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 INHOUDSOPGAVE
Inschrijven cursisten jonger dan 21 jaar
Cursisten kunnen zich gedurende het hele jaar in- en uitschrijven 
voor de jaarcursussen. In verband met plaatsing is het aan te 
raden om voor de zomervakantie of uiterlijk aan het begin van het 
seizoen in te schijven. In overleg met de docent worden de lesdag, 
lestijd en (groeps)indeling bepaald. De korte cursussen hebben 
vaste startdata. Inschrijven kan door middel van het online 
inschrijfformulier. Zie www.cultuurhuisheemskerk.nl. Het formulier 
kan ook opgehaald worden bij de administratie of de docent. 

Inschrijven lessen voor volwassenen
Leerlingen ouder dan 21 jaar kunnen direct met de aan ons 
gelieerde docenten contact opnemen voor meer informatie over 
het volgen van lessen en de prijzen. Zie het docentenoverzicht  
op onze website en pag. 18/19. U kunt onze administratie bellen 
voor vragen of advies.  
 
Korting op lessen
Nieuw dit jaar is gezinskorting op jaarcursussen. Voor het  
tweede kind dat een jaarcursus volgt, 5% korting, vanaf het  
derde kind uit één gezin, 10% korting.

De gemeente Heemskerk kent een hulpregeling voor mensen  
met een laag inkomen waarbij tot 50% van het lesgeld vergoed  
kan worden via de bijzondere bijstand. Voor meer info:  
www.heemskerk.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen. 
 
Lesrooster
De jaarcursussen van Cultuurhuis Heemskerk bestaan uit  
35 weken, van maandag 26 augustus t/m vrijdag 3 juli.  
We houden de schoolvakanties van de basisscholen aan.  
Op onze website is het vakantierooster te vinden.  
 
Word via onze website lid van onze e-mailnieuwsbrief,  
zodat u altijd op de hoogte bent van ons laatste nieuws!

Colofon: 
Interviews: Marissa Jalink
Vormgeving en fotografie: Karen Vleugel
Fotografie leerlingen: Josefien Niesten
Redactie: Cultuurhuis Heemskerk

Cultuurhuis Heemskerk wordt gesubsidieerd door:
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 VOORWOORD

In deze brochure vindt u het cursusaanbod van Cultuurhuis Heemskerk 
voor het schooljaar 2019-2020. We hebben weer een mooi en divers 
programma voor jong en oud. Iedereen die zichzelf wil ontwikkelen op 
het gebied van muziek, theater en beeldende kunst is bij ons aan het 
goede adres. Onze enthousiaste en professionele docenten halen bij 
alle leerlingen het beste naar boven. 

Naast de vertrouwde cursussen hebben we dit seizoen ook een  
aantal speciale en nieuwe programma’s. Zo zijn er programma’s voor 
cursisten met een verstandelijke beperking en mensen die de  
Nederlandse taal aan het leren zijn. We hebben het aanbod voor 
beeldend en theater verder ontwikkeld en in de herfst- en voorjaars- 
vakantie kunnen kinderen meedoen aan vakantieactiviteiten.  
Ook bestaande cursisten zijn niet vergeten met een nieuwe  
basiscursus muziek die alle nieuwe jonge leerlingen gratis mogen 
volgen en een nieuwe kortingsregeling voor gezinnen. 

Naast de cursussen die we aanbieden zijn we in Heemskerk ook  
actief in het onderwijs en ondersteunen we het lokale cultuurnetwerk. 
Een breed aanbod, want onze missie is dat we alle bewoners van 
Heemskerk willen laten genieten van kunst en cultuur!

Veel leesplezier en ik verwelkom u graag in Cultuurhuis Heemskerk.

Mirjam du Cloo, directeur Cultuurhuis Heemskerk

Vlnr: Nadji Mamezdene, Saskia Vroom, Mirjam du Cloo, Ayse Sahbaz, 
Nanda Groen, Stijntje Blankman en Monique Schievink

Mirjam du Cloo

Cultuurhuis Heemskerk
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Twee keer per jaar starten de Speel-mee-weken met leuke  
korte kennismakingscursussen voor kinderen van 1,5 tot 11 jaar.

MUZIEK OP SCHOOT
Samen zingen, dansen, luisteren en muziek maken met (oude en 
nieuwe) liedjes die passen bij de jaargetijden. Dat is erg leuk om te 
doen en een belangrijke ondersteuning in het ontwikkelingsproces
van jonge kinderen. Deze activiteit stimuleert de muzikale 
ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden zoals de taal-
ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal - 
emotionele ontwikkeling! De inschrijving is voor een kind samen 
met een vertrouwde volwassen begeleider, zoals ouder, grootouder 
of vaste oppas. Ervaring met muziek is niet nodig, dus iedereen kan 
meedoen!
• Voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar  
  (zelfstandig kunnen lopen is noodzakelijk)
• Vrijdagochtend 9.30 uur
• Start 27 september 2019 en 7 februari 2020
• 8 lessen van 45 minuten, na afloop koffie, thee en limonade
• € 80,- per kind samen met een volwassene

MUZIEK SPEELTUIN
Bewegen, zingen, spelen! Kom je ook meedoen? Klanken, geluiden, 
ritme, zingen, instrumenten, dansen… er komt van alles aan bod 
tijdens deze 8 afwisselende en gezellige lessen. Spelenderwijs
leren de kinderen hoe leuk muziek is en het is ook nog goed voor de 
algemene ontwikkeling! Er wordt kennisgemaakt met diverse 
instrumenten. Deze cursus is een goede voorbereiding voor het 
leren bespelen van een instrument. 
• Voor kinderen uit groep 1, 2 en 3
• Maandag 16.00 uur 
• 23 september 2019 en 3 februari 2020 
• 8 lessen van 45 minuten
• € 80,-

PROEFTUIN THEATER - ZANG - MUSICAL - BEELDEND 
Wil je creatief bezig zijn, maar weet je nog niet wat je leuk vindt? 
Of vind je juist alles leuk?! Doe dan mee aan de proeftuin.  

Je krijgt lessen theater, zang, musical en beeldend van verschillende 
docenten. Lekker afwisselend zodat je kan ontdekken wat het 
beste bij jou past. 
• Voor kinderen uit groep 4 t/m 7 
• Donderdag 15.45 uur 
• Start 26 september 2019 en 6 februari 2020
• 8 lessen van 45 minuten
• € 80,- 

 
MUZIEKONTDEKTUIN
Ontdek welk muziekinstrument bij je past! Kies een instrument
wat je wilt uitproberen. Na 8 weken heb je genoeg ervaring
opgedaan om te weten of dit echt jouw instrument is of dat je toch
nog een ander instrument wilt leren kennen.
 
