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43 professioneel opgeleide docenten, 17 les-
lokalen, een dansstudio, een theaterstudio 
en twee ateliers. Piano’s, muziekstandaards, 
keyboards, harpen, kostuums, schilders- 
ezels, keramiekoven, dansvloer, spiegels, 
muziekinstallaties….
Eigenlijk is alles al aanwezig. Alles om jou te 
leren “kunsten”. Is dat een woord dan?
Ik kunst, jij kunst, we hebben gekunst? 
Nee dat is echt beroerd Nederlands maar het 
dekt wel precies de lading. Want hier bij het 
CKV kun je creatief helemaal los gaan. 

In iedere kunstdiscipline is er wel een cursus 
te vinden die precies aansluit bij jouw wen-
sen. Of je nou meer van de muziek bent of 
graag tekent, of je liever toneelspeelt of 
danst. In deze brochure zul je vast iets kun-
nen vinden, zodat jij ook mee kunt “kunsten”.
Je bent meer dan welkom. 
Alle spullen en ruimtes hebben we, onze  
enthousiaste docenten staan er klaar voor. 
We wachten alleen nog op jou!

Kom meedoen.

‘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 en Muziekwijk.

montessoristad.nl               036-5376591

WELKOM
BIJ HET CKV!
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hun leerlingen echt iets mee te geven op 
muzikaal gebied maar dat zijn er nog steeds 
te weinig. Het CKV is wekelijks actief in een 
groot aantal basisscholen in Almere om de 
kinderen daar les te geven. Samen met diver-
se organisaties in Almere proberen we het 
cultuuraanbod binnen de scholen zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken.
Maar waarom dan? Om iedereen de kans te 
geven actief mee te doen in het spelen van 
een instrument. Dat is niet alleen leuk en 
mooi, maar ook nog eens enorm stimulerend 
voor een betere motoriek, betere concentra-
tie en je wordt er een gelukkiger mens van. 
Huh? Echt waar, wetenschappers hebben 
aangetoond dat door actieve muziekbeoefe-
ning je hersenen op een uitgebreidere ma-
nier getraind worden dan tijdens het oplos-

MUZIEK
sen van een rekensom. Uiteindelijk wordt je 
er dus ook een stuk slimmer van. Maar dat 
schreven we hier al eerder.
Een logisch vervolg op de beperkte introduc-
tie in muziek op de scholen is muziekles op 
een goede muziekschool. Hier bij het CKV 
werken uitsluitend docenten met een afge-
ronde vakopleiding. Daarnaast zijn ze vrijwel 
allemaal actief op het concertpodium. Ze 
weten dus echt precies hoe het moet en hoe 
ze dat het beste kunnen overbrengen. Van 
basgitaar tot piccolo en van piano tot pedaal-
harp, je kunt nauwelijks iets bedenken dat je 
hier niet kunt leren.
En uiteindelijk zul je merken dat er zelfs be-
tere resultaten gehaald worden tijdens die 
Cito-tests. Want van muziek wordt je echt 
slimmer!

Kinderen in de muziek, muzieklessen op 
school, leerorkesten, Maximaprojecten... 
Het lijkt of iedereen inmiddels doorheeft 
hoe ontzettend belangrijk het is dat ieder 
kind met muziek in aanraking komt. En 
dan niet alleen als achtergrondmuziekje 
bij een game of serie, maar gewoon in de 
klas. 

Helaas is de praktijk nog steeds iets an-
ders dan de wens. Binnen het basison-
derwijs is er nog steeds veel te weinig 
aandacht voor creatieve vakken. De cito 
scores bepalen voor een groot deel het 
rooster. Muziek blijkt dan vaak af te val-
len, je kan er niet mee scoren op je cito 
eindtoets. Gelukkig zijn er wel steeds 
meer scholen die zich sterk maken om 
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AJSO:
ORKESTEN

VOOR
JONGE 

MUZIKANTEN
Als je net les hebt op het door jou geko-
zen instrument, denk je nog niet veel ver-
der dan de volgende 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 afvra-
gen 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 ervaar 
je hoe mooi dat klinkt, dat samenspelen. 
En voor je het weet doe jij ook mee.

