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Bekijk het magazine Cultuur in 
Heemskerk voor een overzicht  
van alle koren en andere culturele  
aanbieders.  
 
Het magazine is GRATIS af te  
halen bij Cultuurhuis Heemskerk.

Cultuur in Heemskerk

OPEN HUIS 
Cultuurhuis Heemskerk 
zaterdag 10 september



 TEAM VRIJETIJDSAANBOD
  Cultuurhuis Heemskerk

Vlnr: Lisette van Gelderen, Ayse Sahbaz, Brandon Struik,  
Mirjam du Cloo, Lisa Kraak en Zübeyde Karaburun

 VOORWOORD
Met trots presenteren we weer een nieuw seizoen vol met mooie 
activiteiten, lessen, workshops en projecten. Onze ervaren en 
inspirerende docenten staan weer klaar voor een nieuw seizoen.  
Zoals elk jaar voegen we weer een paar leuke nieuwe activiteiten  
toe aan ons aanbod. Zo zijn er dit seizoen kennismakingslessen voor 
jongeren die willen (samen) spelen en nog meer workshops op de 
zaterdag voor volwassenen. Dit jaar hebben we ook nog meer (gratis) 
aanbod voor onze vaste leerlingen en hun ouders. Wij zijn erg blij dat 
het samen met onze partners gelukt is om een aanbod te ontwikkelen 
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, voor jong volwassenen 
met een licht verstandelijke beperking en voor senioren.   

Het samen bezig zijn met cultuur brengt zoveel plezier, ontspanning en 
ontwikkelingsmogelijkheden! Van peuter tot senior en van onervaren 
starter tot ervaren muzikant; voor iedereen is er wel iets te vinden in 
deze mooie brochure.  

Namens het hele cultuurhuis team,   
Mirjam du Cloo, directeur Cultuurhuis Heemskerk

Josephine Vollbehr is moeder van Sophia en Dante Kaandorp. 
Sophia (13) speelt viool en Dante (10) dwarsfluit. Ze krijgen allebei 
les volgens de Suzukimethode. Tijdens de eerste lesjaren gaan 
ouders dan mee naar de les en helpen zij hun kinderen thuis met 
studeren. ‘Het gebeurt regelmatig dat we hier in huis allemaal 
dezelfde melodieën lopen te neuriën.’
 
Luisterend leren
‘Met de Suzukimethode leer je jouw instrument op gehoor bespelen. 
Je beluistert de muziek in de les en thuis op CD en speelt toe naar 
hoe het moet klinken. Je speelt dus uit je hoofd en gaat pas na 
verloop van tijd over tot het lezen van noten. Het oefenen doen  
de kinderen samen met hun ouders. Die zitten naast ze, geven de 
maat aan en helpen bij de stukjes die wat lastiger zijn. Ik begeleid 
mijn zoon Dante nu bij het studeren en heb dat hiervoor ook bij 
Sophia gedaan. Zelf heb ik vroeger viool gespeeld, maar zo ver  
als zij nu is, vind ik echt indrukwekkend. Het is ongelofelijk hoe 
snel de leerlingen op hoog niveau spelen.’

Samen spelen
‘Het leuke aan Suzuki is dat de leerlingen allemaal dezelfde stukken 
leren. Dat maakt samenspelen heel gemakkelijk. Ook voor broer  
en zus met hun verschillende instrumenten! Ze hebben op de 
Vrijmarkt dit jaar samen Suzukistukken gespeeld. Bij het cultuur- 
huis wordt ook veel samengespeeld in de lessen en zijn er twee 
keer per jaar concerten, zowel voor strijkers als voor fluitisten.  
Op die momenten komt iedereen bij elkaar. Het zijn inspirerende 
optredens, vooral voor de jongere leerlingen die zien hoe ver ze 
kunnen komen en die aan het slot van de avond met de oudere 
leerlingen samen hun stukken spelen.’   

Groot concert
‘Wat ook heel leuk is aan het cultuurhuis, is dat er grootschalige 
projecten mogelijk zijn. Zo zijn leerlingen van muziekscholen uit de 
wijde omtrek laatst samen gekomen voor een gezamenlijk concert. 
Iedereen had van tevoren gerepeteerd en in één dag kwam  
alles bij elkaar. Ook daar zag je hoe leerlingen zich aan elkaar 
optrekken en hoeveel je kunt bereiken wanneer je samenwerkt.’

‘OVERAL IN HUIS
KLINKT DE MUZIEK’
Interview met Josephine Vollbehr
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muz iek  jeugd

MUZIEK SPEELTUIN cursus
Bewegen, zingen, spelen! Kom je ook meedoen? 
Op een speelse manier maken kinderen kennis met klanken, 
geluiden, ritme, zingen, instrumenten en bewegen.  
Er wordt kennisgemaakt met diverse instrumenten.  
Deze cursus is een goede voorbereiding voor het
leren bespelen van een instrument.

• Voor kinderen uit groep 1 en 2
• Maandag 16.00 tot 16.45 uur
• Docent Deborah de Liever
• Start 4 oktober en 7 februari
• 8 lessen voor € 80,-

 
 

MUZIEK SPEELTUIN zaterdagworkshops
Lekker een uurtje bewegen, zingen en spelen  
op zaterdagochtend! Kom je ook meedoen? 

• Voor kinderen uit groep 1 en 2
• 24 september Knuffelbeestfeest 
• 5 November Herfststukjes 
• 14 januari Winterpret
• 11 Maart roert zijn staart
• Zaterdag van 11.00 tot 11.45 uur
• Docent Debora de Liever of Gabriëlla Munier
• € 10,- per workshop

Kleuters •  groep 1 t/m 2

Peuters • 2 tot 4 jaar

 SPEEL MEE! Jeugd
MUZIEK OP SCHOOT cursus
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 goed voor de ontwikkeling  
van jonge kinderen! 

De cursus 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 2 tot 4 jaar
• 8 lessen
• Vrijdag 9.00 tot 9.45 uur
• Docent Deborah de Liever
• € 80,- voor een kind en volwassene samen
• Start 7 oktober en 10 februari
• inc. koffie, thee en limonade

 
 

MUZIEK OP SCHOOT zaterdagworkshops  
Het weekend goed beginnen met een leuke ochtend met
je (klein) kind! Samen muziek maken, zingen en bewegen.
Gezellig en goed voor de ontwikkeling van je kindje.
 
• Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
• 24 september Knuffelbeestfeest 
• 5 November Herfststukjes 
• 14 Januari Winterpret
• 11 Maart roert zijn staart 
• Zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 
• Docent Debora de Liever of Gabriëlla Munier
• € 10,- per workshop voor een kind en volwassene samen
• inc. koffie, thee en limonade
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MUZIEKSAFARI
Ga op safari en ontdek welk muziekinstrument je leuk vindt! 
Op deze middag krijg je zes leuke lessen waarin je kennismaakt met 
allemaal instrumenten waar je les in kan krijgen.
Je gaat langs de blazers, strijkers, toetsen, gitaren, zang en fluiten; 
een muzikaal avontuur!

• Voor kinderen uit groep 4 t/m 8
• Zaterdag 10 september 13.00 tot 16.00 uur tijdens de open dag, gratis 
• Zaterdag 21 januari 13.00 tot 16.00 uur, € 5,- 
 

 
KENNISMAKINGSCURSUS instrumenten
Ontdek of een muziekinstrument bij je past! 
Je leert in deze kennismakingscursus van 8 weken het instrument 
wat je kiest goed kennen en ontdekt of op muziekles gaan iets voor 
jou is. Na de cursus met 8 weken kunnen kinderen direct instromen 
in de reguliere lessen. 