Er zijn muziekontdektuinen voor:
• akoestische/elektrische/bas gitaar • accordeon • blokfluit • cello 
• DJ • drums • dwarsfluit • keyboard • klarinet • piano • saxofoon  
• trombone / bariton • trompet • viool • zang •  

• Voor kinderen uit groep 4 t/m 7
• Diverse tijden en dagen mogelijk in overleg met de docent
• De cursussen starten in de week van 23 september 2019  

en 3 februari 2020 

• 8 lessen van 20 minuten tot 40 minuten, afhankelijk van het 
instrument en het aantal leerlingen

• € 80,- incl. gebruik instrument van Cultuurhuis Heemskerk
• De meeste cursussen worden in kleine groepjes gegeven
• Na de afloop van de 8 weken kunnen kinderen direct instromen 

in de reguliere lessen
• Elke leerling mag 1 muziekontdektuin per instrument volgen

• De Speel-mee weken starten dit jaar in de week van  
23 september 2019 en in de week van 3 februari 2020.

• De meeste muziektuinen vinden plaats in het cultuurhuis.  
Er worden ook muziektuinen op diverse basisscholen 
aangeboden en in samenwerking met Brede School Heemskerk. 
Via de basisschool ontvangt u hier meer informatie over.

 ALGEMENE INFO MUZIEKTUINEN
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 THEATER
Theater spelen is leuk, kinderen hebben veel fantasie en vinden  
het heerlijk om zich helemaal in te leven in gekke en bijzondere 
situaties. Daarnaast draagt theater spelen ook veel bij aan het 
leren samenwerken, voor een groep staan, creatief denken en het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden.

TIJDREIZEN
Hoe zou het zijn als je opeens in een andere tijd terecht komt?  
In deze theatercursus gaan de kinderen verhalen verzinnen en 
spelen vanuit dat idee. Ze gaan met de tijdmachine naar de oertijd, 
de middeleeuwen, de 2de wereldoorlog en het jaar 2100.  
Wat gebeurt er met hun personages als ze opeens in een andere 
tijd terechtkomen?
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8
• Woensdag 14.00 uur
• Start 9 oktober
• 12 lessen van 60 minuten
• € 120,-

ACTEREN VOOR DE CAMERA
Droom je ervan om een filmster te worden? In deze cursus leer je 
acteren voor de camera. Dit is een hele andere techniek dan op een 
podium! Samen met de theaterdocent bedenken jullie zelf een 
scenario, personages en dialogen. Na een aantal repetities en les 
in cameratechniek wordt de film opgenomen. Het eindresultaat is 
onder andere te zien op de Cultuurmarkt Heemskerk op 6 juni 2020.
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8
• Woensdag 14.00 uur
• Start 12 februari
• 12 lessen van 60 minuten
• € 120,-

THEATERWORKSHOPS VOOR VOLWASSENEN
In het seizoen 2019-2020 zullen we ook theaterworkshops voor 
volwassen gaan programmeren.  O.a. Verhalen vertellen (leuk voor 
(groot-)ouders en leerkrachten, maar ook goed zakelijk in te 
zetten), podiumpresentatie en improviseren. Het programma wordt 
nog bekend gemaakt. Houdt onze website, nieuwsbrief en 
facebookpagina in de gaten voor meer informatie.

Kort maar krachtig! Een hele dag met leeftijdsgenootjes bezig zijn 
met leuke workshops en enthousiaste docenten. Voor de lunch  
wordt gezorgd en we eindigen de dag met een presentatie voor 
ouders, broers, zussen, etc. 

HAKUNA MATATA - MUSICAL 
Onder leiding van muziekdocent Willem van der Krabben, dansdocent 
Barbara Droog en musical ster Liss Walravens werk je deze dag aan 
alle facetten van musical: muziek, dans, theater en zang. In de ochtend 
krijg je verschillende workshops. ‘s Middags kies je voor je favoriete 
discipline waarin je allemaal werkt aan een scene uit de musical  
The Lion King die jullie aan het eind van de dag samen uitvoeren. 
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8
• Dinsdag 22 oktober (herfstvakantie)
• 9.00 tot 16.uur met presentatie
• € 40,- incl. lunch

GRIEZELEN – THEATER/BEELDEND/MUZIEK
Het is bijna halloween, de tijd voor griezelverhalen. Deze dag gaan  
de kinderen zelf verhalen bedenken, theaterspelen, griezelige dingen 
knutselen en met instrumenten de engste geluiden maken! Aan het 
eind van de dag zijn ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen welkom 
om mee te komen griezelen…
• Voor kinderen uit groep 1 t/m 4
• Donderdag 24 oktober (herfstvakantie)
• 9.00 tot 16.uur met presentatie
• € 40,- incl. lunch

MINI-MUSICAL
Zingen, dansen, muziek maken en theater spelen; in de mini-musical 
komt het allemaal samen. De kinderen leren deze dag 3 verschillende 
liedjes met gebaren en het gebruik van instrumentjes. Samen vormen 
ze een mini-musical die aan het eind van de dag gepresenteerd wordt. 
Een leuke afwisselende dag waarbij de kinderen veel plezier hebben.  
• Voor kinderen uit groep 1 t/m 4
• Dinsdag 18 februari (voorjaarsvakantie)
• 9.00 tot 16.00 met presentatie 
• € 40,- incl. lunch
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Kort maar krachtig! Een hele dag met leeftijdsgenootjes bezig zijn 
met leuke workshops en enthousiaste docenten. Voor de lunch  
wordt gezorgd en we eindigen de dag met een presentatie voor 
ouders, broers, zussen, etc. 
 
TEKEN JE EIGEN ANIMATIE FILM 
Met hulp van een beeldend kunstenaar ontwerp je je eigen stripfiguren 
en bedenk je een spannend verhaal. In de middag maak je hier zelf een 
animatiefilm van; je fantasie komt tot leven! 
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8
• Donderdag 20 februari (voorjaarsvakantie)
• 9.00 tot 16.00 met presentatie 
• € 40,- incl. lunch

STOOMCURSUS SCHITTER OP HET PODIUM!
In groep 8 wordt er op alle scholen aan de eindmusical gewerkt. 
Sommige kinderen voel zich als een vis in het water op het podium, 
maar voor anderen is het even slikken. Vind je het spannend of heb  
je weinig podiumervaring? Doe dan mee aan deze dag. Je wordt in 
recordtempo klaargestoomd voor de musical. De basis van lichaams-
houding, stemgebruik, presentatie, mimiek en bewegen op het podium 
wordt op een leuke speelse manier behandeld. Met deze basiskennis 
kun je vol zelfvertrouwen beginnen aan de musical op school. 
• Voor kinderen uit groep 7 en 8
• Zaterdag 18 april
• 9.00 tot 16.00 uur met presentatie
• € 40 incl. lunch

 BEELDEND
Tekenen is een hele ontspannende bezigheid die helpt om alle 
indrukken van de dag te verwerken. Bij deze cursus staat het 
ontdekken van de creativiteit en werken met verschillende 
materialen en werkvormen centraal.