STICHTING

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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Hier doe
je het
allemaal
voor!
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Ook zo genoten van al die aandacht voor 
Rembrandt? Een herdenkingsjaar levert 
altijd wel wat meer aandacht op voor een 
kunstenaar, maar de focus op Rembrandt 
in zijn herdenkingsjaar kun je niet mis-
sen. Prachtige documentaires op TV, een 
geweldige serie met schildertalenten. En 
overal in het land workshops en cursussen 
over de schilder, zijn tijd en zijn techniek. 

Ook bij ons, op het CKV gaat het veel over 
Rembrandt. Wat maakt een schilder nu 
zo goed. Is het de speciale, vernieuwende 
techniek, het materiaalgebruik? Of is het 
de sublieme compositie, de lichtinval of de 
slimme keuze van z’n onderwerp? Het is 

Van een eerste schets tot de laatste vernis- 
laag wordt alles helder verteld.
En kom je er dan toch niet helemaal uit?
Dan zijn ze altijd in de buurt om je net dat 
zetje te geven waardoor je weer verder kunt. 
Eigenlijk net als Rembrandt deed in zijn ate-
lier bij al zijn leerlingen. En die Nachtwacht? 
Ach, dat was ook niet het eerste doek dat zijn 
atelier verliet…
Cursussen tekenen en schilderen, voor vol-
wassenen, jongeren en kinderen op een van 
de mooiste locaties in Almere met uitzicht 
over het Weerwater. Een absolute aanrader 
voor iedereen met artistieke ambities. Kom 
langs en maak eens een proefles mee!

natuurlijk een combinatie van al deze facto-
ren. De docenten tekenen en schilderen be-
steden ruim aandacht aan de manier waarop 
de grote meesters hun werken maakten. Fas-
cinerend om zelf te ontdekken hoe een goed 
schilderij in elkaar zit. Van de volwassenen 
cursussen tot aan het kinderatelier, overal 
komen elementen van de technieken uit de 
gouden eeuw aan de orde. Prachtige claire 
obscure composities en mooie monochrome
portretjes sieren nu de gangen bij de ateliers. 
Er is hard gewerkt om van binnenuit te be-
grijpen hoe het mogelijk was om 350 geleden 
zulke prachtige dingen te maken.
De docenten leggen geduldig uit hoe je stapje 
voor stapje komt tot een echt goed schilderij. 

BEELDENDE
KUNST
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Eigenlijk weten we het allemaal wel. Be-
wegen is goed voor ons. Minder gamen, 
minder snoepen, minder netflixen en veel 
actiever leven. Jahaa, nu is het wel duidelijk 
hoor!
Iedereen heeft eigenlijk wel goede voor-
nemens om toch maar eens iets te veran-
deren. Maar ja, als je jezelf niet fanatiek 
langs de weg ziet rennen of je wilt de com-
petitie op de sportvelden liever vermijden, 
wat dan? Nou, kom dan eens langs voor 
een dansles. Iedereen kan het, er zijn 

groepen voor elk niveau, voor elke leeftijd.  
We hebben hier een fantastische dansstudio 
met dansdocenten die echt op de hoogte zijn 
van de laatste moves. En ben je niet direct 
een streetdance type, dan zijn er nog diverse
andere mogelijkheden. Kijk maar eens ach-
terin deze brochure. Een absolute aanrader 
zijn de buikdanslessen op de dinsdagavond 
van Nicoletta. Houding, beweging, zelfver-
trouwen, ritmegevoel, gratie en gezelligheid. 
Zomaar wat kernwoorden die van toepas-
sing zijn op deze cursus. Maar ook kleuter-

dans moet zeker even genoemd worden. Op 
woensdagmiddag wordt de danszaal roze 
en lichtblauw gekleurd door alle tutu’s en 
danspakjes. Juf Veselina weet als geen ander 
de kleintjes enthousiast te krijgen met de 
leukste spelletjes en dansjes.
Eigenlijk is er geen reden om niet een keertje 
te komen kijken en meedoen. En dat gezeur 
over actiever leven…? Daar ben je dan mooi 
vanaf. Per dansavond verbrand je maar zo 
1000 calorieën. Dat lijkt me actief genoeg!

DANS

28-4-2019 about:blank

about:blank 1/2
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THEATER
In de spotlights; iets over het voetlicht 
brengen; plankenkoorts hebben; open 
doekje... Zomaar een paar uitdrukkingen 
die verweven zijn in onze taal en die met
het toneel te maken hebben.
Het mooiste bewijs dat toneelspelen niet 
weg te denken is uit onze maatschappij. 
We acteren wat af, in iedere situatie weten 
we ons virtuoos aan te passen en vullen 
we onze rol in.

