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 INHOUDSOPGAVE
Inschrijven leerlingen en cursisten tot 21 jaar
Leerlingen kunnen zich gedurende het hele jaar in- en uitschrijven 
voor de muzieklessen. In verband met plaatsing is het aan te raden 
om voor de vakantie in te schrijven. Het is mogelijk om een gratis 
proefles te nemen. In overleg met de docent worden de lesdag, 
lestijd en (groeps)indeling bepaald. Er is een opzegtermijn van  
één maand.

De korte cursussen hebben vaste startdata en tijdstippen.  
Hiervoor kan niet tussentijds worden uitgeschreven.  
Inschrijven kan door middel van het online inschrijfformulier  
op www.cultuurhuisheemskerk.nl. Het formulier kan ook  
opgehaald worden op onze locatie.

Inschrijven voor muzieklessen volwassenen
Leerlingen 21 jaar en ouder kunnen direct met de aan ons 
gelieerde docenten contact opnemen voor meer informatie over 
het volgen van lessen en het lesgeld. Zie het docentenoverzicht  
op onze website en pag. 26/27. U kunt onze administratie bellen 
voor vragen of advies, t 0251 836003.

Korting op lessen
Op de muzieklessen is gezinskorting mogelijk. Het tweede kind  
dat muziekles volgt krijgt 5% korting, het derde en meer kinderen 
uit hetzelfde gezin, 10% korting. 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 muzieklessen van Cultuurhuis Heemskerk omvatten 35 lesweken, 
van maandag 24 augustus t/m vrijdag 25 juni. In de basisschool- 
vakanties zijn er geen reguliere lessen. In de week voor de 
kerstvakantie worden alleen inhaallessen gegeven.

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

Het maken van deze brochure en het schrijven van dit voorwoord 
roept tegenstrijdige gevoelens op. Aan de ene kant trots en  
enthousiasme over het mooie aanbod van Cultuurhuis Heemskerk  
voor volgend seizoen. Maar ook onzekerheid, want nu in het voorjaar 
2020 werken we allemaal vanuit huis, worden de lessen online 
gegeven en is het cultuurhuis dicht. We kunnen niet overzien  
hoe het leven er over een paar maanden uitziet en of alle geplande 
activiteiten wel door kunnen gaan. 

Als er iets positiefs te halen is uit deze hele crisis is het wel dat het 
aantoont hoe belangrijk familie, vrienden en creativiteit zijn. Juist nu 
we meer op onszelf aangewezen zijn ontstaan er veel nieuwe 
creatieve initiatieven om thuis, online en samen (maar niet bij elkaar) 
bezig te zijn met muziek en andere kunstvormen. Het leren van  
nieuwe technieken en vaardigheden en het krijgen van inspiratie  
van kunstenaars en muzikanten biedt zoveel meerwaarde. Het zorgt 
voor plezier, troost, ontspanning en reflectie. Hoe het seizoen en de 
lessen er in de praktijk ook uit zullen zien, creatieve ontwikkeling 
voor jezelf of je kind blijft een belangrijke investering. 

Medewerkers en docenten van Cultuurhuis Heemskerk staan  
met al hun enthousiasme en expertise klaar om iedereen daarbij  
te ondersteunen. 

Namens het hele team
Mirjam du Cloo, directeur Cultuurhuis Heemskerk

Vlnr: Lisette van Gelderen, Ayse Sahbaz, Saskia Vroom, Mirjam du Cloo,  
Mark van der Jagt, Nanda Groen, 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 samen met een volwassene 
 (zelfstandig kunnen lopen is een voorwaarde) 
• Vrijdag 9.00 tot 9.45 uur
• Docent Deborah de Liever
• Start 2 oktober en 12 februari
• Na afloop koffie, thee en limonade

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 tot 16.45 uur
• Docent Deborah de Liever
• Start 28 september en 8 februari

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 uitproberen.
 

Er zijn muziekontdektuinen voor:
• akoestische/elektrische/bas gitaar • blokfluit • cello • 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 28 september en 8 februari

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

• incl. gebruik instrument van Cultuurhuis Heemskerk
• De meeste cursussen worden in kleine groepjes gegeven
• Na de cursus met 8 weken kunnen kinderen direct instromen 

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

• 8 lessen voor € 80,-
• De Speel-mee weken starten dit jaar in de week van  

28 september 2020 en 8 februari 2021.
• De meeste Speel-mee weken vinden plaats in het cultuurhuis.  

Er worden ook Speel-mee weken op diverse basisscholen 
aangeboden en in samenwerking met Brede School Heemskerk. 
Via de basisschool ontvangt u hier meer informatie over.

 ALGEMENE INFO SPEEL-MEE WEKEN
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Martijn Hiemstra (17 jaar) is leerling bij drumdocent  
Willem van der Krabben en zit in de vakklas. De vakklas  
waar verschillende talentvolle leerlingen inzitten met diverse 
instrumenten, komt eens in de paar maanden bij elkaar om 
workshops te volgen op een zaterdag. Zij verdiepen zich 
gezamenlijk in de muziek, spelen samen muziek en nemen  
een kijkje achter de schermen bij professionals.  

Martijn ‘Ik zit sinds groep 8 op drumles, dus dit is inmiddels 
mijn zevende jaar. Ik zat eens een keer in een garage van een 
buurtgenoot wat te trommelen op zijn drumstel en bedacht me 
dat ik daar wel meer mee wilde kunnen. Ik heb eerst een paar 
lessen in Beverwijk gehad, maar ben snel naar Heemskerk 
overgeschakeld, alwaar ik Willem leerde kennen. Aldoende 
leerde ik het vak. Drummers geven niet alleen de maat, de puls 
aan een muziekstuk, ook energie, sfeer en muziekstijl wordt 
grotendeels bepaald door wat er op de drums plaatsvindt.  
Dat maakt het wel heel gaaf!’ 