TEKENATELIER VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Maak in 12 weken je eigen expositie. Onder leiding van kunstenares 
Ellen van Putten leer je werken met verschillende materialen.  
Stel je eigen stilleven samen met spullen die je in je jaszak of tas 
mee hebt, neem leuke foto’s mee van dierenkoppen of je selfie, 
bedenk een fantasie-landschap, laten we wat boeken stapelen  
of teken je eigen jas. Natuurlijk zal juf Ellen ook allerlei leuks 
meenemen om te tekenen, zoals een plant, schelpen of iets heel 
spannends. Je fantasie krijgt alle vrijheid maar er zullen ook lessen 
besteed worden aan teken-technieken om je verder te ontwikkelen. 
Voorafgaand aan de les wordt er een bekende kunstenaar 
besproken die als inspiratie dient voor de tekenopdracht. 
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 donderdag 16.00 uur
• Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar donderdag 17.00 uur
• Start donderdag 10 oktober en 13 februari 
• 12 lessen van 60 minuten
• € 120,-

BEELDENDE WORKSHOPS VOOR VOLWASSENEN
Van januari t/m juni 2020 zal er elke maand een creatieve beeldende 
workshop voor jongeren (14+) en volwassenen worden aangeboden. 
In Cultuurhuis Heemskerk, Kasteeltuin Assumburg of in kasteel 
Marquette. Het programma wordt nog bekend gemaakt. 
Houdt onze website, nieuwsbrief en facebookpagina in de gaten 
voor meer informatie. 
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Beeldend kunstenaar Ellen van Putten geeft sinds dit jaar 
tekenles bij Cultuurcentrum Heemskerk. Ze werkte jarenlang op 
kantoor en besloot vijf jaar geleden echt voor de kunst te gaan. 
En dat bevalt heel goed. ‘Kunst leert je anders kijken naar je 
omgeving.’ 
 
Ellen geeft verschillende cursussen, momenteel aan kinderen 
tussen de 7 en 12 jaar. “Hun enthousiasme is zo groot, daar krijg 
ik zelf ook energie van. De cursus heet ‘van gekke bekkies tot 
lekkerbekkies’. De kinderen leren omgaan met verschillende 
technieken en deze te verwerken tot portretten. 

Ik ga niet heel diep in op de techniek, ze krijgen geen huiswerk 
mee. Ik stimuleer vooral de creativiteit en het plezier. Zodat ze 
spelenderwijs leren. Ze hebben bijvoorbeeld een houtskool 
zelfportret gemaakt waar ze hun eigen hand op mochten tekenen. 
Ik legde uit dat bij volwassenen de hand net zo groot is als het 
gezicht. Bij kinderen is dat een beetje anders, hun handen  
zijn nog wat kleiner. Het leverde hele leuke portretten op, en 
tegelijkertijd vergeten ze ook de verhoudingen tussen hand  
en gezicht niet meer.”  

Extraverter bij houtkool
Als kind zat Ellen altijd te tekenen. Ze denkt dat beeldende kunst 
van grote waarde is voor kinderen, omdat je anders leert kijken 
naar je omgeving. Wat Ellen ervaart tijdens het tekenen en 
schilderen, ziet ze ook terug bij haar cursisten. “Ik teken veel met 
een bic pen, en dan duik ik helemaal in mijn tekening. Dat merk ik 
bij leerlingen ook. Als je met houtskool werkt is er veel meer 
dynamiek in de groep dan bij het tekenen met bic pen. Ook merk 
ik dat kinderen vaak graag met potlood tekenen, dat voelt veiliger 
omdat ze kunnen gummen. Maar je ziet dat met oliepastelkrijt de 
kunstwerken vaak veel spontaner worden omdat er niet gegumd 
kan worden. Dat probeer ik ze dan mee te geven.” 

Gekke koppen tekenen
Ellen stimuleert ook het samenwerken. “Onlangs bij de eerste 
les portrettekenen voor kinderen rolde ik een heel groot stuk 
behang uit, en daar mochten ze allemaal gekke koppen op 
tekenen. Er gebeurt dan iets met de groep, het ijs is meteen 
gebroken.”  
Aan het einde van de cursus waren de kleurrijke portretten  
te bewonderen tijdens de expositie in ‘het kleinste museum’,  
een uitvouwbare stellage in het Cultuurhuis. “Familieleden en 
vrienden, iedereen kon komen kijken. De cursisten zijn zo trots 
als hun werk in het museum hangt!”  

 ‘SPELENDERWIJS LEREN‘
   Interview Ellen van Putten

Ellen van Putten
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Het cultuurhuis heeft een team van professionele en ervaren docenten,  
die je kunnen leren een instrument te bespelen. Je kunt kiezen voor 
privéles of samen op les. Een instrument goed leren bespelen is niet 
makkelijk, je moet veel oefenen en het kost tijd. Daarom bieden wij de 
instrumentlessen aan in jaarcursussen van 35 weken. Er zijn elk jaar 
voorspeelavonden en grote concerten waarbij alle leerlingen laten zien 
wat ze hebben geleerd. NIEUW: alle leerlingen t/m 12 jaar krijgen in  
hun eerste en tweede jaar dat ze op les zitten een gratis cursus 
Muzikale vorming (6 lessen) aangeboden.

INSTRUMENTEN
Accordeon, Akoestisch gitaar, Alt viool, Bariton, Basgitaar, Blokfluit, 
Bugel, Cello, Contrabas, Cornet, Drums, Dwarsfluit, Elektrisch gitaar, 
Harp, Keyboard, Klarinet, Piano, Saxofoon, Slagwerk (drums, melodisch, 
percussie), Trombone, Trompet, Viool

 

PRIVÉLES (individueel)

Minuten les  
per week

Prijs  
per leerling*

Per maand 
(10 termijnen)

20 € 550,- € 55,-

25 € 688,- € 68,80

30 € 825,- € 82,50
 

SAMEN OP LES (afhankelijk van mogelijkheid tot plaatsing)

Aantal  
leerlingen

Minuten les  
per week

Prijs  
per leerling*

Per maand 
(10 termijnen)

2 40 € 550,- € 55,-

2 60 € 825,- € 82,50

3 60 € 550,- € 55,-

* Lessen voor leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.  
Voor leerlingen ouder dan 21 jaar zijn de tarieven exclusief 21% BTW.

SUZUKI PAKKET
• Voor viool, cello en dwarsfluit
• Elke week 30 minuten privéles volgens de Suzuki methode
• Actieve betrokkenheid ouders in de les
• Inc. 1 keer per 2 weken een groepsles,  

minimaal 2 grote concerten per jaar en diplomaconcerten
• Prijs per leerling € 910,- prijs per maand € 91,-

De meeste instrumenten zijn geschikt om te leren bespelen 
vanaf een leeftijd van 7 jaar. We hebben echter ook docenten 
die al met kinderen vanaf 3 of 4 jaar kunnen starten.  
Dit is mogelijk voor o.a. viool, cello en harp. 

 LEEFTIJD

Gezinskorting! 5% korting voor het tweede kind en 10% vanaf 
het derde kind uit één gezin voor een jaarcursus.  

