoftware
start dinsdag 18 september 2018 16.30u

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
mogelijkheid tot huur keyboard € 25
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

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
mogelijkheid tot huur keyboard €25
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Piano lichte muziek voor beginners
Maak kennis met de eerste aanzet van het piano 
spelen. In deze cursus leer je noten lezen en je leert 
liedjes op basis van akkoorden spelen.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 

2 of 3 leerlingen per groep 
lestarief € 162 
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Piano
lichte muziek voor gevorderden 
Kun je al wat piano spelen en wil je eens leren 
hoe je meer de popkant van het pianospelen kunt 
ontdekken? 
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep 
lestarief € 162 
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Jezelf begeleiden op piano of keyboard.
Zing je graag en wil je jezelf leren begeleiden op 
piano of keyboard dan kan dat in deze cursus van 10 
weken. Je leert akkoorden in verschillende stijlen te 
spelen terwijl je zingt.
Na deze cursus van 10 weken kun je ook de vervolg-
cursus doen waarin je nog meer akkoorden leert en 
de stijlen gevarieerder en pittiger worden.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 162
privé lestarief 20 minuten individueel € 209
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Schrijf je eigen hit! 
Zingen, liedjes maken, jezelf begeleiden én je publiek 
weten te raken: dat moeten singer-songwriters 
allemaal kunnen. Tijdens de cursus singer-songwri-
ter leren beginnende songwriters in tien lessen de 
grondbeginselen van het schrijven van eigen liedjes. 
Aan het eind van de reeks lessen doen we een kleine 
presentatie.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 162
privé lestarief 20 minuten individueel € 209 
start dinsdag 30 oktober of woensdag 31 oktober 
of vrijdag 2 november 2018/dinsdag 26 februari of 
woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

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 € 99
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 € 222
betaling in twee termijnen mogelijk 
start dinsdag 4 september 2018 16:00u – 17:30u

Harpensemble 
We zullen in gezellige sfeer mooie muziek in allerlei 
muziekstijlen gaan spelen, afgestemd op niveau en 
wensen van de ensemble leden.
aantal lessen 37 lessen à 45 min 
lestarief € 340 
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start dag en tijd in overleg (bij minimaal 4 aanmel-
dingen)
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Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 514
betaling lestarief in termijnen mogelijk
aantal lessen 15 lessen
lestarief € 207
start in de week van 3 september 2018

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 € 288
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start dinsdag 4 september 2018 20:30u – 22:00u

Kamermuziek
Deze cursus is voor kamermuziek ensembles, 
bestaande 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 € 563
 

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 € 167 
betaling lestarief in termijnen mogelijk  
start woensdag 5 september 2018 14:45u – 15:30u

Ballet 
4 t/m 6 jaar
De kinderen leren de basistechnieken van klassiek  
ballet en er wordt gewerkt aan houding en muzika-

liteit. Ook worden er dansspelletjes 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 € 206 
betaling lestarief in termijnen mogelijk  
start woensdag 5 september 2018 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 € 206
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start woensdag 5 september 2018 16:45u – 17:45u 

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 € 206
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 3 september 2018 15:45u – 16:45u
(beginners 6 – 10 jaar)  

maandag 3 september 2018 16:45u – 17:45u
(gevorderden 10 - 14 jaar)
vrijdag 7 september 2018 15:45u – 16:45u 
(beginners 6 - 11 jaar)
vrijdag 7 september 2018 16:45u – 17:45u
(gevorderden 9 -13 jaar)

Buikdans (vanaf 17 jaar)
Bij buikdansen kan je je heerlijk laten gaan en 
tegelijkertijd een goede workout doen.
Geniet van de mooie muziek en laat je vrouwelijkheid 
naar voren komen!
aantal lessen 15 lessen 
lestarief € 125,-
betaling lestarief in max 2 termijnen mogelijk 
betaling per les mogelijk, tarief € 12 per les
start beginner, dinsdag 4 september 2018 en 
dinsdag 29 januari 2019 18:30u – 19:30u
start gevorderd, dinsdag 4 september 2018 en 
dinsdag 29 januari 2019 19:30u – 20:30u

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-talentenklas gaat in overleg met 
de docent.
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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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aantal lessen 37 lessen
lestarief € 412
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 3 september + vrijdag 7 september 
2018 17:45u – 18:45u 