Als ik achter een drumstel zit voel ik me altijd vrij om te spelen 
wat ik maar wil, daar krijg ik energie van, waar dit goeddeels 
wel in contrast staat met het dagelijkse leven, zoals huiswerk 
maken en lessen bijwonen etc. 

Wat leer je anders bij de vakklas dan op je 
reguliere muziekles? 
Samenspel uiteraard, want ik heb zelf privéles, wat inhoudt 
dat de enige met wie ik samenspeel, mijn drumleraar is. 
Daarnaast kom ik in aanraking met andere instrumenten, 
sommigen waar ik nog nooit op had gespeeld. Overigens 
leerden we bij één van de workshops dat dirigeren toch echt 
een stuk moeilijker is dan het lijkt (credits to Ruud Pletting).

 
Mijn grootste wens is in een band spelen met vrienden, als ze  
snel even een instrument hebben weten te beheersen. En anders 
natuurlijk in een bezetting met nieuwe mensen, want door het 
maken van muziek leer ik ook andere mensen kennen, met wie er 
soms vriendschappen ontstaan. Met die nieuwe bezetting eigen 
repertoire opbouwen, optredentjes geven en stamgast worden  
in het lokale café. Een beetje bekendheid verwerven in de  
directe omgeving niet uitgesloten. Dat lijkt me wel wat.

 ‘MIJN GROOTSTE WENS IS  
  IN EEN BAND SPELEN MET VRIENDEN!’
   Interview Martijn Hiemstra

Martijn Hiemstra
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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 met 35 lesweken. Er zijn elk jaar voorspeelavonden 
en grote concerten waarbij alle leerlingen laten zien wat ze hebben 
geleerd. Alle leerlingen t/m 12 jaar krijgen in hun eerste en tweede jaar  
dat ze op les zitten de gratis Basiscursus Muziek (6 lessen) aangeboden.

INSTRUMENTEN
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

 

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

Het tweede kind uit één gezin met reguliere muziekles  
krijgt 5% korting en het derde kind of meer 10%.

 GEZINSKORTING

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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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 
ontwikkeling van de instrumentlessen.  
• Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in het eerste en tweede lesjaar
• 6 lessen van 45 minuten
• Docenten Falou Lansink en Willem van der Krabben
• Gratis voor leerlingen met een jaarcursus 
• Start 30 september 2020 op woensdag en januari 2021 op dinsdag 

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 2021
• 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 2021 
• € 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
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 VAKKLAS
Ben jij  tussen de 14 en 21 jaar en wil je graag samenspelen met 
anderen? Lijkt het je leuk om workshops te krijgen van professionals 
uit het vakgebied? Wil je meer leren over samenspelen en de 
bouwstenen van de muziek? Dan heeft Cultuurhuis Heemskerk  
het perfecte project voor jou! En dit wordt jou als leerling van het 
cultuurhuis gratis aangeboden! Tijdens 4 zaterdagen volg je 
workshops en masterclasses, speel je samen met leeftijdgenoten  
en bezoeken jullie een concert. Ook treed je een aantal keer op en 
organiseer je een eigen benefiet concert!

• Gratis voor leerlingen van Cultuurhuis Heemskerk
• 14 t/m 20 jaar
• Alle instrumenten én zang
• Docenten: Willem van der Krabben en Ruud Pletting  

plus diverse gastdocenten
• Zaterdagen van 11.00 tot 15.00 uur: 29 september (audities), 
  14 november, 16 januari, 20 maart en 29 mei

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 tot 20.30 uur
• Docent Moussé Dramé
• 35 lessen, 10 maanden € 35,-
• Start 26 augustus
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Singer-songwriter Suus de Groot heeft het Conservatorium 
belopen en timmerde de afgelopen jaren flink aan de weg met 
haar band Sue the Night. Ze wilde graag weer zangles geven en 
nam contact op met Cultuurhuis Heemskerk, waar ze ook van 
2009 tot 2017 les gaf. “Ik was heel blij dat ik terug kon komen!  
Het is een feest der herkenning met veel vertrouwde gezichten.” 

Niets is te gek
Suus haar specialiteit is pop, rock en songwriting. Bij de inhoud 
van de lessen gaat ze in op wat past bij de leerling. “Ik kijk bij de 
eerste les wat een leerling nodig heeft. We kunnen het bijvoorbeeld 
heel technisch benaderen, en als een leerling liever op gevoel 
werkt, doen we dat. Als iemand het gaaf vindt om zichzelf te 
begeleiden, gaan we daarmee aan de slag. Het kan ook zijn dat 
iemand een mooie tekst heeft geschreven, maar niet weet hoe je 
daar een melodie bij maakt. Daar kan ik ook bij helpen. Iedereen 
kan schrijven, maar heel veel mensen zijn te streng voor zichzelf en 
doen het dan niet, of maken het niet af. Een lied is heel snel goed, 
of eigenlijk altijd, als het maar vanuit je hart komt. De invulling 
van mijn zangles is dus heel breed, we kunnen van alles doen in 
de les. Niets is mij te gek!” 
 
Eureka-moment
“Het mooie aan lesgeven is het eureka-moment. Als leerlingen 
zichzelf verbazen met iets waarvan ze dachten dat ze het niet 
konden. Iemand die in het begin bijvoorbeeld heel zacht zingt,  
en dan met steeds meer volume durft te zingen. Een hoge noot 
die je steeds niet haalt, en die uiteindelijk tóch lukt. Dat is gaaf 
om te zien.” 

Emoties beter plaatsen
Suus merkt zelf hoe goed zingen voor haar is. “Het geeft mij  
een bepaalde focus. Ik ben van nature best onrustig. Als ik zing, 

vliegt mijn geest niet van hot naar her. Dan voel ik veel meer focus.
Zingen is goed voor je brein, je conditie en je kunt je emoties 
beter plaatsen. Ik had een paar jaar geleden een jongetje op les 
dat een beetje autistisch was, hij maakte in het begin helemaal 
geen oogcontact. Maar na een paar jaar les stond hij uit volle 
borst te zingen, stevig op twee benen met zijn borst vooruit.  
Dat is heel mooi om te zien.”