 NIEUW

De prijs van de lessen is afhankelijk van het aantal lesminuten 
per week. Afhankelijk van de ambitie, het niveau en de 
mogelijkheden van de leerlingen kan in overleg met de docent 
het aantal minuten per week worden vastgesteld. Voor de 
meeste instrumenten is 20 minuten de minimale en 60 minuten 
de maximale duur van een les. Lessen in een duo of trio zijn 
alleen mogelijk als er voldoende leerlingen van vergelijkbaar 
niveau en leeftijd zijn die samen geplaatst kunnen worden. 

 TARIEVEN
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ZINGEN
Wil je meer dan zingen onder de douche? Ga dan op zangles.  
Je leert je stem goed te gebruiken, verschillende stijlen te zingen 
en studeert eigen nummers in voor diverse optredens. Onze 
zangdocent biedt zanglessen aan in verschillende muziekstijlen 
zoals pop, jazz, musical en klassiek, voor zowel beginnende als 
gevorderde leerlingen.   
 
Diverse lesvormen mogelijk. Bijvoorbeeld: 
Priveles € 550,- per jaar voor 20 minuten per week 
Duoles € 825,- per jaar voor 60 minuten per week 
Duoles € 412,50 per jaar voor 60 minuten per 2 weken
Strippenkaart € 247,- voor 10 privé-lessen van 30 minuten 

POPKOOR LET’S SING
Wil jij lekker zingen in een leuk popkoor, meld je dan snel aan! 
We gaan liedjes zingen van junior songfestival, Kinderen voor 
Kinderen, Liedmachien, wereldmuziek en popliedjes uit de 
hitparade. Aan het eind van elk seizoen zullen we ook een 
spetterend optreden geven. 

Doe je mee!? 
• Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
• Donderdag 16.00 uur
• Start 26 augustus
• 35 lessen van 45 minuten
• € 100,- (€ 50,- voor leerlingen  
die al op zang- of muziekles zitten) 

SINTERKLAAS THEMAKOOR
Wil je graag al zingende Sinterklaas  
welkom heten in Heemskerk? 
Met het kinderpopkoor sta je tijdens  
de intocht op het podium op  
het Nielenplein. 

• Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
• Start 31 oktober
• Donderdag 16.00 uur
• 4 lessen van 45 minuten
• gratis

In groep 4 begon Femke (17) met harp spelen. “Mijn ouders 
namen me mee naar een open dag op de muziekschool.  
Ik wilde op vioolles, maar dat zagen mijn ouders niet zo zitten, 
omdat ze dan zelf ook op les moesten. En toen zag ik de harp!  
Er was een hele enthousiaste juf, Marije Vijselaar en ik wist het 
meteen! Mijn ouders moesten wel even slikken, het is een duur 
instrument. Dus ik heb eerst 10 troubadourlesjes genomen,  
dat is een klein harpje met haakjes.”  

Uitlaatklep
Femke wilde door en ze is ook doorgegaan, sinds dit jaar heeft  
ze haar eigen pedaalharp. Het mooie van beginnen op de harp 
vindt Femke dat het meteen goed klinkt als je een snaar aanslaat. 
Muziek maken is voor Femke echt een uitlaatklep. “Je kunt er 
heel veel gevoel in kwijt. Soms vind ik muziek maken makkelijker 
dan vertellen wat er is. Als ik me wil uiten, ga ik achter mijn harp 
zitten.”

Binnenkort treedt Femke op met Nova Caecilia, het blaasorkest 
waar ook haar broertje en zusje in spelen. “We hebben nu twee 
keer gerepeteerd, daar leer ik heel veel van. Als ik alleen speel 
kan ik zelf een interpretatie geven, en in het tempo variëren.  
Met het orkest moet je continu meetellen en precies doen wat de 
dirigent aangeeft. Het is mooi om echt samen iets te creëren.”  

Zoals jij het wil
Femkes liefde voor de harp veranderde ook haar aankomende 
studiekeuze. “Ik wist altijd zeker dat ik naar de Pabo wilde.  
Pas halverwege Havo 4 realiseerde ik me, het kan ook allebei!  
Ik kan muziek en lesgeven ook combineren. Ik heb een aantal 
open dagen van Conservatoria bezocht, en de opleiding  
Muziekdocent lijkt me echt heel leuk! Het leuke aan lesgeven  
lijkt me de theorie overbrengen. En hoe je alles naar je hand  
kunt zetten. Als je muziek maakt, kun je dat doen zoals jij het wil, 
dat vind ik heel mooi. Dat wil ik graag overbrengen.”

 ‘JE KUNT ER HEEL VEEL  
   GEVOEL IN KWIJT’
   Interview Femke Ooijevaar 
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 DJ EN MUZIEKPRODUCER
DJ BEGINNERSCURSUS
Heb jij altijd al een echte DJ willen worden? Blijf dan niet langer
op de bank zitten! Dit is je kans om het eindelijk te gaan leren!  
Voor deze cursus heb je geen apparatuur nodig en leer je vanaf  
de basis hoe je muziek kan draaien. 
• Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar vrijdag 16.00 uur
• Voor jongeren van 13 t/m 20 jaar vrijdag 19.00 uur
• Start 1 november 2019 en 7 maart  2020
• 12 lessen van 60 minuten 
• € 140,-  

PRODUCER BEGINNERSCURSUS
Wil je weten hoe je de computer kan gebruiken om vette ‘beats’  
en ‘tracks’ te maken? Dan is deze cursus wat voor jou!  
We gaan aan de slag met synthese, softwarekennis, mixing, etc. 
We beginnen bij de basis zodat je de de stof meteen thuis kan 
toepassen! Wacht niet langer en schrijf je in! 
• Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar vrijdag 17.00 uur
• Voor jongeren van 13 t/m 20 jaar vrijdag 20.00 uur  
• Start 1 november 2019 en 7 maart  2020
• 12 lessen van 60 minuten
• € 140,- 

PRIVÉLES DJ GEVORDERD
Als DJ is er niets mooier dan het publiek naar je hand te zetten.  
Hier komt veel bij kijken. Van het organiseren van je muziek tot het 
optreden (of ‘gig’) zelf. Bij deze lessen gaan we echt de diepte in  
en leer je alles over draaien, het DJ vak en promotie.  

PRIVÉLES PRODUCER GEVORDERD
Of je nu net begint of al jaren bezig bent; muziek produceren is te gek. 
Des te meer je leert, des te leuker het wordt. Hier draait het om bij de 
lessen van Cultuurhuis Heemskerk. Daarom ben je hier aan het juiste 
adres om tracks te maken en te perfectioneren.