Er zijn kennismakingscursussen voor:
• akoestische/elektrische/bas gitaar • blokfluit • cello • contrabas
• drums • dwarsfluit • hoorn • keyboard • klarinet • piano • saxofoon
• trombone / bariton • trompet • viool • zang •

• Voor kinderen uit groep 4 t/m 8
• Diverse tijden en dagen mogelijk in overleg met de docent
• Start in de week van 3 oktober en 6 februari
• 8 lessen voor € 80,- 
• incl. gebruik instrument 
• Elke leerling mag 1 kennismakingscursus per instrument volgen

TRY OUT! 
Wil je in een band spelen of beginnen met muziek maken, maar 
weet je nog niet welk instrument? Doe dan mee met de Try out.  
Je maakt kennis met de docenten van het cultuurhuis, die zelf  
ook in bekende bands spelen en zij laten je kennis maken met  
de verschillende instrumenten: drums, gitaar, basgitaar, zang en 
toetsen. Natuurlijk ga je het ook zelf uitproberen!

• Zaterdag 8 oktober 13.00 tot 16.00 uur
• € 7,50 
 

KENNISMAKINGSCURSUS instrumenten
In deze kennismakingscursus leer je de beginselen van een 
instrument kennen. Na 12 weken kun je al een eerste nummer 
spelen en weet je of dit instrument bij je past!

Je kunt kiezen uit:
• Gitaar (elektrisch, akoestisch en bas),  

toetsen (keyboard en piano), zang, beats maken en drums 
• Diverse dagen en tijden 
• Start in de week van 31 oktober 
• € 120,- voor 12 lessen 

 
SPELEN IN EEN BAND!
Het leukste van muziek maken is het samen spelen! Wil je uitproberen 
hoe het is om in een band te spelen? Je kunt kiezen voor een 
instrument of verschillende uit proberen. Je maakt samen met  
je band een nummer die je aan het einde van de cursus tijdens  
de jongerenavond Lauw in Podium Laurentz gaat spelen! 

• Diverse dagen en tijden 
• Start in de week van 31 oktober 
• € 120,- voor 12 lessen of € 20,- indien gecombineerd  

met een kennismakingscursus
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muz iek  jeugd

 MUZIEKLES Jeugd
Het cultuurhuis heeft een team van professionele en ervaren docenten. 
Je kunt kiezen voor privéles of samen op les. Een volledig lesseizoen 
bestaat uit 35 lesweken. Er zijn elk jaar voorspeelavonden waarbij alle 
leerlingen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. 

INSTRUMENTEN
Akoestisch gitaar, Bariton, Basgitaar, Blokfluit, Bugel, Cello, Contrabas,
Cornet, DJ, Drums, Dwarsfluit, Elektrisch gitaar, Harp, Hoorn, Keyboard,
Klarinet, Orgel, Piano, Producer, Saxofoon, Slagwerk (drums, melodisch,
percussie), Trombone, Trompet, (Alt) Viool
 
Tip: start met een gratis proefles of een kennismakingscursus!

 

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,-

* de lesvorm van 20 minuten is niet voor alle instrumenten geschikt

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 en harp.

 LEEFTIJD

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

 GEZINSKORTING

We vinden het belangrijk dat iedereen op muziekles kan, ook  
als er te weinig geld is om de lessen te betalen. Leerlingen uit 
Heemskerk kunnen gebruik maken van het kindpakket van de 
gemeente Heemskerk waarmee een gedeelte van het lesgeld 
vergoed wordt, kijk op www.heemskerk.nl/iedereendoetmee. 
 
Leerlingen uit Beverwijk, Castricum en Uitgeest kunnen gebruik 
maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wat € 350,- tot het 
gehele lesgeld per jaar betaald. Voor strijkersleerlingen van het 
cultuurhuis is er het Daniel Stang Strijkersfonds waar leerlingen 
een bijdrage bij aan kunnen vragen.  

De medewerkers van het cultuurhuis helpen graag, dus  
bel gerust met vragen. 

 FINANCIËLE HULP NODIG?

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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muz iek  jeugd

 DE BAREEL
DEPENDANCE BROEKPOLDER
We geven ook muzieklessen voor kinderen op basisschool De Bareel
in de Broekpolder. Kinderen kunnen direct na school en tijdens  
de BSO, in hun eigen buurt reguliere muzieklessen volgen met 
professionele docenten van het cultuurhuis. Proeflessen en 
kennismakingscursussen worden ook op De Bareel gegeven. 

VOORDELEN VAN MUZIEKLES OP DE BAREEL:
• Les van gekwalificeerde docenten van Cultuurhuis Heemskerk
• Direct na schooltijd, tijdens de BSO en dichtbij huis
• Een proefles kan altijd en is gratis
• Samen spelen met klasgenoten, vriendjes, vriendinnetjes, 

broertjes en zusjes

Maandag: piano en keyboard
Dinsdag: bas-, elektrische en akoestische gitaar
Woensdag:  drums
Donderdag: viool, piano en keyboard

Inschrijven: www.cultuurhuisheemskerk.nl

WORKSHOPS VOOR OUDERS Leren repeteren
Een muziekinstrument goed leren bespelen is niet makkelijk, naast 
de wekelijkse les is het belangrijk om meerdere keren in de week 
thuis te oefenen. Kinderen hebben daar wel eens hulp en wat extra 
motivering bij nodig. In deze online workshops krijg je als ouders tips 
hoe je je kinderen op een positieve manier kan ondersteunen zodat 
het thuis oefenen een fijn moment op de dag wordt en je kind met 
plezier het maximale uit de muzieklessen kan halen.  

• Datum wordt nog bekend gemaakt
• 19:30 - 21:00 uur online en gratis 
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• De korte cursussen hebben vaste startdata en 
tijdstippen. Hiervoor kan niet tussentijds worden 
uitgeschreven en een proefles is niet mogelijk. 

• Start kennismakingscursussen 2x per jaar: 
oktober en februari, zie pagina 5

• Een proefles kan altijd en is gratis

• Start prive- en duoles is op elk moment mogelijk

• Duolessen zijn alleen mogelijk als er leerlingen  
van vergelijkbaar niveau en leeftijd zijn die  
samen geplaatst kunnen worden

• Een heel lesjaar bestaat uit 10 termijnen,  
het maandbedrag wordt niet geïncasseerd  
in de maanden juli en augustus.

• De opzegtermijn is 1 maand.  
Zie www.cultuurhuisheemskerk.nl/ 
algemene-voorwaarden

• Voor de meeste instrumenten is het mogelijk 
om deze te huren. Ook is het mogelijk het 
instrument (in de loop van de tijd) aan te 
schaffen via Cultuurhuis Heemskerk.  
Neem voor meer informatie even contact  
met ons op.

• De muzieklessen van Cultuurhuis Heemskerk  
omvatten 35 lesweken, van maandag 5 sep- 
tember t/m 30 juni. In de basisschoolvakanties  
zijn er geen reguliere lessen. In de week voor de 
kerstvakantie worden alleen inhaallessen gegeven.