 ‘ZINGEN IS GOED VOOR JE BREIN, JE CONDITIE  
  EN JE KUNT JE EMOTIES BETER PLAATSEN.‘
   Interview Suus de Groot

Suus de Groot
Suus de Groot
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NIEUW!

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 zangdocenten Claudette en Suus bieden 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 tot 16.45 uur
• 35 lessen € 100,-
• 35 lessen € 50,- voor leerlingen die al op zang- of muziekles zitten
• Docent Claudette Beltman
• Start 27 augustus 

TIENERPOPKOOR NIEUW!
Leer mooie liedjes in diverse popstijlen van bijvoorbeeld:  
Alan Walker, Billie Eilish, Dua Lipa maar ook leuke songs in het 
Nederlands van getalenteerde muzikanten als Suzanne & Freek, 
Davina, Nielson, Maan, etc.

Doe je mee!? 
• Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar
• Donderdag 19.00 tot 19.45 uur
• 35 lessen € 100,-
• 35 lessen € 50,- voor leerlingen die al op zang- of muziekles zitten
• Docent Claudette Beltman
• Start 27 augustus 

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
• Donderdag 16.00 tot 16.45 uur
• 4 lessen gratis
• Docent Claudette Beltman
• Start 4 weken voor de intocht

Suus de Groot
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 KORTE CURSUSSEN & WORKSHOPS

DJ EN MUZIEKPRODUCER 
Van beats die galmde in de Arena tot orkestrale muziek onder 
trailers van ID&T. Van pre-mixen voor Nick en Simon tot het 
opnemen van bands en vocalisten. Onze dj- en muziekproducer 
docent Glenn Broekhuizen is breed georiënteerd. ‘Twee onderdelen 
die hand in hand gaan met elkaar: niets is zo mooi als je eigen 
muziek draaien. In september 2018 heb ik mijn opleiding op het 
Conservatorium van InHolland afgerond. De computer is mijn 
instrument. Mijn leerlingen leer ik hoe om te gaan met dit instru-
ment.’ 
 
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 tot 17.00 uur
• Voor jongeren van 13 t/m 20 jaar vrijdag 19.00 tot 20.00 uur
• 12 lessen € 140,-
• Start 30 oktober en 12 februari

Cultuurhuis Heemskerk biedt diverse korte cursussen aan met  
muziek, zoals tijdens de Speel-mee Weken maar ook voor DJ en 
Producer, tekenen en theater. Voor jongeren en volwassenen zijn er 
ook inspirende workshops op beeldend vlak en muziek. In de herfst- 
en voorjaarsvakantie zijn er leuke vakantiedagen voor kinderen.

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 tot 18.00 uur
• Voor jongeren van 13 t/m 20 jaar vrijdag 20.00 tot 21.00 uur
• 12 lessen € 140,-
• Start 30 oktober en 12 februari

JAARCURSUS 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.  
• Start 28 augustus

JAARCURSUS 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.
• Start 28 augustus

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
• Start 28 augustus

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

 JAARCURSUS GEVORDERD DJ EN PRODUCER INFO
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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 tot 17.00 uur
• Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar
  donderdag van 17.00 tot 18.00 uur
• 12 lessen € 120,-
• Start 29 oktober en 11 februari

BEELDENDE WORKSHOPS
In het voorjaar is er maandelijks een workshop bij kasteeltuin 
Assumburg, met een thema natuur gerelateerd. Een mooie 
inspirerende omgeving om het beste uit je te halen. Zo zul je zien 
dat er in iedereen een ware kunstenaar schuilt. De workshops zijn 
voor volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar. Ook leuk om samen 
met je zoon, dochter, vader of moeder te doen of cadeau te geven 
op een verjaardag of vader- en moederdag.
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TUINONTWERP MAKEN
Niet (meer) tevreden over je tuin? Ga zelf aan de slag en neem de 
stap om je eigen droomtuin te ontwerpen. Beeldend kunstenaar, 
hovenier en tuinontwerper Tabita Blok leert je hoe dat moet, geeft 
tips en natuurlijk is er de kasteeltuin voor inspiratie. Komende 
zomer kun je al van het resultaat genieten!
• € 80,- (21+)/€ 66,- (14 t/m 20 jaar)*
• 10.00 tot 17.00 uur 
• Zaterdag 7 maart 

DE NATUUR IN STRAKKE LIJNEN
Grafisch vormgever en kunstenaar Lars de Ruyter maakt strakke, 
kleurrijke schilderijen en illustraties. In de workshop leer je deze 
stijl toepassen en maak je met de natuur als inspiratie je eigen 
kunstwerk. 
• € 40,- (21+)/€ 33,- (14 t/m 20 jaar)*
• 13.30 tot 16.30 uur 
• Zaterdag 17 april
 FOTOWANDELING IN DE NATUUR

Tijdens deze workshop krijg je eerst een korte inleiding over  
de verschillende technieken van fotograferen van fotograaf  
Sophie Terluin. Daarna ga je, gewapend met je eigen smartphone of 
camera, op pad om de natuur op de gevoelige plaat vast te leggen. 
• € 40,- (21+)/€ 33,- (14 t/m 20 jaar)*
• 13.30 tot 16.30 uur  
• Zaterdag 29 mei 
 

HOUTSKOOL XXL
In deze workshop met Yvonne Zomerdijk teken je met houtskool 
en contékrijt op groot formaat papier (70 x 100 cm of een banier).  
Je zoomt in op de natuur uit de prachtige tuin van kasteel Assumburg 
en brengt wat je ziet als door een vergrootglas in beeld. Uitgebreid 
aan bod komen het bepalen van de compositie en het gebruik van 
licht en donker om sfeer te brengen in je werkstuk. Je leert 
verschillende technieken zoals rubben, arceren, sjabloneren en 
gradaties maken en wellicht is er nog tijd om bijvoorbeeld de 
Latijnse benaming op een bijzondere manier toe te voegen.  
• € 40,- (21+)/€ 33,- (14 t/m 20 jaar)*
• 13.30 tot 16.30 uur  
• Zaterdag 5 juni

De natuur in strakke lijnen

* Prijs is inclusief BTW voor deelnemers van 21 en ouder. Voor mensen jonger dan 21 jaar hoeft geen BTW afgedragen te worden.