BLOKFLUITKLAS
Blokfluit is een fijn instrument om te spelen. Je krijgt er al vrij snel 
een toon uit. Je kunt alle gaatjes zien als je speelt en het is ook  
een heel gemakkelijk en licht instrument om mee te nemen. 
Daarnaast is de blokfluit zeer geschikt als samenspeelinstrument. 
Je kunt er allerlei stijlen op spelen: van heel oud tot heel modern. 
Deze blokfluitklas van een jaar is bedoeld voor jonge kinderen die
nog geen notenkennis hebben. Kinderen leren het instrument
bespelen, de basis van notenlezen en ze gaan direct samenspelen.
• Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar
• Woensdag 15.00 uur, start 25 augustus
• 35 lessen van 45 minuten
• 10 maanden à € 27,50

DJEMBÉ
De djembélessen staan bekend om de wisselwerking van plezier,
hard werken en enthousiasme van de leerlingen en docent.
In de lessen staat het samenspel op nummer één. De techniek
wordt na een goede uitleg en oefening, wekelijks in de warming up
geoefend.
• Voor kinderen vanaf 10 jaar
• Woensdag 19.30 uur, start 25 augustus
• 35 lessen van 60 mintuen
• 10 maanden à € 35,-

Beide lessen worden gegeven in een privé- of duo setting 
waardoor we ons helemaal op jouw muziek kunnen concentreren. 
Hierdoor blijf je constant in ontwikkeling totdat je op het niveau 
bent waar je wilt zijn!

Diverse lesvormen mogelijk. Bijvoorbeeld: 
• Privéles € 550,- per jaar (€ 55,- per maand)  

voor 20 minuten per week 
• Duoles € 550,- per jaar (€ 55,- per maand)  

voor 40 minuten per week 
• Privéles € 412,50 per jaar (€41,25 per maand)  

voor 30 minuten per 2 weken
• Strippenkaart € 247,- voor 10 privélessen van 30 minuten

De lessen worden op vrijdagavond en zaterdagmiddag 
aangeboden. Neem contact met ons op voor een gratis proefles!

 PRIVÉLES GEVORDERD DJ EN PRODUCER INFO
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Sinds anderhalf jaar geeft drummer Mats Voshol les bij  
Cultuurhuis Heemskerk. Zelf ontdekte hij op zijn achtste het 
drummen, en op zijn elfde wist hij: ik wil drummer worden.  
“Ik bracht veel tijd door achter mijn drumstel en vond het 
ontzettend leuk. Op de middelbare school ging ik in een bigband 
spelen en al snel kwamen er nog meer bandjes bij.  
Dan ontdek je het samen spelen en dat is zo mooi!” 
 
Van je kruk vallen
Over de voordelen van drummen hoeft Mats niet lang na te 
denken. “Drummen is ontzettend goed voor je motoriek en 
coördinatie. Je leert om echt te focussen. Dat is een ander  
soort focus dan wanneer je bijvoorbeeld een boek leest.”  
Mats ziet drummen als een mooie brug tussen spelen, zoals 
wanneer je buiten speelt, en bijvoorbeeld een boek lezen.  
“Je bent fysiek en mentaal bezig. Doordat je achter je drumstel 
altijd met vier ledematen tegelijk bezig bent, werk je continu  
aan je balans. Doe je dat niet, dan val je gewoon van je kruk af. 
Het is ook echt een goede tegenhanger van de beeldschermen. 
Bij drummen zit je rechtop en moet je aan je houding denken, 
anders kun je last van je rug krijgen.” 

Alles even vergeten
Voor Mats is muziek maken altijd heel leuk geweest. “Vooral 
samen muziek maken is heel bijzonder. Het is iets heel sociaals. 
En als je eenmaal aan het spelen bent moet je je zo goed 
concentreren dat je in een bepaalde flow komt. Het gaat dan 
even niet meer over hoe je je voelt, of wat je van iets vindt.  
Dat soort dingen zijn even niet meer belangrijk en die vergeet  
je dan. Dat is prachtig!” 

Je lekker uitleven
Lesgeven aan kinderen vindt Mats heel leuk. “Ze genieten zo van 
het spelen en het is mooi om te zien als ze vorderingen maken, 
hoewel dat niet het belangrijkste is. We zitten toch een beetje in 

een prestatiemaatschappij. Het is voor kinderen juist heel fijn  
als ze zich even kunnen uitleven.” In de les speelt Mats vaak iets 
voor en vraagt de leerlingen het na te spelen. “Dan vragen ze 
bijvoorbeeld, ‘moest dat stukje nou drie of vier keer?’ Dan zeg ik 
niets, maar speel het nog een keer. Zo komen ze los van de 
woorden, los van het denken, en dat speelt heel anders.”

Onze docenten zijn gediplomeerd en gekwalificeerd voor het 
geven van muziekles. Ze geven met veel passie en enthousiasme 
hun vak door. Op pagina 18/19 vindt u een overzicht van alle 
docenten. 

 DOCENTEN

 ‘LOSKOMEN VAN DE WOORDEN’
   Interview Mats Voshol

Mats Voshol
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 SAMENSPELEN
NIEUW: BASISCURSUS MUZIEK 
Bij het leren bespelen van een instrument komt meer kijken dan  
de techniek van het instrument.  Daarom krijgen alle kinderen van  
6 t/m 12 jaar die starten met een instrumentale jaarcursus in de 
eerste twee jaar de cursus muzikale vorming gratis aangeboden. 
Kinderen van verschillende instrumentlessen volgen samen deze 
afwisselende lessen waarbij ze zingen, muziek maken en leren over 
ritme’s en klanken. Leuk om te doen en het draagt bij aan een goede 
start van de instrumentlessen.  
• Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
• In het eerste en tweede lesjaar
• Start september 2019 en januari 2020 
• 6 lessen van 45 minuten
• Gratis voor leerlingen van een instrumentale jaarcursus 

MUZIEKTHEORIE EN HAFA-THEORIE
Deze cursussen zijn speciaal voor leerlingen die zich verder willen
verdiepen in muziek. Leerlingen kunnen bij ons hun A, B, C en D 
diploma behalen, zowel het theorie- als praktijkgedeelte. Deze 
cursussen zijn ook toegankelijk voor leerlingen die geen muziekles 
volgen bij Cultuurhuis Heemskerk. Er worden twee cursussen 
aangeboden waarin het basisdeel van de muziekleer wordt 
behandeld, één voor HAFA-instrumenten en één voor de overige 
instrumenten. De module van 11 lessen wordt afgesloten met een 
schriftelijk examen. Dit examen moet je afgelegd hebben om 
praktijkexamen te kunnen doen op jouw niveau (A/B/C/D).
• Vanaf 9 t/m 20 jaar
• Start januari 2020
• 12 lessen van 40 minuten (incl. theorie examen)
• € 110,- (€ 70,- voor leerlingen van onze jaarcursussen) 
• Incl. theorieboek (twv € 19,95)

