		

Cultuurkust gelooft dat iedereen creatief talent heeft. Daarom
bieden we voor iedereen cursussen en workshops in alle
kunstdisciplines. Daarnaast hebben we een actieve afdeling
voor het basisonderwijs, bieden we workshops aan bedrijven
en de maatschappelijke zorg. Cultuurkust is actief in de
gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten en Nijkerk.
Cursuslocaties:
Cultuurkust			

De Dialoog

Klooster 4
		
3841 EN Harderwijk		

Raadhuisplein 4
3851 NT Ermelo

Veluvine			

Kultuurhus

F.A. Molijnlaan 186		
8071 AK Nunspeet		

MELD JE AA
N
VOOR DE
NIEUWSBRIE
F

Nachtegaalweg 2
8075 AX Elspeet

T: 0341- 721 021
W: ww.cultuurkust.nl
E: info@cultuurkust.nl
Cursusadministratie:
administratie@cultuurkust.nl
Volg ons:

Meer informatie www.cultuurkust.nl/cursussen

Vormgeving & redactie: Cultuurkust | Foto: Henriëtte Houtsma, Jelle Bakker

cultuurkust

>> seizoen 2022-2023

THEATER
Vergroot je wereld, maak theater!
Je maakt mooie dingen met een hechte
groep mensen. Leer alle geheimen van het
theatervak en daag jezelf uit om je grenzen
te verleggen. Met of zonder ervaring, iedereen
kan theater bij ons komen maken.

Start 2022-2023

cursus

Di
Di
Vr

Theaterklas 8-10 jr + 10-12 jr
Doorstroomcursus theaterwerkplaats
Musicaltheaterklas 6-9 jr + 10-12 jr

13 sep		
13 sep		
16 sep

MUZIEK
Ontdek je muzikale talent! Bij Cultuurkust kun je in verschillende
stijlen muziekles krijgen. Van individuele muziekles en
kleine groepslessen tot diverse cursussen. Kom luisteren,
improviseer, componeer en speel samen.

Start 2022-2023		

JongerenTheaterSchool WOLF (JTS) van
Cultuurkust is dé ontmoetingsplek voor
jongeren die geïnteresseerd zijn in theater.
Wij hebben plek voor alle jongeren van 12 t/m
21 jaar die nieuwsgierig zijn naar acteren en
theater maken; of je nou voor het eerst op de
planken staat of auditie wilt doen voor een
vakopleiding.

Start 2022-2023

cursus

Vr

Auditiedag Theaterklassen

16 sep		

cursus

Div data			
Muziek Op Schoot div leeftijden
Div data			
Dreumes Muziek 1-2,5 jr
Div data			
Peuter Muziek 2,5 – 4 jr
Wo
21 sep			
Muziek voor het jonge Kind 4-6 jr
Wo
21 sep + 01 feb
Algemene Muzikale Vorming 6-9 jr
Vr
23 sep			
Doe Maar Mee Orkest slagwerk/		
				marimba 8-12 jr

We bieden een muziekportal voor individuele
muzieklessen en via ons kun je je aanmelden om
mee te spelen in een Harmonie, Fanfare of
Brassband (HaFaBra). Voor alle leeftijden en op elk
niveau, wij bieden een plek voor een brede
muzikale ontwikkeling.

Meer informatie www.cultuurkust.nl/cursussen

verruim

je blik!
schrijf je nu in
Cultuurkust.nl/cursussen

BEELDENDE KUNST
Wij bieden beeldende cursussen aan voor ieder niveau en alle
leeftijden. Je ontwikkelt je eigen stijl en maakt iets wat uniek
is en dus helemaal van jou. Wat je ook kiest, jouw plezier en
ontwikkeling staan voorop. Laat je inspireren en verruim je blik!