 THEATER & MUSICAL

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.

MUSICAL KIDSGROEP
In de Musical Kidsgroep werk je in 8 weken naar een echte 
musical toe. We gaan zingen, dansen, spelen en muziek maken en 
bedenken ook samen het decor en de kostuums. We gaan op zoek 
naar je talenten en laten deze stralen tijdens de laatste les op het 
podium met een presentatie voor de ouders. 
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 op woensdag 15.00 tot 16.30 uur
• 8 lessen € 120,-
• Docent Rosanne Eischweiler
• Start 4 november

THEATER MAKEN
In de theatergroep spelen we er op los! We werken samen en 
maken een hoop plezier. Je leert verschillende rollen en emoties te 
spelen en verhalen te maken. Na 8 weken staan we met plezier en 
zelfvertrouwen op het podium om ons toneelstuk te presenteren 
aan de ouders. 
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 op woensdag 15.00 tot 16.00 uur
• 8 lessen € 80,-
• Docent Rosanne Eischweiler
• Start 3 februari
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THEATERSPORTAVOND 
In theatersport maak je door high-energy spelvormen met elkaar 
grappige en mooie scènes. Echt theater zonder script, met 
verrassende en unieke scènes! Je zegt ‘ja!’ tegen jezelf en 
anderen, volgt je voeten en gebruikt je hoofd, hart en lichaam. 
Iedereen met en zonder ervaring is welkom. 
Deze unieke theatersportavond wordt gegeven door Rosanne 
Eschweiler van Schot In De Roos. Zij is een jonge dynamische 
trainingsactrice met veel spelervaring in improvisatietheater, 
zowel in theatersport als realistisch spel. We bieden dit seizoen 
twee afzonderlijke avonden aan.
• Voor 18 jaar en ouder
• Maandag 9 november en woensdag 7 april
• Van 20.00 tot 22.00 uur
• € 15,-



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 24 augustus
• 35 lessen van 45 minuten
• 10 maanden à € 19,50

 
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 pag. 6) 
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 PLAYJAZZ WORKSHOPS 
Op zes zaterdagen worden er playjazz workshops aangeboden door 
trompettist en bandleider Loet van der Lee. Iedere keer wordt een 
andere muzikant uitgelicht, muziek besproken en gespeeld van 
desbetreffende muzikant. De workshops zijn voor mensen die al 
kunnen zingen of een instrument spelen. Er wordt een opname 
gemaakt van de gespeelde muziek die iedere deelnemer  
toegestuurd krijgt. 
• € 40,- (21+)/€ 33,- (t/m 20 jaar)
• Inschrijven via www.cultuurhuisheemskerk.nl
 
De workshops zijn op zaterdag van 11.15 tot 14.15 uur 
Zaterdag 26 september • Zanger Tom Jones 
Zaterdag 14 november • Saxofonist Sonny Rollins 
Zaterdag 12 december • Organist Jimmy Smith
Zaterdag 30 januari • Zangeres Ella Fitzgerald
Zaterdag 20 maart • Trompettist Freddie Hubbard
Zaterdag 15 mei • Gitarist/zanger BB King 

 PLAYJAZZ STUDIESESSIES 
  JAZZ DONKEYS
Muzikanten kunnen aansluiten bij de studiesessies om aan de  
hand van de arrangementen uit de workshops te werken aan een 
repertoire en vervolgens een slotconcert geven na afloop van  
de studiesessies. Aanmelden kan via Loet (zie pag. 27).  
 
De studiesessies zijn op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur 
• Donderdag 17 september 
• Donderdag 1 en 29 oktober 
• Donderdag 12 en 26 november 
• Donderdag 10 en 17 december
• Donderdag 21 januari 
• Donderdag 4 en 18 februari 
• Donderdag 4, 18 en 25 maart 
• Donderdag 8 en 22 april 
• Donderdag 20 mei  
• Donderdag 10 juni
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Loet van der Lee, bevlogen beroepstrompettist, organiseert  
dit jaar bij Cultuurhuis Heemskerk vanaf september Playjazz 
workshops en Playjazz studiesessies. Met een groep deel- 
nemers neemt Loet bekende (jazz)artiesten onder de loep,  
en worden arrangementen ingestudeerd en uitgevoerd. Een 
belangrijke rol in Loets workshops is weggelegd voor improvisatie: 
‘Door improvisatie laat je los wat je kent, en verrijk je jezelf.’ 

Alicia Keys, Miles Davis of Ella Fitzgerald 
De succesvolle Playjazz workshops organiseert Loet al vele 
jaren, en vanaf september voor het tweede seizoen in Heemskerk. 
“Met een groep tussen de 8 en 15 personen vanaf 16 jaar leren 
we in een korte tijdsspanne, één zaterdagochtend, een artiest 
kennen en verdiepen we ons in zijn of haar werk. Denk aan 
artiesten als Alicia Keys, Miles Davis of Ella Fitzgerald. 
Op basis van de instrumenten die zich aanmelden maak ik  
twee arrangementen, die we op die zaterdagochtend samen 
instuderen, spelen én opnemen. Alle deelnemers krijgen  
aan het eind de opname mee.”  

Zweet op de bovenlip 
Loet kiest tijdens zijn workshops voor een persoonlijke 
approach. “Zo probeer ik een sfeer te creëren waarin fouten 
maken niet bestaat. Ik wil iedereen met een goed gevoel naar 
huis sturen, en tegelijkertijd met zweet op de bovenlip, omdat ze 
echt een prestatie hebben geleverd. Deelnemers aan de 
workshops zijn altijd heel enthousiast. Ik zorg ervoor dat 
iedereen op zijn eigen niveau flink wordt uitgedaagd.” 