Toneelspelen ligt dus eigenlijk heel dicht 
bij ons. We hebben vaak niet eens in de 
gaten dat we iemand aan het spelen zijn 
die we liever niet zijn. Als je dat maar lang 

genoeg doet weet je zeker dat dat een keer 
mis gaat. Nou gaat het misschien iets te ver 
om te beweren dat je beter jezelf leert zijn 
als je geleerd hebt hoe je iemand anders 
kunt spelen maar, het heeft er zeker mee te 
maken. 
Tijdens de cursussen toneelspelen op het 
CKV leer je goed in de huid van een ander 
te kruipen en toch dicht bij jezelf te blijven.
Acteren kun je leren, zeker als er ervaren 
dramadocenten voor de groepen staan als 
Peter en Tanja. Stapsgewijs nemen zij je mee 
aan de hand van spelopdrachten, improvi-
saties, tekstbehandeling en podiumpresen-
tatie.

Zo kom je uiteindelijk tot het spelen van een 
prachtig theaterstuk, dat in samenwerking 
met KAF ook in een van de mooiste theater-
zalen gespeeld gaat worden. Zo leer je een 
rol te spelen die misschien helemaal niet zo 
dicht bij jou ligt maar die je wel overtuigend 
kunt brengen. Een prachtige ontsnapping 
uit de rollen die je in het dagelijks leven te 
vervullen hebt.
Kom maar een keer een kijkje nemen bij 
een van de groepen. Toneellessen zijn er op 
meerdere dagen van de week. Achterin de 
brochure staat het hele aanbod.
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denieuwebibliotheek Almere Stad
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere Stad

Almere Haven
Schoolstraat 36
1354 HP Almere Haven

Almere Buiten
Baltimoreplein 112
1334 KA  Almere Buiten

www.denieuwebibliotheek.nl

Servicepunt
Almere Poort
Oostenrijkstraat 2
1363 CB  Almere Poort

verrassend
veelzijdig
inspirerend

denieuwebibliotheek   
Postbus 10284
1301 AG Almere
036 548 60 00

Het hele jaar klassieke concerten,  
gevarieerd programma, middag en avond

Klinkt goed!

Goede Rede, Kerkgracht 60 
1354 AM Almere Haven
telefoon 06-80140467
info@goederedeconcerten.nl
Gratis parkeren.

www.goederedeconcerten.nl
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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 € 212 (incl. werkboek)
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk
start maandag 26 augustus 2019 16:00u – 17:00u 
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
woensdag 28 augustus 2019 16:00u – 17:00u
(kinderen van 6 en 7 jaar) 
maandag 26 augustus 2019 17:00u – 18:00u
(kinderen van 8 t/m 10 jaar) 
 woensdag 28 augustus 2019 17:00u – 18:00u
(kinderen van 8 t/m 10 jaar) 

Samen muziek maken 
voor kinderen van 5 t/m 8 jaar uit het Speciaal 
Onderwijs
Plezier maken in zingen en het maken van muziek 
staat centraal. De kinderen doen veel verschillende 
dingen. Met behulp van allerlei liedjes gaan ze spelen 
op instrumenten en bewegen op muziek. Ook doen 
de kinderen ritmespelletjes en maken ze kennis met 
eenvoudige muzieknotatie.  
aantal lessen: 6 bijeenkomsten 
lestarief: € 75 (inclusief link We-transfer met alle 
liedjes) 
start:  maandag 30 september 2019 15.20u – 16:00u 
en maandag 3 februari 2020 15.20u – 16:00u

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 € 112 (inclusief link We-transfer met alle 
liedjes) 
start woensdag 2 oktober 2019 en woensdag 
5 februari 2020 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 € 112 (inclusief link We-transfer met alle 
liedjes) 
start woensdag 2 oktober 2019 en woensdag 5 
februari 2020 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 € 112 (inclusief link We-transfer met alle 
liedjes) 
start woensdag 2 oktober 2019 en woensdag 5 febru-
ari 2020 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 35
lesson price €13,50 (€11 when booking for a full 
term)
Payment in 5 instalments is possible per year.
start Tuesday 24th September 2019 10.20-11.00
Toddler Class (Age: 10 months - 4 years) 
and 11.15-11.45 Lullaby Lounge (0- 10 months) 

