>> IN JE VRIJE TIJD
Nunspeet – Elspeet

Muziek
Toneel
Musical

Cursussen
2020 -2021

SCHRIJF
JE NU IN!

Cultuurkust.nl/cursussen

voorwoord
Wat zijn we blij dat we weer van start kunnen gaan met onze cursussen
en lessen!
Na de bijzondere maanden waarin de Corona crisis ook de cultuursector
flink heeft geraakt en we noodgedwongen onze gebouwen moesten
sluiten, is het ontzettend fijn dat we jullie, onze cursisten, weer mogen
ontvangen.
Want hoewel deze bizarre periode ook veel creativiteit heeft gebracht in
het bedenken van alternatieven, zoals online lessen, cursussen in een
doosje en het geven van een gepersonaliseerde Cultuurkus; niets kan
tippen aan de persoonlijke ontmoeting.
Onze docenten staan te trappelen om jullie weer te inspireren en de
kneepjes te leren van het zelf muziek maken, toneelspelen, dansen,

‘HET PODIUM
IS VOOR JOU!’

CONTACT
Klooster 4
3841 BE Harderwijk
0341-721 021
info@cultuurkust.nl
www.cultuurkust.nl

tekenen en schilderen!
Maar natuurlijk staat gezondheid nog steeds voorop. Er is hard gewerkt
aan een cursusaanbod dat voldoet aan de richtlijnen die gelden rondom
Corona. In de praktijk komt dat erop neer dat cursussen veelal verspreid
over twee ruimtes gaan plaatsvinden, er een corona protocol voor

ADMINISTRATIE
administratie@cultuurkust.nl
VERHUUR
info@cultuurkust.nl
ONTWERP
Essencio, Harderwijk
FOTOGRAFIE
Henriëtte Houtsma, Vincent Boom

deelname geldt en publieksactiviteiten zoals presentaties/voorstellingen
voorlopig niet of alleen met een beperkt publiek gegeven worden.
We hebben er alles aan gedaan om
jullie vanaf september weer van dienst
te kunnen zijn met onze gezamenlijke
passie en kunnen niet wachten om
samen weer creatief aan de slag te gaan.
Tot gauw!

VOLG ONS ONLINE
Facebook/Youtube/Instagram

Andries de Jong
Directeur

Cultuurkust.nl/cursussen

aanbod
kinderen + jongeren

muziek
kinderen
		
leeftijd

aantal			
lessen dag
tijd

start
2020

start
2021

start
2021

kosten

Veluvine Nunspeet
Dreumes muziek

1-2,5 jaar

8

ma

09:45

14 sep.

11 jan.

22 mrt. 1 x € 35

€ 35

Peuter muziek

2,5-4 jaar

8

ma

10:45

14 sep.

11 jan.

23 mrt. 1 x € 52

€ 52

Muziek voor het jonge kind

5-6 jaar

30

di

16:45

06-okt

8 x € 28,25 € 226

Algemene Muzikale Vorming

6-8 jaar

30

di

18:00

06-okt

8 x € 28,25 € 226

Kinderorkest Houten Blaasinstrumenten 8-12 jaar

10

wo

15:30

23 sep.

13 jan

25 mrt

1 x € 72

€ 72

Kinderorkest Gitaar

8-12 jaar

10

vr

16:30

25 sep.

15 jan.

26 mrt. 1 x € 72

€ 72

Dreumes muziek

1-2,5 jaar

8

di

09:45

15 sep.

12 jan.

30 mrt. 1 x € 35

€ 35

Peuter muziek

2,5-3,5 jaar 8

di

10:45

15 sep.

12 jan.

30 mrt. 1 x € 52

€ 52

Muziek met het jonge kind

5-6 jaar

30

wo

16:45

07-okt

8 x € 28,50 € 226

Algemene Muzikale Vorming

5-8 jaar

30

wo

18:00

07-okt

8 x € 28,25 € 226

Kinderorkest Gitaar

8-12 jaar

10

do

15:30

24-sep

14-jan

25-mrt

1 x € 72

€ 72

Kinderorkest Percussie

8-12 jaar

10

vr

16.30

25-sep

15-jan

26-mrt

1 x € 72

€ 72

Kinderorkest Marimba

8-12 jaar

10

vr

17:00

25-sep

15-jan

26-mrt

1 x € 72

€ 72

Kinderorkest Fluit

8-12 jaar

10

vr

18.00

25-sep

15-jan

26-mrt

1 x € 72

€ 72

Kulturhus Elspeet

Harmonie Nunspeet en

Muziekexamens

Elspeets Fanfare Korps

Twee keer per jaar organiseren wij

Lijkt het je leuk om bij de Harmonie/

theorie- en praktijkexamens op

Slagwerkgroep van Nunspeet

niveau A t/m D. De muziekexamens

te spelen, of bij de Fanfare/

zijn gratis voor leerlingen die

Slagwerkgroep van Elspeet?

via Cultuurkust lessen volgen bij

Via Cultuurkust kan je tegen

Harmonie Nunspeet en het Elspeets

gereduceerd tarief muzieklessen

Fanfare Korps.

volgen. Je hebt de keuze uit
verschillende instrumenten

Individuele muzieklessen

zoals slagwerk, trompet, klarinet,

Zin in individuele muziekles? Kijk

saxofoon, hoorn bugel, dwarsfluit

op onze Muziekportal voor een

of hobo.

gekwalificeerde docent bij jou in de
buurt! Je kan zoeken op instrument,
genre en plaats.