Liefde op het eerste gezicht 
Zelf speelt Loet trompet sinds zijn negende: “Mijn moeder deed 
me op de fanfare in Schoorl, want dan kreeg je een instrument 
in bruikleen. Ik kreeg toevallig een trompet in mijn handen 
gedrukt, en het was liefde op het eerste gezicht! De trompet 
heeft, net als bijvoorbeeld de cello, een heel mooi timbre. Maar 
het onderscheid met de cello is dat de trompet door je adem 
wordt gestuurd. Dat geeft het een hele persoonlijk invulling.” 

Het trompetspelen ging Loet meteen goed af. “Het is bijzonder  
als je voor het eerst merkt dat je er iemand mee kunt emotioneren. 
Je kunt iets van jezelf naar buiten brengen. Dat vind ik het 
allermooiste aan muziek maken: de energie overbrengen en 
mensen proberen te grijpen.”

Zoektocht naar jezelf 
Ook ziet Loet musiceren als een van de betere manieren om tot 
elkaar te komen. “Wanneer je cultureel deelneemt, dan is dat een 
zoektocht naar jezelf. Je gaat dieper in jezelf graven, en zo verruim 
je je blik op de wereld. Ik ben van mening dat musiceren bijdraagt 
aan een grotere verdraagzaamheid en een kleurrijke samenleving.” 

Playjazz studiesessies 
Vanaf september gaat Loet in Heemskerk voor het eerst van start 
met Playjazz studiesessies, een soort follow-up van de Playjazz 
workshops. Voor het cultuurhuis staan er 18 donderdagavonden op 
de planning, waarbij met een basisgroep de arrangementen van de 
afgelopen jaren Playjazz workshops nader worden bestudeerd en 
uitgevoerd. Loet hoopt hiervoor een vast ensemble van 8 tot 15 
mensen te kunnen samenstellen: de Jazzdonkies. “Ook hier is een 
grote rol weggelegd voor improvisaties. Bij improvisatie laten 
mensen los wat ze kennen, eigenlijk moeten ze in zichzelf gaan en 
zich blootstellen. Dat voelt kwetsbaar, maar uiteindelijk gaan de 
deelnemers allemaal iets doen wat ze niet van zichzelf verwachtten. 
En zo verrijk je jezelf.”

 ‘JE BLIK VERRUIMEN’
   Interview Loet van der Lee

Loet van der Lee
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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 
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), Singer-songwriter, 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. 26/27 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
UKELELE VOOR BEGINNERS 
Ben je op zoek naar een leuk en vrolijk 
instrument om zelf liedjes op te kunnen spelen  
en dat zo in je rugzak past? Misschien is de  
ukelele dan wel iets voor jou! 

In deze beginnerscursus leer je in 8 weken de basis kennen van de 
ukelele. Je leert verschillende akkoorden, die je leert aanslaan en 
wisselen met goede slagjes. Daarnaast krijg je ondersteunende muziek-
theorie om te begrijpen wat je doet. Na deze korte cursus kun je een heel 
aantal bekende liedjes spelen. De ukelele kan ook een praktisch opstapje 
zijn naar de gitaar, omdat de grepen deels overeenkomen.  
Deze korte cursus is gericht op absolute beginners en er  
komen voornamelijk bekende ukelele liedjes aan bod.  
Bij voldoende deelname volgt een gevorderde cursus met 4 lessen. 
• Voor personen die niet of nauwelijks een instrument bespelen
• Woensdag  20.30 tot 21.30 uur (sept) / 19.30 tot 20.30 uur (jan)
• Docent Timon Koomen
• 8 lessen € 90,- (21+)/€ 71,- (15 t/m 20 jaar)
• Start 30 september en 27 januari 
• Het is mogelijk om een ukelele te huren

NIEUW!
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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 dinsdagavond
• € 195,- (incl. 21% btw)
• Aanmelden en meer informatie op www.popcursusijmond.nl

BANDCOACHING
Ben je net gestart met een bandje of wil je wat tips  
om je band strakker neer te zetten? Met een gepast  
aanbod en de juiste docent kom je een stuk verder.  
Meer info en aanmelden: info@cultuurhuisheemskerk.nl

Veel van onze docenten spelen in een (bekende) band, maken 
zelf muziek en kunnen beginnende bandjes of bandjes die meer 
verdieping willen in hun muziek coachen zodat je band op een  
hoger level komt. Docenten die bandcoaching kunnen geven zijn:  
Hans Chialastri, Miklós Fürst, Suus de Groot, Robert Koomen, Timon 
Koomen, Willen van der Krabben, Matthuis Tuijn, Wouter Tuinhof en 
Mats Voshol. Neem voor meer informatie contact op met onze 
administratie of met desbetreffende docent (zie pag 26/27)

NIEUW!
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BAMBOEFLUIT BOUWEN EN BESPELEN 
Van een onbewerkt bamboebuisje maak je in 7 lessen van 2 uur 
een heus muziekinstrument; heel fraai van toon en zuiver. 
Voor jong en oud vanaf 6 jaar die het leuk vindt om met zijn/haar 
handen te werken en om muziek te maken. Je hoeft geen ervaring 
met gereedschap of muziek te hebben.  