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

KINDEREN EN JONGEREN (TOT 21 JAAR) 

Muziek van binnenuit - Praktische solfège 
Vanaf 8 jaar (voor cursisten die al een 
instrument bespelen)
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 € 153
start zaterdag 1 sepember 2019 10.15u-11.00u 

Muziek

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

saxofoon (sopraan, alt, tenor, bariton), 
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 €523
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Groepsles
2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 685

betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 685
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs 
30 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief €974
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.428
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Individueel onderwijs 
30 minuten per 2 weken (vanaf 15 jaar)
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 509
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Start in de week van 26 augustus 2019
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 € 1043
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 26 augustus 2019

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 € 243
30 min € 344
45 min € 491

 JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN • KINDEREN & JONGEREN
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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 à 45 min
lestarief € 156
start in de week van 11 septmber 2019, 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 lessen van 45 min
lestarief € 156 
start maandag 26 augustus en donderdag 29 augus-
tus 2019/maandag 6 januari en donderdag 9 januari 
2020, 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 € 36
start maandag 26 augustus en donderdag 29 
augustus 2019, 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
start lestijd in overleg, start van de cursus kan op elk 
maandag tijdens het cursusjaar 
privé lestarief 20 minuten individueel € 209

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 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/
woensdag  1 april of vrijdag 3 april 2020

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 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/
woensdag  1 april of vrijdag 3 april 2020

Piano pop 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 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/
woensdag 1 april of vrijdag 3 april 2020

Piano pop 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 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/
woensdag  1 april of vrijdag 3 april 2020

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.

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



23

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 dinsdag 1 oktober of woensdag 2 oktober of 
vrijdag 4 oktober 2019/dinsdag 7 januari of woens-
dag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/dinsdag 31 
maart of woensdag 1 april of vrijdag 3 april 2020

Schrijf je eigen hit! 
Zingen, liedjes maken, jezelf begeleiden én je publiek 
weten te raken: dat moet singer-songwriters allemaal 
kunnen. Tijdens de cursus singer-songwriter leren be-
ginnende songwriters in tien lessen de grondbegin-
selen 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 1 oktober of woensdag 2 oktober of 
vrijdag 4 oktober 2019/dinsdag 7 januari of woens-
dag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/dinsdag 31 
maart of woensdag 1 april of vrijdag 3 april 2020

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 € 101,-
start dag en tijd in overleg met de docent

samenspel: 
koren, ensembles & bands

Alles Kids 
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 € 226
betaling in twee termijnen mogelijk 
start dinsdag 27 augustus 2019 16:00u – 17:30u

Harpensemble 
Muziekmaken is leuk, maar samen muziekmaken is 
nog veel leuker! Schrijf je nu in voor het harpensem-
ble bij CKV Almere. We zullen diverse muziekstijlen 
spelen, afgestemd op niveau en wensen van de 
ensemble leden.
aantal lessen 37 lessen à 45 min 
lestarief € 346 
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start dag en tijd in overleg (bij minimaal 4 aanmel-
dingen)

Pop/jazzband 
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 37 lessen
lestarief €523
aantal lessen 15 lessen
lestarief € 211
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start in de week van 26 augustus 2019

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 € 293
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start dinsdag 27 augustus 2019 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 € 573 
 

DA N S
Kleuterdans 
3 t/m 5 jaar 
Kleuterdans richt zich op het opbouwen van basis 
dansvaardigheden door een persoonlijke benadering 
van elk kind. De kinderen leren spelenderwijs dansen 
en bewegen. In deze les kunnen ze lekker hun fantasie 
laten gaan en met vrolijke choreografieën solo en met 
elkaar dansen. 
aantal lessen 32 lessen 
lestarief € 135 
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk  
start woensdag 4 september 2019 15:00u -15:40u.
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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 ver-
gevorderden. Zo kan iedereen op een passend niveau muziek maken.
Brassband Almere verzorgt ook muzieklessen tegen een goed tarief. 
Wil je les volgen op een koper blaasintrument of slagwerk of gelijk 
al meespelen? Kom dan op donderdag naar onze repetitieavond. 
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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Latijns – Amerikaanse en Standaard dansen
6 t/m 9 jaar 
Houd je van snelle, energieke of rustige muziek? Bij 
deze cursus duik je in dansen zoals de samba en zul 
je opstijgen als een prins/prinses die zwaait in een 
Engelse wals. Met deze groep werken we toe naar een 
optreden. 
aantal lessen 35 lessen 
lestarief € 200 
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk  
start woensdag 4 september 2019 16:00u -17:00u. 
Individuele lessen mogelijk, lesprijs in overleg met 
docent.