Cultuurkust.nl/cursussen

Cultuurkust.nl/muziek

toneel, musical
kinderen/jongeren

‘HET GAAT OM
SPELPLEZIER! ONTDEKKEN
WELKE VORM JE LEUK
VINDT. IMPROVISATIE OF
JUIST TEKSTTONEEL?’
HANNEKE BAKKER VAN LAANEN,
DOCENT TONEEL EN MUSICAL

		
leeftijd

aantal			
lessen dag
tijd

start
2020

start
2021

kosten

Veluvine Nunspeet
Toneel en musical basis

7-10 jaar

28

vr

16:00 17:15

18-sep

8 x € 35,50 € 284

Toneel en musical vervolg

8-11 jaar

30

vr

17:15 18:30

18-sep

8 x € 37

12-18 jaar

30

vr

18:30 20:00

18 sep

8 x € 41,25 € 338,00

€ 296

Veluvine Nunspeet
Musical Jongeren

Cultuurkust.nl/cursussen

musical
jongeren

muziek
volwassenen

aanbod
volwassenen
JIJ KAN
DAT OOK!

		
		

aantal			
lessen dag
tijd

start
2020

start
2021

kosten

Veluvine Nunspeet
Gitaar (akkoorden, begeleiden)

10

vr

18:30 - 19:30 25 sep.

€ 1 x € 87

Onze docenten
Wij werken uitsluitend met HBO kunstvakdocenten
en professionele kunstenaars met een (les)
specialisme. Nieu wsgierig naar de docent van jouw

IK HOOP DAT MIJN
CURSISTEN NET
ZO ENTHOUSIAST
WORDEN OVER
MUZIEK EN
GITAARSPELEN
ALS IK! ‘
PIETER MONDRIA, DOCENT GITAAR

Cultuurkust.nl/cursussen

cursus? Kijk op www.cultuurkust.nl/docenten en
ontdek hun drijfveer en wat zij jou hopen te leren!

praktische
informatie

PROEFLES

BETALEN

vrijblijvend een les mee te doen.

aangegeven termijnen betaald

Meld jezelf wel vooraf bij ons

worden. Dit kan alleen bij machtiging

Contact

aan zodat de docent weet dat je

tot automatische incasso. Het is ook

Klooster 4

komt. Aanmelden kan op www.

mogelijk om de cursus in één keer te

3841 BE Harderwijk

cultuurkust.nl/cursussen via de

betalen via incasso of op rekening.

0341-721 021

button ‘inschrijven’ bij de cursus van

In alle gevallen ontvang je eerst een

info@cultuurkust.nl

je keuze. Zet in het ‘proefles’ veld de

factuur.

www.cultuurkust.nl

KORTING

Cursusadministratie

Je bent van harte welkom om

De cursussen kunnen in de

datum waarop je wilt komen.

INSCHRIJVEN

Cultuurkust biedt de volgende

Schrijf je in via www.cultuurkust.

kortingen op de groepscursussen;

nl/cursussen of via het

10 % korting aan CJP pashouders,

inschrijfformulier. Dat kan het hele

65-plussers, als gezinskorting of

jaar door. Sommige cursussen

korting op een 2e cursus. Deze

hebben een minimum aantal

kortingen zijn niet van toepassing op

deelnemers nodig om door te

de lessen bij de muziekverenigingen

kunnen gaan. Andere cursussen

(HaFaBra). Meer informatie hierover

zitten vrij snel vol. Je ontvangt van

staat in onze algemene voorwaarden.

administratie@cultuurkust.nl

LESLOCATIES
NUNSPEET EN ELSPEET
NUNSPEET

Veluvine, F.A. Molijnlaan 186

onze cursusadministratie bericht of
er nog plek is, de cursus doorgaat en
je inschrijving definitief gemaakt kan
worden.

JEUGDCULTUURFONDS

We werken nauw samen met het

ELSPEET

Kulturhus, Nachtegaalweg 2h

Jeugdcultuurfonds. Dat betekent dat
ook kinderen uit minder bedeelde

Voor lessen bij muziekverenigingen

gezinnen een cursus bij ons kunnen

en muziekexamens kan je je

volgen. Wil je weten of jouw kind in

opgeven via www.cultuurkust.nl/

aanmerking komt voor een financiële

muziek. Ook voor deze lessen geldt

bijdrage? Lees de spelregels op

dat je gedurende het hele jaar kan

www.jeugdcultuurfonds.nl of neem

instromen.

contact met ons op.

Bezoek ook onze
website voor
informatie:
cultuurkust.nl
Cultuurkust.nl/cursussen

cultuurkust.nl

JIJ KAN
DAT OOK!