De cursus start in januari 2021 op de maandag van 17:15 - 19:15 uur 
(onder voorbehoud) met Brigit de Klerk en de kosten zijn t/m 20 jaar 
€100,-, 21 jaar en ouder €121,- (incl. materiaal).  
Er is plaats voor 5 deelnemers dus wees er snel bij.
• Aanmelden en meer informatie: brigit.deklerk@gmail.com of  
   t. 06 40 07 00 09 

MONDHARMONICA
George Reijnders biedt op de maandagavond diverse diatonische 
mondharmonicacursussen aan, zowel voor beginners als  
gevorderden (Blues). Bij de beginners ligt de focus met name  
op de techniek. Aan het eind beheers je al een aantal blues 
traditionals zoals You Gotta Move, de Simple Blues en Big Walters 
Easy. De cursussen omvatten 12 lessen van een uur en de kosten 
bedragen € 198,-. Er is plaats voor 5 deelnemers dus wees er snel bij.
• Aanmelden en meer informatie: ge.reijnders@quicknet.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? 
• Start 19 september 
• 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 
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 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

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 

JAZZ/POPKOOR 
Waar hebben zangeressen als Alicia Keys, Kandace Springs,  
Amy Winehouse,  hun skills van geleerd? Onder meer door 
naar Jazzsongs te luisteren! Leer ook mooie jazzsongs  
te zingen, met focus op meerstemmigheid en close harmony.  
Vanaf 18 jaar kun je meedoen. 
• 19.50 tot 20.50 uur
• Start donderdag 22 oktober
• 30 lessen
• Aanmelden en meer informatie: via Claudette Beltman:  
  claudettebeltman@hotmail.com 

ZINGEN MET SUUS 
Zing je graag nummers in de richting Pop en rock?  
Op maandagavond geeft Suus de Groot zangles in de vorm van 
groepsles. “Al sta je helemaal stil; zingen doe je met je hele lijf”!  
Zelf maakt Suus muziek onder de naam Sue the Night.
• Aanmelden en meer informatie: suusdegroot@gmail.com

 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 pch.stam@planet.nl

SEASIDE BIG BAND
De Seaside Big Band bestaat uit een groep van 17 enthousiaste 
muzikanten die onder leiding van Loet van der Lee 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 uur
• Aanmelden en meer informatie: www.seasidebigband.nl

BLOKFLUITENSEMBLE RECORDERS ROUND  
Recorders Round is een ensemble voor gevorderde blokfluitspelers. 
We spelen muziek uit verschillende stijlperiodes; van Middeleeuwen 
tot de 21ste eeuw. Plezier hebben in het samen musiceren is een 
belangrijk uitgangspunt van de repetities. We leren steeds mooier 
blokfluit spelen en dus ook steeds mooier muziek maken.  
Recorders Round bestaat uit een gezellige groep mensen die 
wekelijks samenspelen op de maandagavond van 19.45 tot 20.45 uur. 
De kosten bedragen € 225,- per cursusjaar. Wil je een keer 
meespelen en kennis  maken, dan ben je van harte welkom.  
Wil je individuele blokfluitlessen? Dat kan ook op de maandag.
• Aanmelden en meer informatie:  

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

 MUZIEK Volwassenen

NIEUW!

NIEUW!



 KUNST & CULTUUR  
   voor mensen met een ggz-achtergrond 
Cultuurkracht is een project voor mensen met een GGZ-achtergrond. 
Het project wordt uitgevoerd door Cultuurhuis Heemskerk en 
Bibliotheek IJmond Noord in samenwerking met zorgorganisaties. 
Doel van de pilot is om bestaand aanbod zo aan te passen dat het 
ook voor deze doelgroep geschikt is en zo iedereen de kans te 
geven om mee te doen aan cultuuractiviteiten.  

BICPEN TEKENEN AAN TAFEL
Workshop ‘Bicpen tekenen aan tafel’ voor op locatie.
In 3 lessen leert u op een verassende manier anders te kijken  
en te tekenen. De docent komt naar de zorglocatie toe om met 
de deelnemers te tekenen. De laatste les wordt in overleg bij  
het cultuurhuis gegeven. 
• Meer info: info@cultuurhuisheemskerk.nl of 0251 83 60 03 
 
Deelnemer Koffie Plus Reakt Bicpen tekenen: 
‘Ik wist van tevoren niet dat het zo leuk zou zijn,  
het gaat echt zijn eigen leven leiden’ 

TAFEL VOL VERHALEN 
Voor iedere GGZ-deelnemer die van lezen houdt. Per keer bent  
u een uur gezellig samen. U praat aan de hand van boeken  
en boekfragmenten met elkaar en u deelt herinneringen aan 
vroeger. Een medewerker leest voor. Leuk en ontspannend!
• Maandag 28 september, 5 oktober en 19 oktober 
• 14.00 tot 15.00 uur 
• Aanmelden via leestafel@obijmond.nl 

BOEKEN LENEN 
Mensen met een GGZ achtergrond zijn elke dinsdag welkom 
tussen 14.00 -15.00 uur om boeken uit te zoeken in Bibliotheek 
IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3, Heemskerk.  
De medewerker van de bibliotheek kan ondersteuning bieden bij het 
uitzoeken van een boek en over de werkwijze van de bibliotheek.
• elke dinsdag
• 14.00 -15.00 uur 
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Bicpen tekenen aan tafel

Paulien Willemsen (midden), activiteiten begeleidster RIBW/KAM de Fontein 



‘Lang leven de ezels!’ is een project van Cultuurhuis Heemskerk 
om het cultuuraanbod voor Heemskerkse senioren te versterken 
en verder uit te breiden. Dit doen we in afstemming- en in 
samenwerking met alle lokale culturele partners en organisaties 
die zich met ouderen bezig houden. Het project wordt mede 
mogelijk gemaakt door gemeente Heemskerk en is een 
samenwerking met Stichting De Grijze Ezel. 