“JUMPStart” training voor Jongeren
vanaf 10 jaar 
Wil je iets moois creëren met je lichaamsbewegingen? 
Er wordt gewerkt aan houding, je wordt soepel en je 
krijgt een goed gevoel voor ritme. Met deze cursus 
kun je jezelf uiten via Latijns Amerikaanse muziek. 
Choreografieën zijn geschikt voor zowel solodansen als 
dansen in paren.  
aantal lessen 35 lessen 
lestarief € 200 
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk  
start donderdag 5 september 2019 16:30u – 17:30u  
Individuele lessen mogelijk, lesprijs in overleg met 
docent.

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 € 210
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 9 september 2019 16:00u – 17:00u 
(beginners 6 – 10 jaar) 
maandag 9 september 2019 17:00u – 18:00u (gevor-
derden 10 - 14 jaar)
vrijdag 30 augustus 2019 16:00u – 17:00u (beginners 
6 - 9 jaar)
vrijdag 30 augustus 2019 17:00u – 18:00u (gevorder-
den 9 -13 jaar)

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 € 127,-
betaling lestarief in max 2 termijnen mogelijk 
betaling per les mogelijk, tarief € 12 per les
start beginner, dinsdag 27 augustus 2019 en dinsdag 
4 februari 2020 18:30u – 19:30u
start gevorderd, dinsdag 27 augustus 2019 en 
dinsdag 4 februari 2020 19:30u – 20:30u

Talentenklas dans 
Wil je naar de dansacademie en heb je er alles voor 
over om nóg beter te worden? Dan kan je 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 € 515
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 9 september 2019 vrijdag 30 augus-
tus 2019 18:45u - 19:45u

T H E AT E R
Kindertheater en beweging 
4-7 jaar
Dit jaar opent de CKV Jeugd Theaterschool ook haar 
deuren voor cursisten van 4 tot 7 jaar! Bij kinderthe-
ater en beweging, maak je spelenderwijs kennis met 
theater en beweging. Cursussen kunnen opeenvolgend 
gevolgd worden, ieder blok heeft een ander thema.
Aantal lessen 10 lessen 
Lestarief € 84 
Start vrijdag 30 augustus 2019 15:00u - 15:45u (4-5 
jaar) 16:00u - 16:45u (5-6 jaar)
vrijdag 10 januari 2020 15:00u - 15:45u (4-5 jaar) 
16:00u - 16:45u (5-6 jaar)
vrijdag 3 april 2020 15:00u - 15:45u (4-5 jaar) 16:00u 
- 16:45u (5-6 jaar)
 
Kindertheater
8-13 jaar lessen van 1.5 uur
Op onze Jeugdtheaterschool leer je op een leuke, 
speelse en professionele manier de eerste stappen op 
het toneel te zetten. Bij het kindertheater van het CKV 
Almere gaat het vooral om plezier! We maken natuur-
lijk ook een voorstelling voor de ouders en familie!
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 338
betaling in twee termijnen 
start dinsdag 27 augustus 2019 16.15 – 17.45u (8-11 
jaar)
woensdag 28 augustus 2019 16.15 – 17.45u (10-13 
jaar)

Kindertheater
7-9 jaar 37 lessen van 1 uur
Op onze Jeugdtheaterschool leer je op een leuke, 
speelse en professionele manier de eerste stappen op 
het toneel te zetten. Bij het kindertheater van het CKV 
Almere gaat het vooral om plezier! We maken natuur-
lijk ook een voorstelling voor de ouders en familie!
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 213
donderdag 29 augustus 2019 16:15u – 17:15u 
(7-9 jaar)
vrijdag 30 augustus 2019 17:00 – 18:00
(7-8 jaar)
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Jeugdtheater en jongerentheater
12-18
Bij het jeugd- en jongerentheater leer je alles wat je 
nodig hebt om op het podium te staan! De groepen 
van het jeugd- en jongeren theater zijn een plek voor 
acteren, plezier, vriendschap en optredens. Hier leer je 
acteren tot het plafond eraf gaat.
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 395
betaling in twee termijnen 
start woensdag 28 augustus 2019 18:00u – 19:45u 
(12-15 jaar)
donderdag 29 augustus 2019 17:45- 19:30 (14 - 18 
jaar)