Talentenklas dans
Wil je naar de dansacademie en heb je er alles voor 
over om nóg beter te worden? Dan kan je naar de 
talentenklas dans.  Leerlingen van de talentenklas 
worden extra begeleid om hun talent optimaal te ont-
wikkelen. 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 € 412
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 3 september 2018 + 
vrijdag 7 september 2018 19:00u – 20:00u

T H E AT E R
Kindertheater
7-13 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 van 1.5 uur
lestarief € 328
betaling in twee termijnen 
start dinsdag 4 september 2018 16.15 – 17.45u 
(8-11 jaar)
woensdag 5 september 2018 16.15 – 17.45u (10-13 
jaar)
aantal lessen 37 lessen van 1 uur
lestarief € 206
donderdag 6 september 201816:15u – 17:15u (7-9 jaar)

Jeugdtheater en jongerentheater
12-20 jaar
Op de CKV Almere Jeugdtheaterschool zijn al jaren jeugd- 

en jongerengroepen actief. Groepen voor acteren, lol, 
vriendschap en optredens. Hier leer je acteren tot het 
plafond eraf gaat! Voor deze groep van de Jeugdtheater-
school heb je niet persé acteerervaring nodig.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 383
betaling in twee termijnen 
start woensdag 5 september 2018 18:00u – 19:45u 
(12-15 jaar)
donderdag 6 september 2018 18:00u – 19:45u 
(16-20 jaar)

Theaterhuis
(samenwerking CKV Almere en KAF)
15- 25 jaar
In het Theaterhuis kom je de leukste en beste jongeren 
van Almere tegen!
Het Theaterhuis werkt hard aan je ervaring en er 
wordt vooral aan je acteertalent gewerkt.  Trainen, 
repeteren en optreden!
Het is de plaats waar je ook op het kunstvakonderwijs 
(Toneelacademie) kan worden voorbereid. Maar dat 
hoeft niet. Voor deze cursus in het Theaterhuis moet je 
auditie doen. 
aantal lessen 37 lessen
lestarief tot 21 jaar € 541,67 (Bij toekennen subsidie 
€ 383)
lestarief vanaf 21 jaar € 655,42 incl. BTW (Bij toeken-
nen subsidie € 463,43)
betaling in twee termijnen 
start dinsdag 4 september 2018 19.00u– 21:30u

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 
teken- en schildermaterialen en bovendien ga je 
werken met klei. De werkstukken die door jou zijn 
gemaakt worden afgebakken in een echte pottenbak-
kersoven!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 218(excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 15

start maandag 3 september 2018 16:00u – 17:00u
 woensdag 5 september 2018 14:00u – 15:00u

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 
het werken met linoleum.  
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 218(excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten €15
start woensdag 5 september 2018 15:00u – 16:00u 

Keramiek en boetseren voor kinderen 
7-12 jaar 
Ben je creatief en houd je van vormgeven? Heb je zin 
om iets moois te maken van klei? Dan is de cursus 
keramiek heel geschikt voor jou. We beginnen heel 
eenvoudig met leren hoe je vormen kunt opbouwen en 
boetseren. Je leert verschillende decoratietechnieken 
en hoe je het werk glazuurt. Je krijgt een goed inzicht 
in het hele proces van het maken van keramiek. 
aantal lessen 14 lessen 1.5 uur  
lestarief  € 168 (excl. materiaalkosten)  
materiaalkosten € 20 + € 9.50 per 10 kg klei (contant) 
start woensdag 5 september 2018 15:00u – 16.30u/
woensdag 9 januari 2019 15:00u – 16.30u
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Keramiekgroep voor ouder (moeder/vader/
oma/opa) en kind 
7-12 jaar 
Wilde je altijd al creatief bezig zijn samen met je 
(klein)kind? Je gaat zowel samen als alleen werkstuk-
ken van keramiek maken. Maar belangrijker nog, we 
gaan een leuke gezellige tijd hebben. 
aantal lessen 14 lessen 1.5 uur 
lestarief ouder + kind € 245 (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 35 + € 9.50 per 10 kg klei 
(contant) 
start maandag 3 september 2018 16:00u – 17.30u/ 
maandag 7 januari 2019 16:00u – 17.30u
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VOLWASSENEN (VANAF 21 JAAR)