 SPECIAAL AANBOD VOOR SENIOREN
WIE WIL DEELNEMEN AAN DE HEEMSKERKSE  
CULTUURREDACTIE? 
De cultuurredactie is een groep actieve senioren die verslag doet 
van culturele activiteiten in Heemskerk zoals tentoonstellingen, 
voorstellingen en evenementen. Hun berichten, interviews  
en videoverslagen zijn te zien via de facebookpagina  
www.langlevendeezels.nl. Het team werkt samen met RTV 
Heemskerk en het Contactblad voor senioren en zoekt uitbreiding om 
nog meer culturele parels uit Heemskerk in beeld te gaan brengen.  
Interesse in interviewen, camerawerk, montage of redactiewerk?  
• Meer info: info@cultuurhuisheemskerk.nl of 0251 83 60 03 

DANSEND (G)OUD  
Voor iedereen boven de 60 die van dansen houdt. 
Dansdocent Els Reijn biedt speciale danslessen aan voor iedereen 
waarvoor dansen niet meer zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld 
vanwege een chronische ziekte of andere aandoening.  
• Voor 60-plussers op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
• 10 lessen € 50,-
• Start 15 september en wordt gecontinueerd  
  bij voldoende belangstelling 

INSTRUMENT OP ZOLDER  
Opfrislessen piano of gitaar
Voor alle senioren die vroeger piano of gitaar hebben gespeeld  
maar dit weer eens op willen frissen. In 8 lessen helpen de docenten  
van Cultuurhuis Heemskerk u bij het herontdekken van het plezier in 
muziek maken.   
• Voor 60-plussers
• 8 lessen € 80,- (proefles is mogelijk)
• Data en tijd in overleg met de docent

BLIJF ONTDEKKEN EN CREËREN!   
Altijd al eens willen tekenen of schilderen maar denk je  
dat je het niet kunt? 
Dit is uw kans! In de cursus kijken we met Nanneke Bastiaan naar 
een aantal kunstenaars en laten we ons inspireren door hun werk. 
Vervolgens is het een ontdekking van materiaal en je eigen mogelijk-
heden. Van een stilleven tot een landschap net even anders.  
Het plezier van het creëren staat voorop!  
• Voor 60-plussers op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
• 7 lessen € 70,- (incl. materiaal)
• Start 17 september en wordt vaker aangeboden  
  bij voldoende belangstelling 

SPELEN IN EEN BAND  
Ook al speel je geen noot, geen nood!  
Voor senioren die niet of nauwelijks een instrument kunnen  
bespelen maakt docent Hans Chialastri het mogelijk om in 12 weken 
samen twee eigen songs te schrijven en te spelen. 
• Voor 60-plussers op dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur 
• 10 lessen € 100,- (incl. gebruik van een instrument)
• Start 15 september en voorjaar 2021 

 MEEDOEN EN AANMELDEN
Als 60-plusser kunt u zich aanmelden via onze website  
of met een schriftelijk inschrijfformulier.   

Voor meer info:
Mark van der Jagt of Saskia Vroom: 
info@cultuurhuisheemskerk.nl / 0251-83 60 03 of   
www.langlevendeezels.nl 
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Wouter Tuinhof is toetsenist van de succesvolle band Darlyn 
waarmee hij op diverse festivals en podia in binnen- en buitenland 
optreedt. Na de zomer gaat hij als pianodocent aan de slag bij 
het cultuurhuis, waar hij zijn passie voor pianospelen en zelf 
creëren over gaat brengen. ‘Het is zo cool dat je dat ding met je 
vingers kunt laten klinken zoals jij dat wil!’  

Tot zijn grote vreugde gaat Wouter vanaf september twee vaste 
dagen in de week lesgeven in Heemskerk, waar hij eerder al als 
invaller werkte. “Ik vind lesgeven ontzettend leuk en hoop dat  
het tegen die tijd weer live kan. Via Facetime lesgeven gaat ook, 
maar in het echt is toch leuker en handiger. Vooral bij jonge 
kinderen werkt dat veel beter.” 
 
Zelf creëren
Wouters liefde voor de piano ontstond op zijn 9e. “Mijn vader  
had een goedkope piano gekocht die beschikbaar kwam via het 
buurthuis. Ik vond het heel leuk om erop te pingelen en ging al 
snel op les. Ik weet nog dat ik het heel leuk vond om te horen dat 
ik er aanleg voor had. En ik vond het zó cool dat je dat ding met je 
vingers kon laten klinken zoals jij dat wil. Toen ik bijvoorbeeld 
voor het eerst iets had gecomponeerd; die ontdekking dat je zelf 
dingen kan bedenken was zo gaaf!” 
Heeft Wouter dat gevoel nu nog steeds?“Ja! Dat creatieve stuk 
vind ik heel leuk. Ik ben nu bezig met een soloalbum met eigen 
composities. En ik word nog altijd heel blij als ik muziek maak, 
vooral ook met anderen. Samen met een zooi mensen muziek 
maken is supercool! Iedereen heeft z’n aandeel en daardoor 
klinkt het ook echt als een geheel.”

Basis 
Hoe ziet een les van Wouter eruit? ‘’We beginnen de les vaak met 
het spelen en leren van muzieknoten, dat kan zijn uit een 
lesmethode of een stuk naar keuze van de leerling. Daarnaast 
hou ik er van om leerlingen zelf te laten creëren door bijvoor-
beeld liedjes te laten bedenken. Met een klein beetje kennis van 

akkoorden en toonladders kun je al heel creatief zijn. Soms  
heb je leerlingen die na 3 of 4 maanden al eigen liedjes willen 
bedenken. Dan laat ik ze dat doen, zodat ze ontdekken wat er 
allemaal mogelijk is. En vanuit die creativiteit gaan we weer 
terug naar de theorie.” 

Iets nieuws in jezelf ontdekken 
Volwassenen hebben zelf vaak al een duidelijk doel voor ogen 
als ze op les komen, legt Wouter uit. “Bijvoorbeeld: ik wil alles 
van de Beatles spelen. Vanuit die Beatles-nummers, aan de 
hand van bijvoorbeeld akkoordenschema’s, leg je linkjes naar de 
theorie. Andersom kan het ook: laatst had ik een mevrouw op les 
die zich helemaal wilde focussen op het spelen van etudes. Toen 
ik haar zelf ook wat melodieën liet bedenken, was ze ontzettend 
verrast. Ze had nooit van zichzelf dat ze dat zo leuk zou vinden, 
en had echt iets nieuws in zichzelf ontdekt. Bij veel volwassenen 
zie je dat ze nog veel nieuwe dingen willen leren en proberen. 
Dat is mooi om te zien. Dat je jezelf blijft triggeren, altijd nog.”