Productieklas (samenwerking CKV Almere 
en KAF) 
15- 25 jaar
In de productieklas kom je de leukste en beste jonge-
ren van Almere tegen!
Je werkt hard aan je acteer-skills, maar je gaat 
natuurlijk ook optreden. Deze productieklas is een sa-
menwerking tussen het CKV en het KAF, wat betekent 
dat je een kijkje krijgt in de wereld van het theater. 
Voor deze productieklas moet je auditie doen. 
aantal lessen 37 lessen
lestarief tot 21 jaar € 410
lestarief vanaf 21 jaar € 496,10 incl. BTW 
betaling in twee termijnen 
start dinsdag 27 augustus 2019 19:00u– 21:30u 
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Keramiekgroep voor jongeren
13-18 jaar
Heb je altijd je favoriete figuur willen maken in 3-d, je 
eigen design voor een schaal of kop verzinnen, lekker 
vies worden als je je werkstuk schildert? Dan zit je 
goed bij deze cursus. Je wordt aleen begrensd door je 
eigen fantasie!
We leren de grondtechnieken voor keramiek en 
boetseren en hoe je het werk schildert/ glazuurt. 
Je krijgt een goed inzicht in het hele proces van het 
maken van keramiek.
aantal lessen 14 lessen 1.5 uur 
lestarief € 171 (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 29 + € 9.50 per 10 kg klei  
start woensdag 28 augustus 2019 17:00u – 18:30u/ 
woensdag 8 januari 2020 17:00u – 18:30u

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 aangebo-
den zoals bijv. linoprint of etsen. 
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 341 (incl. materiaalkosten)  
start maandag 26 augustus 2019  17:00u – 18:30u
(15 t/m 18 jaar) 
woensdag 28 augustus 2019 16:15u – 17:45u
(12 t/m 14 jaar)

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 € 237 (incl. materiaalkosten) 
start maandag 26 augustus 2019 16:00u – 17:00u
           woensdag 28 augustus 2019 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 € 237(incl. materiaalkosten) 
start woensdag 28 augustus 2019 15:00u – 16:00u 

Keramiek en boetseren voor kinderen
(kan ook samen met ouder/oma/opa)
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 decoratietech-
nieken 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 alleen kind € 171 (excl. materiaalkosten) 
lestarief ouder + kind € 249 (excl. materiaalkosten)  
materiaalkosten € 20 + € 9.50 per 10 kg klei 
(contant) 
start woensdag 28 augustus 2019 15:00u – 16:30u/
woensdag 8 januari 2020 15:00u – 16:30u
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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 
start lestijd vroeg in de middag of laat in de avond, 
start van de cursus in overleg
privé lestarief 20 minuten individueel 
€ 252,89 incl. BTW 

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 
start lestijd vroeg in de middag of laat in de avond, 
start van de cursus in overleg
privé lestarief 20 minuten individueel 
€ 252,89 incl. BTW 

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 € 632,83 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk 

Groepsles
2 cursisten per 40 minuten
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 828,85 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
20 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 828,85 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
30 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1178,54 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
45 minuten per week
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 1.727,88 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Individueel onderwijs
30 minuten per 2 weken
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 615,89 incl. BTW
betaling lestarief in termijnen mogelijk

Start in de week van 26 augustus 2019
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 € 294,03 incl. BTW
30 min € 416,24 incl. BTW 
45 min € 594,11 incl. BTW
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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

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.