(Voor cursisten 
vanaf 21 jaar 

zijn wij verplicht 
21 % btw 

te berekenen)

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, ukelele
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 € 621,94 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Groepsles
2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 815,54 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 815,54 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
30 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1159,18 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

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 
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 aange-
boden zoals bijv. linoprint of etsen. 
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 321 (excl. materiaalkosten)  
materiaalkosten € 15 
start maandag 3 september 2018  17:00u – 18.30u
(15 t/m 18 jaar) 
 woensdag 5 september 2018 16:15u – 17:45u
(12 t/m 14 jaar)
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aantal lessen: 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 196,02 incl. BTW excl. Lesboek
mogelijkheid tot huur keyboard € 25
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

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 excl. lesboek
mogelijkheid tot huur keyboard € 25
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Piano lichte muziek voor beginners 
Maak kennis met de eerste aanzet van het piano spe-
len. In deze cursus leer je noten lezen en je leert liedjes 
op basis van akkoorden spelen.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep 
lestarief € 196,02 incl. BTW excl. lesboek
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Piano lichte muziek voor gevorderden 
Kun je al wat piano spelen en wil je eens leren hoe je 
meer de popkant van het pianospelen kunt ontdekken? 

Individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.698,84 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
30 minuten per 2 weken
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 605,- incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Start in de week van 3 september 2018
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 € 289,19 incl. BTW
Kaart 10 lessen 30 min € 408,98 incl. BTW 
Kaart 10 lessen 45 min € 584,43 incl. BTW 

Slagwerk Oudere Jongere
Wil je op latere leeftijd beginnen met slagwerk of je 
oude hobby weer oppakken, dan is dit een goede start. 
Aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep 
lestarief € 196,02 incl. BTW 
privé lestarief 20 minuten individueel € 252,89 incl. 
BTW

start lestijd vroeg in de middag of laat in de avond, 
start van de cursus in overleg

Korte cursus Ukelele
Al binnen enkele weken kun je leuke liedjes spelen op 
dit vrolijke instrument. Speel je al ukelele? De docent 
kan je nog beter leren spelen en nieuwe technieken 
aanleren.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep 
lestarief € 196,02 incl. BTW
privé lestarief 20 minuten individueel € 252,89 incl. 
BTW
start lestijd vroeg in de middag of laat in de avond, 
start van de cursus in overleg

Korte cursus “Blokfluit voor volwassenen”
Deze cursus richt zich op 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 € 151 incl. BTW
betaling in een keer
start maandag 3 september en donderdag 6 sep-
tember 2018, 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.
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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

Bladmuziekwinkel 
Broekmans & 
van Poppel
Wij hebben zeer veel bladmuziek, 
zowel nieuw als een grote voorraad 
tweedehands. Bent u op zoek naar 
het eerste lesboekje voor piano, een 
strijkkwartet van Beethoven, het nieuwste 
boek van Adele of zoekt u iets bijzonders? 
De kans is heel groot dat wij het hebben 
en anders kunnen wij u zeker verder op 
weg helpen.

Wij versturen overal 
naar toe, maar u 
bent natuurlijk ook 
van harte welkom 
in onze beide 
winkels.

info@broekmans.com
www.broekmans.com

Winkel Badhoevedorp
Badhoevelaan 78
1171 DE 
Badhoevedorp
020 - 679 65 75 

Winkel Utrecht
Minrebroederstraat 24
3512 GT Utrecht
030 - 234 36 73

Wij versturen overal naar 
toe, maar u bent natuurlijk 
ook van harte welkom
in onze beide winkels.
Winkel Badhoevedorp Winkel Utrecht
Badhoevelaan 78 Minrebroederstraat 24
1171 DE Badhoevedorp 3512 GT Utrecht
020 - 679 65 75 030 - 234 36 73

info@broekmans.com
www.broekmans.com

Bladmuziekwinkel 
Broekmans & van Poppel
Wij hebben zeer veel bladmuziek, zowel nieuw als 

een grote voorraad tweedehands. 

Bent u op zoek naar het eerste lesboekje voor piano, 

een strijkkwartet van Beethoven, het nieuwste boek 

van Adele of zoekt u iets bijzonders? 