 ‘JEZELF BLIJVEN TRIGGEREN‘
   Interview Wouter Tuinhof

De succesvolle band Darlyn. Wouter Tuinhof, 3e van links
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Wie zijn we
Het cultuurhuisteam bestaat uit 8 enthousiaste medewerkers die 
graag alle inwoners van Heemskerk kennis willen laten maken met 
kunst en cultuur. Dat doen we in ons eigen cultuurhuis, op basisscholen, 
op locatie en in het centrum van Heemskerk.

Onze docenten
De oude muziekschool had een goede naam opgebouwd en een zeer 
krachtig en professioneel team van goed gekwalificeerde docenten 
samengesteld. Dit krachtige team hebben we verder uitgebreid met 
eveneens zeer professionele, jongere docenten die midden in onze 
samenleving staan. Veel docenten spelen in bekende bands of met 
artiesten zoals Jett Rebel, Trijntje Oosterhuis, Zorita, Jacco Gardner, 
Kapok en Darlyn. Suus timmert flink aan de weg met haar band  
Sue the Night en Loet met Descarga. Daar zijn we erg trots op!

Zichtbaar
Inmiddels wappert onze vlag fier voor het gemeentehuis, staat ons 
logo op de ramen en hebben we onze brochure flink uit moeten 
breiden omdat we zoveel doen. Wij vinden dat kunst en cultuur 
verbindt, gelukkig maakt en je leven verrijkt. We zien de mooie 
voorbeelden elke dag en dat gunnen we iedereen!

Wat doen we
Regulier aanbod voor iedereen vanaf 1,5 tot 100 jaar
Muzieklessen voor zang, strijk-, blaas-, snaar-, toetsinstrumenten  
en drums worden met jaarcursussen of met korte (ontdekkings) 
cursussen aangeboden. Er zijn verdiepingscursussen voor leerlingen 
die meer uit muziek willen halen. Voor volwassenen zijn er ook 
inspirerende workshops.

Theater bieden we aan met korte cursussen, workshopdagen in de 
vakanties en met ingang van dit jaar met theateravonden. 

Beeldende activiteiten kunnen gevolgd worden met korte cursussen op 
onze eigen locatie en gevarieerde workshops bij kasteeltuin Assumburg.

Kunst en cultuur op de basisschool
Alle 12 basisscholen maken gretig gebruik van de projecten die we 
samenstellen met voorstellingen, cursussen, lessen en workshops 
voor zowel onder als na schooltijd. We ondersteunen de scholen bij 
het ontwikkelen van een cultuurplan wat aansluit bij hun school en 
leerlingen. Ook starten we mooie en innovatieve projecten, zoals een 
kunst en techniekproject ism Centrum voor de Kunsten Beverwijk en 
Techport. 

Heemskerkse amateurkunst
De Heemskerkse amateurkunst bieden we zowel letterlijk als figuurlijk 
een podium door ondersteuning te bieden, jaarlijks een cultuurbeursvloer 
en twee maal per jaar een podium tijdens de cultuur- en kerstmarkt.

Specifieke cultuurprojecten
Alle inwoners van Heemskerk met of zonder beperkingen bieden we de 
mogelijkheid om kennis te maken met kunst en cultuur. We werken samen 
met veel sociaalmaatschappelijke en culturele organisaties om een 
aangepast aanbod te maken voor mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking, een ggz-achtergrond, anderstaligen en senioren. 

Samenwerken met vrijwilligers
Graag werken we samen met vrijwilligers. Enerzijds om vrijwilligers een 
steuntje in de rug te kunnen bieden door hen (weer) in de maatschappij 
deel te laten nemen, anderzijds om dankbaar gebruik te kunnen maken 
van hun mogelijkheden. 

Verhuur
Onze lessen starten meestal halverwege de middag waardoor 
overdag de lokalen vaak leeg staan. Wij bieden sociaal, culturele of 
maatschappelijk organisaties de mogelijkheid om een ruimte bij ons 
te huren. In de avonduren is dit incidenteel mogelijk.

 OPEN HUIS 12 SEPTEMBER
Wil je ook graag kennismaken met ons? 
• Zaterdag 12 sept. houden we een open huis van 10.00 tot 17.00 uur.
• Probeer zang of een strijk-, blaas-, snaar-, toetsinstrument of drums!
• Maak kennis met onze muziekdocenten

In verband met de coronamaatregelen heeft ons open huis een andere opzet. 
Meld je aan voor een kennismaking en een gratis proefles van een half uur op 
zaterdag 12 september. Vol = vol, dus meld je snel aan. 



 DOCENTEN

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

Suus de Groot 
Zang Pop/rock en Songwriting  
06 - 41 49 80 45
suusdegroot@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

Timon Koomen 
Gitaar (akoestisch), Ukelele en  
Bandcoaching • 06 - 36 53 86 47  
timonkoomen@gmail.com

Robert Koomen  
Basgitaar en Bandcoaching 
06 - 33 05 52 64
r.koomen@gmail.com

Glenn Broekhuizen 
Docent DJ en Producer 
info via Cultuurhuis Heemskerk 

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

Miklós Fürst 
Saxofoon en Bandcoaching  
06 - 47 13 43 22
miklos.furst@gmail.com

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

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

Kijk 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 21 jaar en ouder kunnen direct contact opnemen met de docent naar keuze voor informatie over lessen en tarieven.  
Leerlingen tot 21 jaar kunnen worden ingeschreven bij Cultuurhuis Heemskerk. 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

Rosanne Eschweiler  
Theater en Musical  
info via Cultuurhuis Heemskerk 

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

Wouter Tuinhof 
Piano en Keyboard
06 - 41 73 36 91
w.tuinhof@gmail.com

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

Ellen van der Putten 
Tekenen en 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 

Loet van der Lee  
Bandleider en Jazz-specialist 
06 - 20 13 72 19
loetvanderlee@gmail.com

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

Deborah de Liever
Muziek op Schoot en 
Muziekspeeltuin
info via Cultuurhuis Heemskerk 

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

Peter Stam  
Piano en Keyboard  
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