PRAKTIJKEXAMEN
Een examencommissie van minimaal twee gediplomeerde docenten 
neemt het examen af op jouw niveau (A/B/C/D). Wanneer je 
geslaagd bent krijg je het diploma overhandigd.
• Vanaf 9 t/m 20 jaar
• Geldig theorie examen is verplicht
• Juni 2020 
• € 40,- (gratis voor leerlingen van onze jaarcursussen)
• leerlingen die niet bij ons op les zijn adviseren wij om de eigen 

docent bij het examen aanwezig te laten zijn

SAMENSPELEN BIJ ST. CAECILIA EN  
TATASTEEL ORKEST
Als je een muziekinstrument leert bespelen is het erg leuk om samen 
met anderen te spelen. Zowel St. Caecilia als het Tatasteel Orkest 
hebben orkesten voor beginnende en gevorderde muzikanten. 
Vrijwel vanaf de eerste muziekles kun je al starten in het opstap 
of leerlingenorkest. Bij ons op muziekles en spelen en in één van 
de orkesten, is een uitstekende combinatie. De orkestleden kunnen 
bij ons hun theorie- en praktijkdiploma’s halen. Meer informatie 
www.stcaeciliaheemskerk.nl en www.tatasteelorkest.nl 

DE TALENTENKWEEK
Talentvolle en gemotiveerde leerlingen van 12 t/m 20 jaar kunnen 
auditie doen voor de Cultuur Huisband of het Cultuur Huiskamerorkest. 
Dit programma is ontwikkeld als extra verdieping voor leerlingen 
waarbij ze leren samenspelen, presenteren en improviseren. 

Het programma bestaat uit:
• 1 x per 2 weken repetitie op donderdagavond 
• 3 zaterdagen per jaar met workshops improviseren, 
 presenteren en samenspelen
• Minimaal 3 optredens per jaar
• Een door de leerlingen zelf georganiseerd benefietconcert
• Audities juli 2019
• Deelname is gratis 
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Iedere 3e zondag van de maand, presenteert Chateau Marquette,  
samen met Cultuurhuis Heemskerk Marquette Classique.  
Een jonge talentvolle musicus uit Nederland of daarbuiten in het 
hoofdprogramma en een leerling van Cultuurhuis in het voor- 
programma, de prelude. Maak kennis met een aantal van de  
leerlingen die afgelopen seizoen mee hebben gedaan. 
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 MUZIEKLES VOOR VOLWASSENEN 
 
Altijd al een instrument willen leren bespelen of op zangles gewild? 
Vroeger een instrument bespeeld wat nu ligt te verstoffen?  
Of al jaren wekelijks met veel plezier aan het spelen? Je bent nooit 
te oud om wat bij te leren! Al onze muziekdocenten geven ook 
muziekles aan volwassen leerlingen, van beginners tot (ver) 
gevorderden. Dat doen zij als zelfstandig docent in de ruimtes  
van Cultuurhuis Heemskerk.  
 
Er kunnen door volwassenen lessen gevolgd worden in 
Accordeon, Akoestisch gitaar, Alt viool, Bariton, Basgitaar, Blokfluit, 
Bugel, Cello, Contrabas, Cornet, DJ, Drums, Dwarsfluit, Elektrisch 
gitaar, Harp, Keyboard, Klarinet, Piano, Producer, Saxofoon, Slagwerk 
(drums, melodisch, percussie), Trombone, Trompet, Viool, Zang

U kunt direct met de docent contact opnemen voor meer informatie, 
de prijzen en een proefles. Bij veel docenten kan ook om de week 
een les worden gevolgd of een strippenkaart worden afgenomen. 
Zie pag. 18/19 en onze website voor een overzicht van alle docenten 
met hun contactgegevens en lesdagen of neem bij het cultuurhuis 
een ansichtkaart van de docent mee.

 CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN
POPCURSUS 
Ook al speel je geen noot, geen nood!
Tijdens de popcursus leer je in een paar weken één of twee eigen 
liedjes spelen. Na de eerste paar lessen hebben de gitaar, de bas, 
de drums en de synthesizer voor jou geen geheimen meer.

Daarna ga je aan de slag met je eigen songs, eerst samen of alleen een 
tekst maken. Samen kies je voor een muziekstijl, alles mag en alles kan. 
Pop, soul, grunge, reggae, country, hiphop, metal, smartlap, blues, punk, 
funk, ska of gothic-rock. Je zegt het maar.
Na 12 lessen zijn jij en je andere bandleden in staat met eigen nummers 
een uitverkochte zaal plat te spelen. 
• Voor personen die niet of nauwelijks een instrument bespelen
• Noten lezen en theoriekennis zijn niet vereist
• 12 lessen op dinsdag-, of donderdagavond
• € 195,- (incl. 21% btw)
• Aanmelden en meer informatie op www.popcursusijmond.nl

DJEMBÉ
Moussé Dramé (Senegal-Mali/Nederland) deelt al jaren met veel 
enthousiasme zijn muzikale kennis en plezier van de Afrikaanse percussie 
(djembé en doundoun). Zo’n 100 vaste cursisten per week in Heemskerk, 
Amsterdam en Nieuw-Vennep genieten en leren mee. Kom je er ook bij? 
•  Woensdag 18.30 - 19.30 uur (gevorderden), 19.30 - 20.30 uur (beginners)
• € 10,50 per les van 60 minuten
• Aanmelden en meer informatie: 06 - 27 01 73 86 en www.djembe-drame.nl

 KOREN
POPKOOR MI CANTO 
Mi Canto is een gezellig popkoor uit Heemskerk. Naast popmuziek zingt 
het koor bij gelegenheid ook Nederlandse meezingers of bijvoorbeeld 
kerstliedjes. Er wordt zowel één- als meerstemmig gezongen en er wordt 
regelmatig opgetreden.  
•  Repetitie vrijdag van 10:00 - 11:30 uur
•  O.l.v. Titia Mijnen. 
•  Leeftijd vanaf 45 jaar. Kom gerust een keer vrijblijvend meezingen!
•  Aanmelden en meer informatie: 06 - 53 60 55 07 of titia@micantopopkoor.nl 

www.micantopopkoor.nl

Popkoor Mi Canto
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PEREZWON
Het repertoire dat het Byzantijns Koor PEREZWON zingt bevat 
‘klassieke’ werken van bijvoorbeeld Dmitri Bortniansky of Pavel 
Tjesnokov, maar ook minder bekende werken van hedendaagse 
componisten die in de Byzantijnse traditie werken.
• Repetitie maandag van 20.00 uur - 22.15 uur 
• O.l.v. Chris Jobse. 
• Aanmelden en meer informatie: www.perezwon.nl

KAMERKOOR ENDORA 
De naam Endora is het Hebreeuwse woord voor fontein.  
Een fontein waar het muzikale plezier vanaf spat. Liefde voor 
muziek en het bereiken van een mooie samenklank staan voor  
het koor op de eerste plaats. 
• Repetitie dinsdag van 20.00 uur - 22.15 uur 
• Aanmelden en meer informatie: www.kamerkoorendora.nl