VOLWASSENEN (VANAF 21 JAAR)

(Voor cursisten 
vanaf 21 jaar 

zijn wij verplicht 
21 % btw 

te berekenen)

28-4-2019 about:blank

about:blank 1/1



Korte cursus “Blokfluit voor volwassenen” 
Deze cursus richt zich aan volwassenen, die hun vaar-
digheden op de blokfluit een impuls willen geven. 
Na de cursus kun je doorstromen naar een jaarcursus 
blokfluit of aansluiten bij het blokfluitensemble. 
aantal lessen 5 lessen van 30 minuten individueel
lestarief € 153,67 incl. BTW
betaling in een keer
start maandag 26 augustus en donderdag 29 augus-
tus 2019, 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 excl. Lesboek
mogelijkheid tot huur keyboard €25,00
start woensdag 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/
woensdag 1 april of vrijdag 3 april 2020

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 €25,00
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start woensdag 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/woens-
dag 1 april of vrijdag 3 april 2020

Piano pop voor beginners 
Maak kennis met de eerste aanzet van het piano spe-
len. In deze cursus leer je noten lezen en je leert liedjes 
spelen op basis van akkoorden.
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 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/woens-
dag 1 april of vrijdag 3 april 2020

Piano pop 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 € 196,02 incl. BTW
start woensdag 2 oktober of vrijdag 4 oktober 2019/
woensdag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/woens-
dag  1 april of vrijdag 3 april 2020

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 €25,00
start dinsdag 1 oktober of woensdag 2 oktober of 
vrijdag 4 oktober 2019/dinsdag 7 januari of woensdag 
8 januari of vrijdag 10 januari 2020/dinsdag 31 maart 
of woensdag 1 april of vrijdag 3 april 2020

Schrijf je eigen hit! 
Zingen, liedjes maken, jezelf begeleiden én je publiek 
weten te raken: dat moet singer-songwriters allemaal 

kunnen. Tijdens de cursus singer-songwriter leren be-
ginnende songwriters in tien lessen de grondbegin-
selen 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 1 oktober of woensdag 2 oktober of 
vrijdag 4 oktober 2019/dinsdag 7 januari of woens-
dag 8 januari of vrijdag 10 januari 2020/dinsdag 31 
maart of woensdag 1 april of vrijdag 3 april 2020
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 € 122,21 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.
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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



30

aantal lessen 37 lessen
lestarief € 315 per jaar 
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
start maandag 2 september 2019 19:30u – 21:15u

Blokfluitensemble volwassenen
ideaal voor wie gezellig in ensembleverband wil 
musiceren. Het repertoire wordt afgestemd op de 
wensen van de deelnemers. Er zijn twee niveaugroe-
pen: intermediate en gevorderd. 
aantal lessen 18 lessen
lestarief € 304,93 incl. BTW bij minimaal 3 aanmel-
dingen 
lestarief € 248,10 incl. BTW bij minimaal 4 aanmel-
dingen
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start donderdag 29 augustus 2019 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 € 356,95 incl. BTW bij minimaal 3 aanmel-
dingen 
lestarief € 271,04 incl. BTW bij minimaal 4 aanmel-
dingen 
betaling lestarief in twee termijnen mogelijk
start woensdag 11 september 2019

Harpensemble 
Muziekmaken is leuk, maar samen muziekmaken is 
nog veel leuker! Schrijf je nu in voor het harpensem-
ble bij CKV Almere. We zullen diverse muziekstijlen 
spelen, afgestemd op niveau en wensen van de 
ensemble leden.
aantal lessen 37 lessen à 45 min 
lestarief € 418,66 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 € 693,33 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 € 354,53 incl. BTW 
betaling lestarief in termijnen mogelijk  
start dinsdag 27 augustus 2019 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 € 632,83 incl. BTW
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk 
start in de week van 26 augustus 2019

Pop/jazzband 
Kun je al wat spelen en wil je meedoen in een band, 
meld je dan aan!
aantal lessen 15 lessen
lestarief € 255,31 incl. BTW
start in de week van 26 augustus 2019
 

DA N S

 “Ladies style” Latijnse Dansen
Heb je als kind gedroomd om Latijns te dansen, maar 
je bent niet begonnen met een cursus omdat er bij-
voorbeeld geen partner was? Dan is de cursus “Ladies 
style” voor jou. In deze cursus leer je verschillende 
Latijns-Amerikaanse dansen. Alle technieken komen 
aan bod. Dit zal je helpen meer zelfvertrouwen te 
krijgen op de dansvloer.

aantal lessen 35 lessen
lestarief tot 21 jaar € 200
lestarief vanaf 21 jaar € 242 incl. BTW 
betaling lestarief in 2 termijnen mogelijk 
start donderdag 5 september 2019 18:30u – 19:30u 
Individuele lessen mogelijk, lesprijs in overleg met 
docent.