• Inschrijven: www.cultuurhuisheemskerk.nl

Mededelingenbord



Tessa Raadman is opgegroeid in de IJmond en studeerde gitaar 
aan het conservatorium in Amsterdam. Daar leerde ze de meiden 
kennen met wie ze de band Dakota oprichtte. Met haar huidige 
band EUT levert Tessa binnenkort het derde album af. Naast haar 
bandleven geeft Tessa les aan de muziekschool Amsterdam en, 
sinds 2021, bij Cultuurhuis Heemskerk. Ze is eens per week te 
vinden op De Bareel in de Broekpolder waar je bij haar zowel 
akoestische als elektrische gitaar kunt leren spelen.

Van blokfluit tot band
‘Ik ben op mijn achtste begonnen met blokfluit spelen en 
noten lezen. Ik was vet veel aan het oefenen, want ik vond  
het superleuk. Na twee jaar zeiden mijn ouders: wordt het  
niet eens tijd voor een ander instrument? Dat werd gitaar.  
Eerst een paar jaar akoestisch, maar toen zag ik de film  
‘School of Rock’ en dacht ik: wow, dat kan ook! Zo ben ik 
elektrisch gaan spelen. Het fijne aan muziek vind ik dat ik me  
er helemaal op kan storten, mezelf erin kan uiten en dat ik altijd 
weer nieuwe dingen kan uitzoeken en ontdekken.’

Snaren van ijzer
‘Op De Bareel zijn mijn jongste leerlingen 6 à 7 jaar. In de 
kennismakingslessen leer je verschillende instrumenten kennen, 
waaronder de gitaar. Er is een mooi, groot muzieklokaal waar de 
gitaren aan de muur hangen. De akoestische gitaren zijn wat 
makkelijker te bespelen dan de elektrische met hun ijzeren 
snaren, maar soms vragen leerlingen: ‘gaan we daar ook een 
keer op?’ Dan mag dat natuurlijk. En als ze het leuk vinden, dan 
komen ze langere tijd op les, individueel of met z’n tweeën.’

Aanstekelijk enthousiasme
‘Wat ik met mijn lessen hoop te doen, is kinderen inspireren om 
muziek te maken. Ik vraag ook altijd: wat vind je leuk? welke 
muziek vind je vet? Ik wil hen helpen zichzelf en hun muzikale 
smaak te ontwikkelen en ook om toe te werken naar optredens, 
zodat ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Laatst vroeg 
een jongen me: kunnen we zelf een liedje maken? Gewoon met 
noten die we mooi vinden? Daar werd ik heel blij van.’

 ‘NOTEN DIE WE  
  MOOI VINDEN’
   Interview Tessa Raadman
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Is het kunstvakonderwijs iets voor mij? 

Kom in deze online workshops meer te weten over het kunst- 

vakonderwijs, wat je later kunt worden en wordt geïnspireerd  

door mensen die van kunst hun beroep hebben gemaakt!

De workshops worden aangeboden door het Regionaal Talent  

Centrum Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk en Velsen in  

samenwerking met YUNG Creatives Platform.

• 19 september: opleidingsmogelijkheden

• 14 november: en nu aanmelden?

• 13 februari: audities 
• 19.30 - 21.00 uur online en GRATIS 

BASISCURSUS MUZIEK 
Bij het leren bespelen van een instrument komt meer kijken dan de 
techniek van het instrument. De algemene basiskennis over muziek, 
zoals klank, ritme en noten helpt bij het sneller en beter leren bespelen 
van een instrument. Daarom bieden wij alle leerlingen (6 t/m 12 jaar) van 
een instrumentale of zang jaarcursus in de eerste twee jaar gratis de 
basiscursus muziek aan. 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
• 2 x 6 lessen van 45 minuten
• Docenten Lindy Karreman en Willem van der Krabben
• Gratis voor leerlingen met een jaarcursus
• Start in september 2022 op vrijdag en in januari 2023 op woensdag 

MUZIEKTHEORIE en HAFA-THEORIE
Deze cursussen zijn speciaal voor leerlingen die zich verder willen
verdiepen in muziek, bij een orkest spelen of overwegen auditie  
te doen voor het conservatorium. 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. De module bestaat  
uit een mix van lessen op zaterdag en online instructies. Het 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 2023 
• 8 uur les, een combinatie van lessen op zaterdag en  

online instructies (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 2023
• € 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

 MUZIEK extra  ZINGEN Jeugd
POPKOOR LET’S SING
Zingen in een leuk popkoor? Liedjes van o.a. Junior  
songfestival, Kinderen voor Kinderen, wereldmuziek en popliedjes  
uit de hitparade komen voorbij. We sluiten het seizoen af met een 
spetterend optreden.  
• Voor kinderen 7 t/m 12 jaar
• Donderdag 16.00 tot 16.45 uur
• 35 lessen € 100,- (€ 50,- voor leerlingen die ook op muziekles zitten)
• Start 8 september

TIENERPOPKOOR THE STARS
Leer mooie liedjes in diverse popstijlen van bijvoorbeeld:
Billie Eilish, Dua Lipa en Olivia Rodrigo. Maar ook  Nederlandstalige 
liedjes van bijvoorbeeld Suzan & Freek, Snelle en Maan. 
• Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar
• Donderdag 19.00 tot 19.45 uur
• 35 lessen € 100,- (€ 50,- voor leerlingen die ook op muziekles zitten)
• Start 8 september 

ZANGLES individueel of duo
Onze zangdocent Claudette Beltman biedt zanglessen aan in 
verschillende muziekstijlen zoals pop, jazz, musical en klassiek
voor zowel de beginnende als gevorderde leerlingen.
• Diverse lesvormen
• Zie de tarieven op pagina 6 of neem een strippenkaart.
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 SAMENSPELEN Jeugd
SAMENSPELEN BIJ ST. CAECILIA EN  
TATASTEEL ORKEST
Als je een muziekinstrument leert bespelen is het erg leuk om
samen met anderen te spelen. Bij ons op muziekles en spelen en  
in een orkest, is een uitstekende combinatie! In onze regio werken 
we goed samen met muziekvereniging St. Caecilia en het Tatasteel 
Orkest. Beiden hebben orkesten voor beginnende en gevorderde 
muzikanten. Vrijwel vanaf de eerste muziekles kun je al starten  
in het opstap of leerlingenorkest. De orkestleden kunnen bij
ons hun theorie- en praktijkdiploma’s halen. Meer informatie
www.stcaeciliaheemskerk.nl en www.tatasteelorkest.nl

Provinciale Jeugdorkesten
Gevorderde leerlingen kunnen auditie doen bij een van de jeugd- 
orkesten in de regio. Diverse leerlingen van het cultuurhuis spelen  
in het Regionaal Jeugdorkest Artiance (10-12 en 12 -18 jaar) en het 
Noord Hollands Jeugdorkest (vanaf 13 jaar). Onze docenten kunnen 
helpen met de voorbereidingen.  