MASTERCLASSES VOOR KOREN
Wij kunnen op maat diverse masterclasses voor koren aanbieden 
op het gebied van zang en presentatie. Bijvoorbeeld timing, 
klankkleur, tekstinterpretatie. Of kennis maken met laagdrempelige 
aspecten van theaterspel zoals mimiek, stemintonatie en lichaams-
taal. Wil je dit en nog meer leren? Ga in gesprek met één van onze 
docenten en zij maken voor jullie koorleden op maat een masterclass 
van een dagdeel of een cursus van enkele weken. 
• Prijs op aanvraag via Cultuurhuis Heemskerk 

SAMEN ZINGEN IN HET NEDERLANDS
Zangbijeenkomsten waar anderstaligen en Nederlandstaligen 
samen Nederlandstalige popliedjes zingen. Dit is een project in 
samenwerking met het Taalhuis van de bibliotheek.
• Voor anderstaligen en Nederlandstaligen
• Elke derde donderdag van de maand 13.00 tot 14.30 uur
• Start 26 september
• O.l.v. zangdocent Claudette Beltman
• Gratis, aanmelden niet nodig

 SAMENSPELEN VOOR VOLWASSENEN 
DIVERTIMENTO
Divertimento is het volwassenen symfonie-orkest. Het orkest 
speelt voornamelijk (licht) klassieke muziek. Sinds de oprichting  
in 1985 vindt zij een dankbaar gehoor bij concerten in kerken, 
scholen en verzorgingshuizen, alsmede tijdens uitvoeringen en 
manifestaties vanuit Cultuurhuis Heemskerk. 
• Repetitie woensdag van 9.45 - 11.45 uur  
• O.l.v. Peter Stam 
• Aanmelden en meer informatie via Cultuurhuis Heemskerk

SEASIDE BIG BAND
De Seaside Big Band bestaat uit een groep van 17 enthousiaste 
muzikanten die onder leiding van een professionele dirigent jazz, 
blues en latinmuziek ten gehore brengen op goed amateurniveau. 
Ze verzorgen regelmatig optredens op festivals en in café Lokaal.  
Tijdens de repetities wordt veel aandacht besteed aan samenspel, 
muzikale speelvreugde, persoonlijke mogelijkheden en ontwikkeling 
van de bandleden. 
• Repetitie woensdagavond 19.30 tot 22.00
• Aanmelden en meer informatie: www.seasidebigband.nl

Seaside bigband
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 ENSEMBLES
BLOKFLUITENSEMBLE RECORDERS ROUND 
Recorders Round is een ensemble voor gevorderde blokfluit-
spelers. Er wordt muziek gespeeld uit verschillende stijlperiodes; 
van Renaissance tot de 21ste eeuw. Plezier hebben in het 
samen muziek maken is een belangrijk uitgangspunt van de 
repetities. Er wordt veel aandacht besteed aan samenspel en 
‘luisterend’ spelen. Ook komen technische aspecten van het 
blokfluitspel aan bod. Recorders Round bestaat uit een 
gezellige groep mensen die wekelijks samenspelen op de 
maandagavond. Wil je een keer meespelen en kennis  
maken, dan ben je van harte welkom. 
• Repetitie maandag 19.45 uur tot 21.15 uur
• € 225,-
• Info en inschrijven: Brigit de Klerk,  

Brigit.deklerk@gmail.com, t 06 400 700 09

NIEUW! SAXGROEP SAXMANIA 
Samen spelen op de sax? Kom dan spelen bij de nieuw 
opgezette saxofoongroep van Cultuurhuis Heemskerk.  
SaxMania!
• Van jazz en pop naar licht klassiek
• O.l.v. Miklós Fürst. 
• Voor beginners en gevorderden. 
• Start september 1x per 2 weken
• € 350,- (incl. 21% btw)  
• Aanmelden en meer informatie  

via Cultuurhuis Heemskerk

Cultuurhuis Heemskerk biedt verschillende muzieklessen  
aan die geschikt zijn voor leerlingen met een verstandelijke 
beperking.

MUZIEK SPEELGROEP 
Op maandagavond hebben wij een enthousiaste groep muzieklief-
hebbers in Cultuurhuis Heemskerk. Het zijn volwassenen met een 
verstandelijke beperking die naar muziek luisteren, muziek maken, 
zingen, spelen en bewegen op muziek. 

We maken het veilig en gezellig in de groep, zodat er mogelijkheid  
tot ontwikkeling is. Hierbij horen een vast begin- en eindlied,  
en vaste momenten voor de verschillende onderdelen zoals zang, 
instrumentaal, luisteren en bewegen. 

Herkenning is belangrijk: we herhalen wat we geleerd hebben.
Thema’s helpen ons bij de les te blijven. Jaarfeesten, jaargetijden, 
dieren, cowboys, allerlei onderwerpen die de aandacht vragen 
kunnen een thema worden waar we een aantal weken mee werken.

Praktische info
Het is belangrijk dat de deelnemers zelfstandig in een groep kunnen 
functioneren, en tijdens de muziek geen verzorging nodig hebben.
Er is een proefperiode voor iedere nieuwkomer. Dit betekent dat  
je met je ouder/begeleider/mentor na de tweede les beslist of je je 
thuisvoelt bij ons, en wij beslissen of we met elkaar kunnen werken. 
Zo ja, dan ga je het hele jaar muziek maken op maandag!

Docent
De leiding is in handen van onze muziekagoog Tinie Doedens.  
Tinie heeft eerst in de zorg gewerkt voordat muziek haar  
belangrijkste activiteit werd. Haar bedrijf MUZIEKAGOGO  
heeft tot doel om mensen in veranderingsprocessen bij  
te staan door middel van muziek.
• Voor leerlingen van  
   20 tot 80 jaar
• Maandag 19.15 uur
• Start 26 augustus
• 35 lessen van 45 minuten
• 10 maanden à € 19,50
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MUZIEKLES OP MAAT VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN MET EEN BEPERKING
Onze muziekagoge maakt een programma op maat voor kinderen en 
jongeren met een beperking. Met gebruik van instrumenten, zingen, 
ritme en beweging wordt een programma samengesteld wat aansluit 
bij de wensen en de mogelijkheden van het kind.  

Verschillende tijden en samenstellingen zijn mogelijk:
    • Voor leerlingen van 6 t/m 20 jaar
    • Privéles of groepjes van 2 of 3 leerlingen
    • 20 tot 60 lesminuten
    • Elke week of 1x per 14 dagen
    • Tarief afhankelijk van gekozen vorm (zie onze lestarieven) 

Vanaf 9 jarige leeftijd, nu alweer 8 jaar, krijgt onze dochter  
Nynke met veel plezier dwarsfluitles van Liesbeth van der Blom. 
Ze krijgt les volgens de Suzuki methode, daarbij gaat het in het 
begin vooral om op gehoor te spelen. 
 
Haar docente is enthousiast en bevlogen en stimuleert haar  
op een positieve manier. Ze daagt haar uit om zich steeds verder 
te ontwikkelen. Dit doet haar zeker goed!