De kans is heel groot dat wij het hebben en anders 

kunnen wij u zeker verder op weg helpen.
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aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 2 
of 3 leerlingen per groep 
lestarief € 196,02 incl. BTW
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Jezelf begeleiden op piano of keyboard
Zing je graag en wil je jezelf leren begeleiden op 
piano of keyboard dan kan dat in deze cursus van 10 
weken. Je leert akkoorden in verschillende stijlen te 
spelen terwijl je zingt.
Na deze cursus van 10 weken kun je ook de vervolg-
cursus doen waarin je nog meer akkoorden leert en 
de stijlen gevarieerder en pittiger worden.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 196,02 incl. BTW
privé lestarief 20 minuten individueel € 252,89 incl. 
BTW
mogelijkheid tot huur keyboard € 25
start woensdag 31 oktober of vrijdag 2 november 
2018/woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019

Schrijf je eigen hit! 
Zingen, liedjes maken, jezelf begeleiden én je publiek 
weten te raken: dat moeten singer-songwriters 
allemaal kunnen. Tijdens de cursus singer-songwri-
ter leren beginnende songwriters in tien lessen de 
grondbeginselen van het schrijven van eigen liedjes. 
Aan het eind van de reeks lessen doen we een kleine 
presentatie.
aantal lessen 10 lessen van 30 of 45 min. per week/ 
2 of 3 leerlingen per groep
lestarief € 196,02 incl. BTW
start dinsdag 30 oktober of woensdag 31 oktober 
of vrijdag 2 november 2018/dinsdag 26 februari of 
woensdag 27 februari of vrijdag 1 maart 2019
privé lestarief 20 minuten individueel € 252,89 incl. 
BTW

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 € 120 incl. BTW
start dag en tijd in overleg met de docent

samenspel: 
koren, ensembles & bands

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 die graag 
willen zingen.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 310 per jaar 
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 3 september 2018 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 € 258,96 incl. BTW bij minimaal 3 aanmel-
dingen 
lestarief € 230 incl. BTW bij minimaal 4 aanmeldin-
gen
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start donderdag 6 september 2018 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. Leerlingen van Joan 
Handels krijgen een korting bij deelname aan het 
ensemble.
aantal lessen 18 lessen à 60 min 
lestarief € 350,90incl. BTW bij minimaal 3 aanmel-
dingen 
lestarief € 266,20 incl. BTW bij minimaal 4 aanmel-
dingen 
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start woensdag 5 september 2018 

Harpensemble 
We zullen in gezellige sfeer mooie muziek in allerlei 
muziekstijlen gaan spelen, afgestemd op niveau en 
wensen van de ensemble leden.
aantal lessen 37 lessen à 45 min 
lestarief € 411,40 incl. BTW
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start dag en tijd in overleg (bij minimaal 4 aanmel-
dingen)

Kamermuziek
Deze cursus is voor kamermuziek ensembles, 
bestaande 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 € 681,23 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 € 348,48 incl. BTW 
betaling lestarief in termijnen mogelijk  
start dinsdag 4 september 2018 20:30u – 22:00u
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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

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.

• Uniek Huur Voordeel Plan

• 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
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Pop/jazzband
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 621,94 incl. BTW
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk 
aantal lessen 15 lessen
lestarief € 250,47 incl. BTW
start in de week van 3 september 2018

DA N S
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 € 151,25 incl BTW
betaling lestarief in max 2 termijnen mogelijk 
betaling per les mogelijk, tarief € 14,50 incl BTW 
start beginner, dinsdag 4 september 2018 en 
dinsdag 29 januari 2019 18:30u – 19:30u
start gevorderd, dinsdag 4 september 2018 en 
dinsdag 29 januari 2019 19:30u – 20:30u

Kizomba 
Betekent letterlijk feest, het is een Angolese kop-
peldans en muziekstijl die omstreeks de 80’er jaren 
is ontstaan. Kizomba wordt ook wel de Angolese 
tango genoemd en is een bewegingskunst waarbij 
connectie centraal staat.
aantal lessen: keuze uit 6 lessen of meerdere 
abonnementen  
lestarief: 6 lessenreeks zonder partner €90 met 
partner €160
voor abonnementen meer informatie op de website 
start: donderdag 6 september 2018 19:30u – 21:00u 