DJEMBÉ
Moussé Dramé deelt al jaren met veel enthousiasme zijn
muzikale kennis en plezier van de Afrikaanse percussie.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen (met hun ouders) meedoen
met een nieuwe groep. Kom je er ook bij?
• Voor kinderen vanaf 7 jaar
• Woensdag 17.30 tot 18.30 uur
• Docent Moussé Dramé
• € 262,50 (35 lesweken)
• Start 7 september 

UKELELE CURSUS
De ukelele is een klein snaarinstrument met 4 snaren  
waarop je snel een (pop) liedje kan leren spelen.
In deze cursus van 8 weken leer je het instrument kennen  
en ga je lekker samen spelen. 
• Voor kinderen vanaf 8 jaar 
• Maandag 16.00 tot 17.00 uur
• 8 weken
• € 80,- incl. 8 weken huur van het instrument 
• Start 6 februari 
 

BLOKFLUITORKEST RECORDERS ROUND KIDS 
Wat is er leuker dan blokfluit spelen? Samen blokfluit spelen! 
Volgend seizoen start op de vrijdagmiddag het blokfluitorkest 
Recorders Round Kids. Een keer per maand spelen we onze 
favoriete liedjes, kunnen we voor elkaar voorspelen en leren we 
nieuwe meerstemmige blokfluitmuziek kennen. Als je handen groot 
genoeg zijn speel je ook mee op een alt-, tenor- of basblokfluit. 
• Voor blokfluitleerlingen
• Vrijdag 15.30 tot 16.30 uur
• 10 x per jaar 
• € 70,- 

GROEPSLESSEN EN ENSEMBLES STRIJKERS
Voor de strijkersleerlingen (viool, alt viool, cello en contrabas)  
zijn er groepslessen en ensembles waarin leerlingen samenspelen 
en nieuwe muziek leren. 1x per 2 weken 45 minuten
• € 91,- per jaar 
• Groepslessen zijn onderdeel van het Suzuki pakket (zie pagina 6)

ORCHESTRA OF MY LIFE
Samen spelen in een groot orkest is een bijzondere ervaring! 
Samen met het junioren symphonie orkest van Artiance, Centrum 
voor de Kunsten Beverwijk en Toonbeeld Castricum organiseren 
we elk jaar een samenspelmiddag voor onze leerlingen. 
• Vanaf ongeveer 2 jaar les
• Gratis
• Voorjaar 2023 
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Gitaarfestival IJmond 
Alle gitaarliefhebbers jong en oud komen bij elkaar in het Kennemer 

theater en de Grote Kerk in Beverwijk voor workshops, optredens  

en concerten. Van beginnende leerling tot conservatorium student en 

seniore professional, voor iedereen is er een plek op 1 van de 4 podia. 

Cultuurhuis leerlingen kunnen mee doen aan het openingsconcert, 

solo of met elkaar optreden en dit jaar is er ook een workshop- 
programma met bekende gitaristen voor kinderen en jongeren.   

Zondag 30 oktober 2022  
GRATIS meedoen en GRATIS te bezoeken!  Info via je gitaardocent  



 DJ & PRODUCER 
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 maandag 16.00 tot 17.00 uur
• Voor jongeren van 13 t/m 20 jaar maandag 19.00 tot 20.00 uur
• 12 lessen € 140,-
• Start 31 oktober en 13 februari

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 maandag 17.00 tot 18.00 uur
• Voor jongeren van 13 t/m 20 jaar maandag 20.00 tot 21.00 uur
• 12 lessen € 140,-
• Start 31 oktober en 13 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.

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.

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:
• Zie de tarieven op pagina 6
• Strippenkaart € 247,- voor 10 privélessen van 30 minuten
• Start 5 september

De lessen zijn op maandag
Neem contact met ons op voor een gratis proefles!

 JAARCURSUS GEVORDERD DJ EN PRODUCER INFO
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 THEATER & MUSICAL 
Met Rosanne Eschweiler 
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 bij aan het leren
samenwerken, voor een groep staan, creatief denken en het
ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 
THEATER MAKEN 
Vind je het heerlijk om op het podium te staan? Of zou je dit eens
willen proberen? TIjdens de korte cursus ‘Theater maken’ werken
we toe naar ons eigen toneelstuk. Naast het verhaal en de  
personages denken we ook na over decor, muziek, licht, en 
kostuums. Tijdens de laatste les treden we op en kunnen je ouders 
je zien stralen op het podium.

• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 op woensdag 15.00 tot 16.30 uur
• 8 lessen € 80,-
• Start 21 september

MUSICAL KIDSGROEP 
Deze cursus is voor iedereen die houdt van zingen, dansen en spelen.
We maken onze eigen musical waarbij er ruimte is voor iedereen
met zijn of haar eigen talent. Er wordt gespeeld, gedanst en gezongen
en we bedenken ook samen het decor, licht en de kostuums.
En dat willen we tijdens de laatste les natuurlijk heel graag laten zien
aan de ouders. Dus dat wordt flink oefenen, maar natuurlijk is plezier
het allerbelangrijkst, want iedereen is een ster!

• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 op woensdag 15.00 tot 16.30 uur
• 8 lessen € 80,-
• Start 9 februari

 BEELDEND 
TEKENATELIERS voor kinderen en jongeren 
Maak in 12 weken je eigen tentoonstelling. Onder leiding
van beeldend kunstenaar Hanna leer je werken met
verschillende materialen. Zo maak je kennis met allerlei
teken- en collagetechnieken.
Actuele tentoonstellingen in musea en beeldend kunstenaars
vormen startpunt voor diverse opdrachten, waarin experiment
en het leren omgaan met het materiaal centraal staat.
Je fantasie krijgt alle vrijheid en Hanna daagt je uit om met
allerlei technieken te werken, zo ontdek je vanzelf je voorkeuren
en kun je hier meer over leren.
De kunstwerken die je maakt worden in een groepstentoonstelling
getoond met een echte opening. Uiteraard zijn je familie en
vrienden daarbij van harte welkom.

• 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
• Docent Hanna Looye
• 12 lessen € 120,-
• Start 27 oktober en 9 februari
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 Musical Het museum   
Het is zover, het nieuwe museum vol prachtige kunst opent zijn deuren. 
Mensen komen van ver om het museum te bezoeken. Maar, er klopt 
iets niet... Zou het nog goed komen in het museum? We gaan een hele 
dag lekker spelen, dansen en zingen en we sluiten natuurlijk af met 
een spetterend optreden. Tussendoor lunchen we gezellig samen!  
 
 • Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 
• Dinsdag 18 oktober 9.00 tot 14.00 uur met presentatie 
• € 30,- (incl. lunch) 

 Musical The Lion King 
We duiken in de wereld van het musicalvak! Aan de hand van scenes 
en nummers uit de Disneyfilm The Lion King ga je met docente 
Barbara Droog aan de slag. Na een dag zingen, dansen en acteren 
sluit je af met een daverend optreden voor je familie. 

• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8  
• Donderdag 20 oktober 9.00 tot 16.00 uur met presentatie  
• € 40,- (incl. lunch)  

 Musical Voedselgevecht! 
Bah, weer dopewrten, spruitjes en spinazie! Zou je niet liever de hele 
dag snoepjes eten? Ontbijten met chocola, lunchen met chips en een 
bord vol dropjes als diner! De groenten zijn het er niet mee eens, als  
dat maar goed gaat! Samen met docent Rosanne wordt er gezongen, 
gedanst en vooral: plezier gemaakt!  
 
• Voor kinderen uit groep 1 t/m 4
• Dinsdag 28 februari 9.00 tot 14.00 uur met presentatie
• € 30,- (incl. lunch)

 

 Musical Encanto 
We duiken in de wereld van het musicalvak! Aan de hand van scenes en 
nummers uit de Disneyfilm Encanto ga je met docente Barbara Droog 
aan de slag. Na een dag zingen, dansen en acteren sluit je af met een 
daverend optreden voor je familie.

• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 
• Donderdag 2 maart 9.00 tot 16.00 uur met presentatie 
• € 40,- (incl. lunch) 

 Musicalweek 
In de eerste week van de zomervakantie organiseren we een 
musicalweek, van maandag t/m vrijdag krijg je dans, muziek, theater 
en zangles. Je ontwerpt je eigen decors en kostuums en aan het 
eind van de week is er natuurlijk een uitvoering voor je familie en 
vrienden!  
 
• Voor kinderen uit groep 5 t/m 8
• Maandag 24 t/m vrijdag 28 juli 2023, elke dag 9.00 tot 16.00 uur
• € 150,- (incl. lunch)
• € 15,- (incl. lunch) voor kinderen van gezinnen die insgeschreven 

staan bij De Voedselbank

Vakantieworkshops
In één dag een mini musical maken,  
dat is een goede vakantie- 
activiteit! Je krijgt muziek, dans, 
theater en zangles en studeert 
samen een mooie scene in. We 
eindigen de dag met een  pre- 
sentatie voor familie en vrienden.  

Herfstvakantie

Voorjaarsvakantie

Zomervakantie 2023
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 CURSUSSEN Volwassenen
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POPCURSUS
Tijdens de popcursus leer je in 12 weken één of twee eigen
liedjes spelen. Na de eerst 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. Samen kies je voor
een muziekstijl: pop, soul, grunge, reggae, country, hiphop, metal,
smartlap, blues, punk, funk, ska of gothic-rock. Alles mag en alles
kan! Na 12 lessen zijn jij en je andere bandleden in staat met eigen
nummers een uitverkochte zaal plat te spelen. Deze cursus is
voor personen die niet of nauwelijks een instrument spelen.
Noten lezen en theoriekennis is niet vereist. 
Tip: vorm met een groepje vrienden je eigen band!

• Dinsdag 19.30 tot 21.00 uur
• 12 lessen o.l.v. Hans Chialastri
• € 195,-
• Info en aanmelden:
 popcursus@xs4all.nl of 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. 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 geven: 
• Hans Chialastri, Miklós Fürst, Robert Koomen, Timon Koomen, 

Willem van der Krabben, Matthijs Tuijn en Wouter Tuinhof
• Info en aanmelden: info@cultuurhuisheemskerk.nl of
 bij desbetreffende docent (Pag 26/27).

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, Hoorn, Keyboard, Klarinet, Piano, Producer, Saxofoon, Slagwerk 
(drums, melodisch, percussie), Trombone, Trompet, Viool, Zang

Je 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.

muz iek  vo lwassenen

  www.cultuurhuisheemskerk.nl

Opfrissen, verdiepen en  
jezelf blijven ontwikkelen? 
Dat kan met de  
muzikale strippenkaart!

Met de strippenkaart koop je een aantal  
lessen in voor een vaste prijs. In overleg  
met de docent bepaal je wat je wilt leren  
en hoeveel lessen je daarvoor nodig hebt.  
Ook heel geschikt voor mensen die het  
spelen op een instrument na een lange  
pauze weer op willen pakken!

Podium Laurentz
Cultuurhuis Heemskerk programmeert bij Podium Laurentz de  

Jazzclub Laurentz, pop en rockconcerten, jongerenavond Lauw  

en nog veel meer. Ook treden leerlingen regelmatig op bij Podium  

Laurentz. De Culturele Cirkel Heemskerk programmeert film, theater  

en klassieke muziek. En je kunt er natuurlijk ook lekker eten!  

Kijk op www.podiumlaurentz.nl voor het hele programma.  
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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 woensdag 7 september
• 18.00 -19.00 uur beginners
• 19.00 -20.30 uur gevorderden
• € 367,50 (35 weken)
• Info en aanmelden: 06 27 01 73 86 of www.djembe-drame.nl

MONDHARMONICA 
George biedt op de maandagavond diverse diatonische mond- 
harmonicacursussen 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.

• Maandagavond, diverse tijden
• 12 lessen o.l.v. George Reijnders
• € 198,-
• Info en aanmelden: ge.reijnders@quicknet.nl

KAMPVUUR GITAAR BEGINNERS 
geïnteresseerden die nog (bijna) niets kunnen op het instrument.
In 15 wekelijkse lessen ontwikkel je een stevige basis op gitaar.
De cursus bestaat uit twee onderdelen; het spelen van bekende
nummers door akkoorden en melodieën spelen door notenlezen.
Verder komen tokkelen, tablatuur aan en het stemmen van de
gitaar aan bod. Al zin om van start te gaan?

• Start woensdag 7 september en 11 januari
• 20.00 - 21.00 uur
• 15 lessen o.l.v. Timon Koomen
• € 210,-
• Info en aanmelden: 06 36 53 86 47 of timonkoomen@gmail.com

KAMPVUUR GITAAR VERVOLG 
Om mee te kunnen doen moet je ongeveer de basisakkoorden
“C, G, Am en D” met een slagje kunnen spelen. We zoeken
verdieping in wat je al weet en je leert nieuwe akkoorden en
technieken zoals “F, Am7 en Em7”, barréakkoorden en met
plectrum spelen. En uiteraard spelen we een hoop bekende
nummers. Al zin om van start te gaan?

• Start 2 november en 11 januari
• 20.00 - 21.00 uur
• 8 lessen o.l.v. Timon Koomen
• € 112,-
• Info en aanmelden: 06 36 53 86 47 of timonkoomen@gmail.com

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
de basis kennen van de ukelele met verschillende akkoorden,
aanslaan en wisselen met goede slagjes en ondersteunende
muziektheorie. Na deze cursus kun je veel bekende liedjes  
spelen. De ukelele kan ook een praktisch opstapje zijn  
naar de gitaar, omdat de grepen deels overeenkomen.

• Start woensdag 7 september en  
woensdag 11 januari

• 19.00 - 20.00 uur
• 12 lessen o.l.v. Timon Koomen
• € 168,-
• Info en aanmelden: 06 36 53 86 47  

of timonkoomen@gmail.com
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Podium Laurentz
Cultuurhuis Heemskerk programmeert bij Podium Laurentz de  

Jazzclub Laurentz, pop en rockconcerten, jongerenavond Lauw  

en nog veel meer. Ook treden leerlingen regelmatig op bij Podium  

Laurentz. De Culturele Cirkel Heemskerk programmeert film, theater  

en klassieke muziek. En je kunt er natuurlijk ook lekker eten!  

Kijk op www.podiumlaurentz.nl voor het hele programma.  
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EENDAAGSE POPWORKSHOP 
Bedrijven, instellingen of vriendengroepen kunnen een popworkshop
van een dag (deel) beleven olv Hans Chialastri. Er wordt kennis
gemaakt met de gitaar, de bas, de drums en de synthesizer. Aan het
eind van de workshop spelen jullie als band een geweldig eigen
nummer en heb je ervaren hoe het is om de rockstar uit te hangen.
• www.popcursusijmond.nl

PLAYJAZZ WORKSHOPS 
De workshops zijn voor instrumentalisten en vocalisten van 16 tot 86 
jaar met redelijke speelervaring en kennis van het notenschrift. Alle 
instrumenten en vocalisten zijn welkom. Aan het eind van de work- 
shop wordt er een opname gemaakt van hetgeen er gestudeerd is.
 