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 € 153,67 incl BTW 
betaling lestarief in max 2 termijnen mogelijk 
betaling per les mogelijk, tarief € 14,50 incl BTW 
start beginner, dinsdag 27 augustus 2019 en dinsdag 
4 februari 2020 18:30u – 19:30u
start gevorderd, dinsdag 27 augustus 2019 en 
dinsdag 4 februari 2020 19:30u – 20:30

T H E AT E R
Productieklas
(samenwerking CKV Almere en KAF) 
15- 25 jaar
In de productieklas kom je de leukste en beste jonge-
ren van Almere tegen!
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Je werkt hard aan je acteer-skills, maar je gaat 
natuurlijk ook optreden. Deze productieklas is een sa-
menwerking tussen het CKV en het KAF, wat betekent 
dat je een kijkje krijgt in de wereld van het theater. 
Voor deze productieklas moet je auditie doen. 
aantal lessen 37 lessen
lestarief tot 21 jaar € 410,- 
lestarief vanaf 21 jaar € 496,10 incl. BTW 
betaling in twee termijnen 
start dinsdag 27 augustus 2019 19.00u– 21:30u

Volwassenen theater –
spelen met rol en tekst
Bij volwassenentheater staat spelplezier voorop! We 
oefenen met de technieken die je later in de voorstel-
ling kan gebruiken. We gaan een voorstelling voor 
publiek maken, die behapbaar is voor alle cursisten, 
en waarbij je het beste uit jezelf kan halen! 
aantal lessen 37 lessen
lestarief € 477,95 incl. BTW
betaling in twee termijnen 
start woensdag 28 augustus 2019 1945u – 21:30u
donderdag 29 augustus 2019 1945u – 21:30u

Volwassen improvisatietheater
Een korte opdracht en spelen maar! Tijdens de cursus 
Improvisatie theater leer je meer over verschillende 
vormen van improvisatietheater. Je leert hoe je jezelf 
staande houdt in improvisatie scenes en er wordt een 

geïmproviseerde voorstelling gemaakt!
aantal lessen 37 lessen 
lestarief € 477,95 incl. BTW
betaling in twee termijnen
start Woensdag 28 augustus 2019 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 
lestarief € 337.59 incl. BTW (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 30 + € 9.50 per 10 kg klei 
(contant) 
start woensdag 28 augustus 2019 19:00u – 21.30u / 
woensdag 8 januari 2020 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 € 223,85 incl. BTW (excl. materiaalkosten) 
materiaalkosten € 10 contant
start woensdag 28 augustus 2019 9:30u – 11:30u/
woensdag 26 februari 2020 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 
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visie uit te bouwen tot een eigen handschrift. 
aantal lessen: 32 lessen 2 uur les ochtend
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
lestarief € 436,81 incl. BTW (excl. materiaalkosten)  
materiaalkosten € 30 contant
start woensdag 28 augustus 2019 9:30u – 11:30u

aantal lessen: 32 lessen 2,5 uur les avond
betaling lestarief in termijnen mogelijk 
lestarief € 545,71 incl. BTW (excl. Materiaalkosten 
materiaalkosten € 30 contant
start maandag 26 augustus 2019 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 € 545,71 incl. BTW (excl. materiaalkosten)  
materiaalkosten € 30 contant
start woensdag 28 augustus 2019 19:30u – 22:00u 
donderdag 29 augustus 2019 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.

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
Stef Verschuren

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



EXLUSIEF VOOR 
CKV-LEDEN

VOORDELIG 
NAAR HET 
THEATER 
Volg je lessen bij CKV Almere? Dan krijg je 
korting op theater-, muziek-, jeugd- en comedy-
voorstellingen in KAF! Kies uit de verschillende 
genres en bezoek 3 voorstellingen voor 1 prijs.

THEATER €35 
•	 Extreme
•	 Role model
•	 Dit is Almere 

MUZIEK €65
•	 Thijs Borsten & Izaline 

Calister 
•	 The story of George  

Micheal
•	 Dominic Seldis

JEUGD €30 
•	 De griezelbus on tour
•	 Hip hop hoera
•	 Eet je bord leeg 

COMEDY €45
•	 Anne Neuteboom
•	 Sara Kroos
•	 Johan Fretz

Voor verkoop en meer informatie, ga naar: CKVALMERE.NL/KAF