Start 2022-2023		

cursus

Div data			
Za
10 sep + 01 apr
wo
14 sep			
di
13 sep + wo 14 sep
Vr
16 sep			
Ma
19 sep + 28 nov
Di
20 sep + 29 nov
Wo
21 sep + 01 feb
Vr
23 sep			
Za
24 sep			

Tekenen en Schilderen basis
Urban Sketching
Kids cursus Keramiek 6-12 jr
Keramiek volwassenen
Kunst & Co 8-11 jr + 12-15 jr
Schilderen met olieverf
Van Olieverf tot Aquarel
Chinees & Japans Schilderen
Vrijdagacademie
Portret boetseren

+FOTOGRAF
IE
Start 2022-2023		

cursus

Wo
Do
Do
Do
Wo
Do
Do

Fotografie basis
Fotografie verdieping
Creatieve fotografie
Portretfotografie
Fotografie: met de camera op pad
Sportfotografie
Architectuurfotografie

05 okt + 01 feb
06 okt			
02 feb			
09 mrt			
19 apr			
11 mei			
15 jun			

WORD
ER
VRIJWILLIG

Start 2022-2023		

cursus

Di
Di
Wo
Do
Do
Do
Do
Do
Vr

Schilderen aan de hand van stromingen
Edelsmeden
Portret Schilderen
Beeldhouwen
Gevelsteen
Creatief Atelier (div. technieken)
Waarnemend Schilderen
Airbrush voor beginners
Young Art 13 -17 jr

27 sep			
27 sep + wo 28 sep
28 sep			
29 sep			
29 sep +12 jan
29 sep			
29 sep			
29 sep			
30 sep			

LITERATUUR
& SCHRIJVEN

		Wij zijn op zoek naar enthousiaste,
zelfstandige en flexibele vrijwilligers die affiniteit
hebben met kunst en cultuur. Wil jij graag deel uit
te maken van hét centrum voor cultuureducatie en
amateurkunst in Harderwijk? We kijken er naar uit
om kennis met je te maken!

Je bent van harte welkom om vrijblijvend een les
mee te doen. Meld jezelf wel vooraf bij ons aan.
Dit doe je door je in te schrijven voor de cursus waar je
interesse in hebt en zet in het proefles veld de datum
van de gewenste proefles.

Start 2022-2023

cursus

Di
Di
Do
Wo
Do

Literatuurclub A
Literatuurclub B
Schrijfatelier gevorderden
Spoken Word/Woord Kunst
Korte schrijfcursus

13 sep		
20 sep		
22 sep		
28 sep		
08 jun		

DANS

KOM
PROEVEN

UNIEK
Podium en Atelier UNIEK van Cultuurkust is voor kinderen,
jongeren en volwassenen, die van dansen en toneelspelen
houden en graag creatief bezig zijn. Een Atelier en een Podium
voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een
lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand.

Start 2022-2023
Meer informatie www.cultuurkust.nl/cursussen

Duik samen met Cultuurkust de literaire wereld in. Laat je
inspireren door verschillende schrijvers en ga zelf aan de slag.
Ontdek klassiekers of laat je verassen door minder bekende
schrijvers, verrijk je wereld!

Wo
Do

21 sep
22 sep		

cursus

Podium + Atelier UNIEK jr.
Poduim + Atelier UNIEK

Leef je uit met dans! Bewegen is gezond, niet alleen voor de
fysieke conditie maar ook voor de mentale gezondheid. Dansen
werkt ontspannend en beweging helpt om een gezond lichaam
te krijgen en te houden. Voor jong en oud: beleef, samen in een
groep, verschillende dansstijlen bij ons.

Start 2022-2023

cursus

Ma
Ma
Za
Za
Za
Za

Dansconditie 55+
Dare dance around the world
Ouder-dreumesdans
Ouder-peuterdans
Dansexpressie en theater 4-5 jaar
Dansen met Parkinson

12 sep		
12 sep		
17 sep		
17 sep		
17 sep		
21 sep		

Meer informatie www.cultuurkust.nl/cursussen