• Muziek van Gregory Porter - 3 september
• Muziek van Roy Hargrove - 8 okotber
• Muziek van Duke Ellington - 19 november
• Muziek van Joss Stone - 14 januari
• Muziek van Dr Lonny Smith - 11 maart
• Muziek van Canonball Adderley - 13 mei
• Zaterdag 11.15 - 14.15 uur
• € 40,- per workshop
• Info en aanmelden: www.cultuurhuisheemskerk.nl

ZANGWORKSHOP BLACK BIRDS 
Zangworkshop voor volwassen gevorderde zangers (16+).  
Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan techniek, muzikaliteit  
en studeren we samen enkele nummers in. Elke workshop staat  
in het teken van een zanger / zangeres en eigen stijl. 
 
• 21 januari Jazz/ pop met de muziek van zangeres Joy Crookes
• 25 februari jazz/pop met de muziek van zanger Gregory Porter 
• o.l.v. Claudette Beltman
• Zaterdag 11.15 - 14.15 uur
• € 40,- per workshop
• Info en aanmelden: www.cultuurhuisheemskerk.nl

ZATERDAG WORKSHOPS

 THEATERSPORT
WORKSHOPS OP DONDERDAGAVOND 
In theatersport maak je grappige en mooie scènes met 
elkaar. Echt theater zonder script, met verrassende en 
unieke scènes! Je zegt ‘ja!’ tegen jezelf en de anderen, 
volgt je voeten en gebruikt je hoofd, hart en lichaam. 

Iedereen met en zonder ervaring is welkom.  
Improviseren gaat uit van de kracht van het onbekende 
en de ander laten stralen.

• Donderdag 22 september, 24 november,  
26 januari en 30 maart

• 20.00 - 22.00 uur
• Vanaf 16 jaar
• € 15,- per avond
• Info en aanmelden: www.cultuurhuisheemskerk.nl



Claudette Beltman begon in haar tienerjaren met zingen en 
studeerde in 1996 af aan het conservatorium in de richting zang 
en lichte muziek. Sindsdien treedt ze op als zangeres en werkt  
ze als docent. Claudette geeft sinds 2001 zangles in Heemskerk: 
eerst vijftien jaar aan de muziekschool en sinds 2016 bij het 
cultuurhuis. Naast haar zanglessen begeleidt Claudette ook 
verschillende koren.

Jong en oud 
‘Ik geef les aan leerlingen van alle leeftijden,’ vertelt Claudette. 
‘De jongsten, die in het kinderkoor zingen, zijn 7, maar ik geef ook 
les aan iemand van 72 jaar. Een aantal van mijn leerlingen is al 
vanaf mijn begintijd in Heemskerk bij me, dat is echt heel bijzonder. 
En het is mooi om te zien dat er vriendschappen ontstaan uit het 
samen zingen. Muziek maken is een belangrijke sociale activiteit. 
Het verbindt.’

Verhalen vertellen
‘En het is ook een uitlaatklep. Wanneer ik zelf lang niet heb gezongen, 
begint het echt te knagen. Toen ik van het consevatorium kwam, heb 
ik heel veel opgetreden. Ik zong vooral veel jazz, blues en soul, maar 
heb ook de theater- en musicalkant verkend. Dat neem ik mee in 
mijn lessen, want bij het zingen is ook de presentatie belangrijk en 
natuurlijk het begrijpen van de tekst. Je hebt niet alleen de muziek 
en de melodie, maar ook het verhaal dat je vertelt.’

Ontdekkingsreis
‘Ik kijk altijd met mijn leerlingen welke muziek zij zelf mooi vinden, 
zodat we daarmee kunnen werken. Samen ontdekken we wat er  
bij jou past en hoe jij je stem zo goed mogelijk kunt gebruiken.  
Dat heeft te maken met ademhaling, techniek en klank. Maar het is 
vooral ook genieten, plezier halen uit het zingen, jezelf lekker uiten. 
En wie verder wil met zang, krijgt een gedegen voorbereiding op 
toelating of audities. Ook daar komt mijn eigen ervaring van pas.’

Nieuwe wegen
‘Naast mijn werk als zangdocent heb ik een opleiding gevolgd tot 
therapeut. Het cultuurhuis biedt sinds kort cultuuractiviteiten aan 
mensen met een psychische kwetsbaarheid en daar zal ik aan  
gaan bijdragen, naast mijn reguliere lessen en de koren.  
Ik verheug me daar ontzettend op.’

 ‘SAMEN ZINGEN  
 VERBINDT’
   Interview Claudette Beltman

Claudette Beltman
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POPKOOR MI CANTO 
Mi Canto is en 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. Kom gerust een keer
vrijblijvend meezingen!
• Vrijdag 10.00 -11.30 uur o.l.v. Titia Mijnen
• Vanaf 40 jaar 
• € 195,-
• Info en aanmelden: 06 53 60 55 07, titia@micantopopkoor.nl
www.micantopopkoor.nl

JAZZ/POPKOOR Speak Low  
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.
• Start donderdag 8 september
• 19.00 - 20.00 uur o.l.v. Claudette Beltman
• 30 lessen
• Prijs voor 18 t/m 21 jarigen € 160,- en vanaf 21 jaar € 195,- 
• Info en aanmelden: claudettebeltman@hotmail.com

KOREN

Popkoor Mi Canto
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Vrijwilliger worden?
Bij het cultuurhuis zijn veel leuke mogelijkheden om als  
vrijwilliger te werken. Bijvoorbeeld een vast dagdeel per week  
als gastvrouw/heer, kaartjes controleren bij concerten in Podium 
Laurentz of een helpende hand bij evenementen. 
 
Onze vrijwilliger Sjacky, vaste gastheer, vindt het geweldig dat  
er zoveel leuke dingen georganiseerd worden en hij daar aan bij  
draagt. “Het is een heel fijn team waarbij je het gevoel hebt er  
écht bij te horen.” Ook Nico, vrijwilliger bij educatieactiviteiten en 
evenementen, voelt zich gewaardeerd en kan zijn eigen inbreng  
kwijt. Zijn tip: ”Als je vrijwilligerswerk wil gaan doen, kom eens  
kijken bij het cultuurhuis!”  

 Huren van ruimtes & repetitielokalen
De ruimtes in 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 school- 
vakanties 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. 

Vrijwilligers Sjacky Malta (links) en Nico Sloep (rechts)



 MUZIEK Volwassenen
ORKESTEN & ENSEMBLES
BLOKFLUITENSEMBLES   
Er zijn twee blokfluitensembles in het cultuurhuis voor gevorderde 
blokfluitspelers. We spelen muziek 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. Vanwege de 
wachtlijst voor Recorders Round is in 2020 een nieuw blokfluiten-
semble opgericht Recorders Square. Dit ensemble speelt eens in de 
twee weken. Wil je een keer meespelen en kennis  maken, dan ben 
je van harte welkom. Wil je individueel blokfluitles? Dat kan ook op 
de maandag. Je kunt je altijd aanmelden voor een proefles.

The New Recorders Square: 
• Maandag 18.00 - 19.00 uur, eens in de twee weken
• Afhankelijk van het aantal deelnemers € 130 - € 206,-

Recorders Round:
• Maandag 19.45 - 20.45 uur
• € 225,- 

• Info en aanmelden:  
Brigit de Klerk Brigit.deklerk@gmail.com , 06 40 07 00 09

DIVERTIMENTO
Divertimento is een symfonieorkest voor volwassenen en speelt
voornamelijk (licht) klassieke muziek. De laatste jaren verzorgen
zij vooral schoolconcerten zoals Het Zwanenmeer, Carmen en
Die Zauberflöte in samenwerking met vertel-kunstenaar Piet Paree.
Daarnaast spelen zij zo nu en dan in woonzorgcentra als mede
tijdens uitvoeringen en manifestaties vanuit Cultuurhuis Heemskerk.