Samenspelen is belangrijk bij deze methode en Liesbeth heeft al heel 
wat optredens geregeld. Het leuke van de optredens is dat jong en 
oud samenspeelt en ieder zijn eigen rol binnen het stuk heeft. 
Onze dochter stond op het podium met Thijs van Leer, deed mee 
aan de eerste theatermanifestatie bij Slot Assumburg en onlangs 
speelde ze een solo op het podium bij Marquette Classique. 
Hoogtepunt was toch wel het optreden samen met andere Suzuki 
leerlingen uit vele landen in het Royal Albert Hall in London!  
Dit alles met steun van Liesbeth, waar wij haar heel dankbaar 
voor zijn. Het zijn stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen.  
 
Mirjam Nagtegaal (moeder van Nynke Zijlstra)

 OUDER AAN HET WOORD
   Mirjam Nagtegaal (moeder van Nynke Zijlstra)

Bij het Cultuurhuis Heemskerk wordt de Suzuki methode 
gebruikt bij de dwarsfluit, viool en cello lessen. 

 SUZUKI METHODE

De ruimtes in het Cultuurhuis Heemskerk zijn te huur voor 
maatschappelijke en culturele activiteiten.

De prijzen zijn per dagdeel:
• Lokaal € 25,-
• Zaal € 55,-
• Band-/drumlokaal € 35,-
Huur buiten de reguliere openingstijden en tijdens de 
schoolvakanties in overleg. Er kan sprake zijn van  
meerkosten voor het inhuren van beheer.

Repetitieruimte voor bands en ensembles
Voor onze bestaande leerlingen (jeugd en volwassenen) is 
het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een lokaal te 
huren voor repetities met bandjes en ensembles. Dit kan 
ook in combinatie met het inhuren van een docent voor 
bandcoaching of begeleiding. Prijs op aanvraag. 

Nynke Zijlstra
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 DOCENTEN

Gisla Bruitsman  
Klarinet 
06 - 27 87  22 94 
g.bruitsman@gmail.com 

Miklós Fürst 
Saxofoon, bandcoaching  
06 - 47 13 43 22
miklos.furst@gmail.com

Brigit de Klerk  
Blokfluit
06 - 40 07 00 09
brigit.deklerk@gmail.com

Liesbeth van der Blom 
Dwarsfluit
liesbethvanderblom@gmail.com

Moussé Dramé  
Djembé
06 - 27 01 73 86
www.djembe-drame.nl

Martijn Ensing  
Gitaar (akoestisch)
06 - 24 85 29 64
info@tocadomusic.nl

Robert Koomen  
Basgitaar, bandcoaching 
06 - 33 05 52 64
r.koomen@gmail.com

Glenn Broekhuizen 
Docent DJ & Producer 
info via Cultuurhuis Heems-
kerk 

Norma Brooks 
Contrabas
06 - 20 41 02 44  
brobass54@gmail.com

Claudette Beltman  
Zang en koor
06 - 18 97 29 53
claudettebeltman@hotmail.com

Emilie Bastens  
Harp
06 - 53 20 67 16
emiliebastens@me.com

Cynthia Freivogel  
Viool
06 - 87 07 08 91
cjnoodle@yahoo.com

Tinie Doedens 
Speelgroep verstandelijk  
beperkten • 06 - 19 38 05 20
tiniedoedens@gmail.com

Hans Chialastri  
Popcursus, gitaar (elektrisch),  
bandcoaching
www.popcursusijmond.nl

Sofie de Klerk 
Accordeon
www.sofiedeklerk.nl

Neem voor vragen en advies contact op met de cursusadministratie 0251 83 60 03 (ma t/m do 13.00 - 17.00 uur) of info@cultuurhuisheemskerk.nlKijk voor meer informatie over onze docenten op www.cultuurhuisheemskerk.nl 

Onze docenten zijn gediplomeerd en gekwalificeerd voor het geven van muziek-, beeldende en theaterles. Ze geven met veel passie  
en enthousiasme hun vak door. 

Leerlingen boven de 21 jaar kunnen direct contact opnemen met de docent naar keuze voor informatie over lessen en tarieven.  
Leerlingen onder de 21 jaar kunnen zich bij Cultuurhuis Heemskerk inschrijven. Dat kan op onze website www.cultuurhuisheemskerk.nl of 
met een inschrijfformulier die u bij onze balie kunt ophalen. 

U kunt in beide gevallen contact opnemen met de cursusadministratie voor advies en informatie.
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Titia Mijnen-Joosen  
Popkoor Mi Canto  
06 - 53 60 55 07
titia@micantopopkoor.nl

Ruud Pletting  
Koper (vnl trombone)
06 - 22 11 67 87
info@ruudpletting.nl

Hans Schoorl  
Piano en keyboard
06 - 50 93 02 03 
hans_schoorl@ziggo.nl

Leny Roggeveen 
Gitaar (akoestisch)
info via Cultuurhuis Heemskerk

Faye Pheil  
Theater 
06 - 25 21 62 77
faye_aura@hotmail.com

Timon Koomen 
Gitaar (akoestisch)
06 - 36 53 86 47 
timonkoomen@gmail.com

Daniel Strang  
Viool en altviool
06 - 42 43 41 85
hippo@dds.nl

Claudia Veenstra 
Blokfluit
06 - 48 47 50 25
info@claudiaveenstra.nl

Matthijs Tuijn  
Gitaar (akoestisch en elektrisch),  
bandcoaching 06 - 15 62 96 20  
matthijstuijn@gmail.com

Floris van Tol  
Slagwerk 
06 - 14 19 87 12
flowmusicproductionshhw@gmail.com

Mats Voshol  
Slagwerk
06 - 41 75 15 85
matsvoshol@gmail.com 

Martin Wittebrood 
Koper (vnl trompet)
info via Cultuurhuis Heemskerk

Sophie Tarleton
Viool en altviool 
info via Cultuurhuis Heemskerk

Gabriëlla Munier 
Muziekspeel- en proeftuin 
info via Cultuurhuis Heemskerk 

Ellen van der Putten 
tekenen & schilderen 
info via Cultuurhuis Heemskerk

Neem voor vragen en advies contact op met de cursusadministratie 0251 83 60 03 (ma t/m do 13.00 - 17.00 uur) of info@cultuurhuisheemskerk.nlKijk voor meer informatie over onze docenten op www.cultuurhuisheemskerk.nl 

Falou Lansink  
Cello 
06 - 37 65 09 36 
faloulansink@hotmail.com

Deborah de Liever
Muziek op Schoot
info via Cultuurhuis Heemskerk 

Willem van der Krabben
Slagwerk, sambaband
06 - 18 13 05 44
willemvdkrabben@hotmail.com

Peter Stam  
Keyboard, piano,  
Divertimento • 06 - 12 23 53 66  
pch.stam@planet.nl
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Maerten van Heemskerckplein 5
1964 EZ Heemskerk • Tel 0251 836 003 

info@cultuurhuisheemskerk.nl
www.cultuurhuisheemskerk.nl

 Volg ons ook op facebook  
Word lid van onze e-mailnieuwsbrief