T H E AT E R
Theaterhuis (samenwerking CKV Almere en 
KAF)
15- 25 jaar
In het Theaterhuis kom je de leukste en beste jongeren 
van Almere tegen!
Het Theaterhuis werkt hard aan je ervaring en er 
wordt vooral aan je acteertalent gewerkt.
Trainen, repeteren en optreden!
Het is de plaats waar je ook op het kunstvakonderwijs 
(Toneelacademie) kan worden voorbereid. Maar dat 
hoeft niet. Voor deze cursus in het Theaterhuis moet je 

auditie doen. 
aantal lessen 37 lessen
lestarief tot 21 jaar € 541,67 (Bij toekennen subsidie 
€ 383)
lestarief vanaf 21 jaar € 655,42 incl. BTW (Bij toeken-
nen subsidie € 463,43)
betaling in twee termijnen 
start dinsdag 4 september 2018 19.00u– 21:30u

Volwassenen theater 
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 jezelf te halen. 
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 463,43 incl. BTW
betaling in twee termijnen 
start woensdag 5 september 2018 1945u – 21:30u
donderdag 6 september 2018 1945u – 21:30u

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! . Bij deze 
cursus leer je de verschillende improvisatie technie-
ken. Uiteraard wordt er ook opgetreden. Ervaring voor 
deze cursus is niet nodig.
aantal lessen 22 lessen
lestarief € 272,25 incl. BTW
betaling in twee termijnen 
start woensdag 9 januari 2018 19.45-21.30u

B E E L D E N D E K U N S T
Keramiek en boetseren 
Deze cursus is zowel voor beginners maar ook voor 
hobbykeramisten. Je mag zelfstandig werken of wordt 
begeleid door de docent.Verschillende technieken 
worden uitgelegd zoals handvormen, opbouwtech-
nieken en boetseren. We gaan samen verschillende 
decoratietechnieken bekijken en hoe je het werk 
glazuurt. Je krijgt een goed inzicht in het hele proces 
van keramiek. Deze periode gaan we de Japanse 
techniek Nerikomi bekijken en uitproberen. 
aantal lessen 14 lessen 2.5 uur 
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lestarief € 332.50 incl. BTW (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 30 + € 9.50 per 10 kg klei 
(contant) 
start woensdag  5 september 2018 19:00u – 21.30u 
/ woensdag 9 januari 2019 19:00u – 21.30u

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 € 220,22 incl. BTW (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 10 contant
start maandag 3 september 2018 13:00u – 15:00u/
maandag 25 februari 2019 13:00u – 15:00u
woensdag 5 september 2018 9:30u – 11:30u/woens-
dag 27 februari 2019 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 € 429,55 incl. BTW (excl. materiaalkosten)  
materiaalkosten € 30 contant
start woensdag 5 september 2018 9:30u – 11:30u
aantal lessen: 32 lessen 2,5 uur les avond
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
lestarief € 536,03 incl. BTW (excl. Materiaalkosten 
materiaalkosten € 30 contant
start maandag 3 september 2018 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 € 536,03 incl. BTW (excl. materiaalkosten)  
materiaalkosten € 30 contant
start woensdag 5 september 2018 19:30u – 22:00u
donderdag 6 september 2018 19:30u – 22:00u
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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 
KAF. Dit bruisende cultuurbolwerk is dé 
ontmoetingsplek voor alle Almeerders met 
kunstzinnige aspiraties. Van concertbezoek 
tot architectuurworkshop en van cabaret 
tot kleuterdans, alles onder één dak, alles 
aan de Esplanade in Almere Stad.

KAF, Esplanade 10, 1315 TA 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.

Sterrenschool De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort 
EveNaarHuis, Sumatraweg 352 (hoek Balistraat), 1355 JM Almere Buiten



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: 
Feste Communicatie, Almere
Foto’s harp: Feya Foppen

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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Meedoen=
meer kansen! 
Geen geld voor sport-, muziek-, dans-, of schilderles? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere helpt als er thuis
niet genoeg geld is om de contributie of lesgeld te betalen. 
Wil je weten hoe het werkt? Kijk op onze website.

jeugdfondssportencultuur.nl/almere
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