• Woensdag 9.45 - 11.45 uur
• O.l.v. Peter Stam
• Info en aanmelden: pch.stam@planet.nl

 
 
SEASIDE BIGBAND
muzikanten die 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.

• Woensdag 19.30 - 22.00 uur
• o.l.v. Loet van der Lee
• Info en aanmelden: www.seasidebigband.nl

 
 
KLEZMER-ORKEST
‘Klezmania’ is een enthousiast Klezmer ensemble, dat al jaren met
veel plezier repeteert, en regelmatig bij verschillende gelegenheden
met succes optreedt. Het ensemble bestaat uit violen, klarinet, hobo
en accordeon. Er is altijd plek voor nog een enthousiaste muzieklief-
hebber! Het zwaartepunt ligt bij de Klezmer, maar ook andere stijlen
komen aan bod. Interesse, een keer meespelen, aanmelden of
andere vragen?

• Woensdag 20.00 - 21.30 uur om de week
• o.l.v. Miklós Fürst
• Info en aanmelden:
Miklós Fürst 06 47 13 43 22, miklos.furst@gmail.com

19muz iek  vo lwassenen



 BEELDEND & LITERAIR
ZATERDAG WORKSHOPS 
bij Kasteeltuin Assumburg 
Cultuurhuis Heemskerk organiseert vele leuke en leerzame 
workshops bij kasteeltuin Assumburg, met als thema de natuur.  
Een mooie omgeving die veel inspiratie biedt. De workshops zijn 
voor volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar. Een middag helemaal 
voor jezelf om je weer geïnspireerd en opgeladen te voelen.  
Ook een origineel uitje of cadeautje om met je zoon, dochter, 
moeder, vader, zus, broer, vriendin te delen.  

EEN TAS VOL BLOEMEN  
met Nanda Groen
Met de kasteeltuin als inspiratie  
gaan we aan de slag met de  
meest oude vorm van fotografie; 
Blauwdruk. We gebruiken  
bloemen, takken en blaadjes uit  
de tuin om een blauwe afdruk te 
maken op een katoenen tas.
 
Deze afbeelding kan nog naar 
eigen inzicht bewerkt worden  
met naald en draad in een 
contrastrijke kleur voor een  
paar mooie highlights en persoonlijke element. Zo wandelt iedereen 
aan het einde van de workshop met een eigen tas de kasteeltuin 
weer uit.
• Zaterdag 24 september
• 13.30 - 16.30 uur
• € 30,- inc. materiaalkosten

 
HAIKU EN ILLUSTREREN 
met Nanneke Bastiaan en Martine Winkel
In deze workshop ga je genieten van de mooie natuur in de 
kasteeltuin en dat vast leggen in een geïllustreerde Haiku.  
De Haiku schrijf je met inspiratie uit het weer, de natuur, de 
seizoenen en je gevoel hierbij. Daarna maak je met Oost Indische 
inkt en aquarel een mooie illustratie voor bij je Haiku. 
Zaterdag 29 oktober 
13.30 - 16.30 uur
• € 30,- inc. materiaalkosten

 
 
VERLIES IN BEELD
met Estrid Riemersma en Thérèse Bosman
Als je iemand verloren hebt kun je daar in deze beeldende workshop 
bij stil staan en je verlies vormgeven in een persoonlijk kunstwerkje. 
Je gaat letterlijk met hart en handen aan de slag bij het bewerken 
van een houten drieluik met jouw beelden en vormen. In de ochtend 
ligt de focus op de pijn van het verlies (binnenkant drieluik), in de 
middag richten we ons op herstel en toekomst (buitenkant drieluik).  
• Zaterdag 19 november
• 10.00 - 17.00 uur
• € 50,- inc. materiaalkosten

 
 
TUINONTWERP MAKEN met Tabita Blok
Hoe maak je van jouw tuin nou écht je droomtuin? Tabita inspireert 
met voorbeelden van bestaande ontwerpen waarna je met je eigen 
moodboard aan de slag gaat. Tijdens deze workshop kom je er o.a. 
achter welke beplanting het beste werkt in jouw tuin. Je gaat naar 
huis met een ontwerp van je eigen (toekomstige) tuin waarmee je 
direct zelf aan de slag kunt! 
• Zaterdag 25 maart 
• 10.00 - 17.00 uur
• € 50,-  inc. materiaalkosten 
 

bee ldend &  l i te ra i r

Verlies in beeld

Haal het beste  
uit jezelf! In iedereen  schuilt een kunstenaar!
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NATUURLIJK WOLLIG
met Monique Zuyderduin
Een natuurlijk schilderij maken, hoe doe je dat? Niet met verf, 
kleurpotloden of stiften, maar met hand gesponnen wol. Beeldend 
kunstenaar Monique Zuyderduin verft deze wol zelf met plantaardige 
verf en is daarmee uniek in zijn soort. Aan het einde van de middag 
ga je naar huis met je eigen wolschilderij!
• Zaterdag 15 april
• 13.30 - 16.30 uur
• € 30,- inc. materiaalkosten

 

MOZAÏEK DE NATUUR
met Annemarie Sybrandy
Tijdens deze workshop wordt er gewerkt met het combineren van 
gekleurde scherven zodat er één geheel ontstaat. Er kan gekozen 
worden tussen een aantal onderzetters of een schilderij van 30 x 30 cm. 
Te denken valt aan bloemmotieven, oortjes, spiegeltjes, kralen of 
servies om een dier, bloem of natuur mee te maken. De voeg met  
de juiste kleur en beschrijving krijg je mee naar huis.
• Zaterdag 13 mei
• 13.30 - 16.30 uur
• € 37,50 inc. materiaalkosten 

THE JOY OF PAINTING
met Françoise Kooistra
Wie kent het niet? De serie ‘The Joy of Painting’ waarin Bob Ross 
binnen de kortste keren een landschap neerzette. Tot op de dag van 
vandaag is hij nog een inspiratiebron voor de startende kunstschilder. 
Met de ‘nat in nat’-methode bereik je snel goede resultaten. In Bob 
Ross’ woorden: We don’t make mistakes; we just have happy 
accidents.
• Zaterdag 10 juni
• 13.30 - 15.30 uur
• € 30,- inc. materiaalkosten 

 

 AANMELDEN
Interesse in één of meerdere workshops? Of een workshop  
cadeau te geven? Aanmelden kan via onze website:  
www.cultuurhuisheemskerk.nl of door een inschrijfformulier  
op onze locatie in te vullen.  
Voor meer info: t 0251 836 003 of info@cultuurhuisheemskerk.nl
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Ruiqi Ren is geboren in China waar ze al op jonge leeftijd vioolles 
kreeg aan het conservatorium. Ze studeerde verder in Amerika, 
onder andere aan de Juilliard School, en specialiseerde zich  
in moderne en barokmuziek. Als solist speelt ze concerten over 
de hele wereld. Toch vindt ze tijd om vioolles te geven bij het 
cultuurhuis. Ze geniet met volle teugen van haar leerlingen in 
Heemskerk: ‘ze inspireren me altijd’. 

De muziek achterna
‘Ik heb een grote liefde voor muziek uit de barokperiode en  
wilde heel graag naar Europa toe om mezelf te kunnen verdiepen 
in die stijl. Ik wilde de omgevingen proeven waar de grote 
Italiaanse, Franse en Duitse componisten hun inspiratie opdeden.  
In Nederland is een heel bekend gezelschap, de Bachvereniging, 
dat prachtige barokuitvoeringen brengt. Tot mijn geluk wilden  
ze graag met mij samenwerken en kreeg ik zelfs de kans om als 
solist met hen op te treden. Eenmaal in Nederland bracht een 
bevriend cellist me in contact met het cultuurhuis. Ik voel me  
hier heel erg welkom en ben blij dat ik het optreden kan  
combineren met lesgeven.’ 

Betovering
‘Het allerbelangrijkste vind ik, dat je plezier hebt in het muziek 
maken. In mijn lessen is veel ruimte voor spel en ik moedig mijn 
leerlingen aan om ook buiten de les muziek te blijven ontdekken  
en hun passie te ontwikkelen. Ik kijk per leerling wat bij diegene 
past en leer zelf net zoveel van hen als zij van mij.’

Optredens en samenspel
‘Waar je ook veel van leert, is samenspelen met anderen.  
Elkaar de ruimte geven, luisteren, de leiding nemen waar dat  
past: het zijn allemaal dingen waar je ook buiten de repetities  
en concerten veel aan hebt. Datzelfde geldt voor het optreden.  
Ik geef mijn leerlingen zoveel mogelijk gelegenheid om zich te 
presenteren, te leren hoe dat voelt. Soms spelen we samen, soms 
spelen ze alleen. En als het nog te spannend is om dat voor publiek 
te doen, dan mag je ook een opname maken waarin je jouw muziek 
in je allermooiste kleren speelt. Ook dat geeft al een goed gevoel!’   

 ‘VIOOLSPELEN IS  
   PLEZIER MAKEN’
   Interview Ruiqi Ren
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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!
• Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
• 8 lessen € 90,- (incl. materiaal)
• Start 15 september en 16 februari 
 

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

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die het leuk lijkt om in een 
band te spelen maar nog nooit een instrument bespeeld heeft (als  
dat laatste wel het geval is ben je ook welkom). Na vier lessen gaan 
de deelnemers kiezen welk instrument ze willen bespelen: drums, 
basgitaar, gitaar, keyboard of een ander instrument (mag ook een 
instrument zijn dat de deelnemer al bespeelt). In de vervolglessen 
wordt gewerkt aan het schrijven van een of misschien wel twee 
eigen nummers.      
• 8 lessen € 80,- 
• Maandag 16.00 - 17.30 uur
• Start: 19 september

 MEEDOEN EN AANMELDEN
Als 65-plusser kunt u zich aanmelden via onze website  
of met een schriftelijk inschrijfformulier.   

U kunt ook een e-mail sturen naar info@cultuurhuisheemskerk.nl  
of bellen naar 0251 836 003 

sen io ren

 SENIOREN 65+
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Leer l i ngen  met  een  beperk i ng24

 MUZIEKLES voor leerlingen met een beperking
NIEUW:  
VRIJDAGAVOND  
CULTUURAVOND 
voor jong volwassenen met een 
lichte verstandelijke beperking
We starten met een nieuw 
programma op de vrijdagavond 
met oa cursussen streetdance,  
DJ, zingen, fotografie, schilderen, 
tekenen en breakdance. Elke cursus 
duurt 8 weken, daarna is er een 
uitgaansavond speciaal voor deze 
doelgroep in Podium Laurentz, 
waar de leerlingen ook zelf kunnen 
optreden en exposeren.  

• Voor leerlingen van 16 tot 30 jaar  
met een lichte verstandelijke beperking 

• Vrijdagavond 19 tot 21 uur 
• Start september, november, februari en april  

(definitieve programma volgt)
• € 25,- per cursus inc. feest bij Podium Laurentz
• Voorinschrijvingen en meer info: info@cultuurhuisheemskerk.nl

MUZIEK SPEELGROEP  
voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Samen naar muziek luisteren, muziek maken, zingen, spelen en 
bewegen op muziek; dat is wat er elke week bij de muziekspeelgroep 
gedaan wordt. We maken het veilig en gezellig in de groep, zodat er 
mogelijkheid tot ontwikkeling is. We werken met veel herhaling, 
herkenning en thema’s. Het is belangrijk dat de deelnemers zelfstandig 
in een groep kunnen functioneren, tijdens de muziekles geen verzorging 
nodig hebben en in staat zijn om een simpele instructie uit te voeren. 
Er is een proefperiode van minimaal 2 lessen voor iedere nieuwkomer.  

• Voor leerlingen van 20 tot 80 jaar
• Maandag 19.15 uur
• Start 5 september
• Docent: muziekagoog Lydia Mentink.
• 35 lessen van 45 minuten
• 10 maanden à € 20,-

MUZIEKLES OP MAAT
voor kinderen en jongeren met een beperking
Onze muziekagoge Lydia 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. De muziekagoge kan ook advies geven voor vervolglessen 
om een instrument te leren spelen. 

• 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)

INDIVIDUELE INSTRUMENTLES
Afhankelijk van de beperking en wens van de leerlingen kunnen
zowel kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking
ook individuele les op een instrument krijgen. Onder andere piano/
keyboard, ukelele, blokfluit, zang, trompet, djembé, trombone of DJ.
Informeer naar de mogelijkheden of vraag een proefles aan.

POPCURSUS
met een verstandelijke beperking
Speel in een echte band! Je leert gitaar spelen, drummen,  
spelen op een keyboard en je gaat natuurlijk zingen. Na 12 lessen 
sta jij op een podium met medebandleden. De cursus staat onder 
begeleiding van Hans Chialastri. Hans heeft al eerder medewerking 
verleend aan de tv-programma’s ‘Down met Johnny’ en ‘Knoop in 
je zakdoek’. 

Nieuwsgierig wat er allemaal mogelijk is? Neem dan contact  
op met het cultuurhuis: info@cultuurhuisheemskerk.nl /  
0251 836 003 of met Hans: popcursus@xs4all.nl of  
www.popcursusijmond.nl 
 
• € 195,- voor 12 lessen
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 KUNST & CULTUUR  
   voor leerlingen met een psychische kwetsbaarheid 
In samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord bieden wij 
gevarieerde workshops aan voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Potentiële deelnemers worden indien nodig  
begeleid bij het aanmeldingstraject.  
 
Er zijn 3 blokken van 12 lessen waarin per blok steeds cursussen  
van 12 lessen aangeboden. Aan het einde van de cursus presenteren 
zij de resultaten aan elkaar en indien gewenst breder door een 
expositie of uitvoering.
• Start september, december en maart
• donderdag 11.00-13.00 uur
• € 36,- voor 12 lessen 
• diverse docenten en een vaste begeleider

BEELDEND 3D
Tijdens deze workshop ben je op verschillende manieren creatief 
bezig. Je gaat o.a. aan de slag met Mozaïek, keramiek en maakt  
je eigen collage. Er is genoeg tijd en ruimte om te focussen op je 
eigen werk en tegelijkertijd ook voldoende afwisseling. Inspireer 
jezelf én anderen!
• Docent: Annemarie Sybrandy  

TAFEL VOL VERHALEN EN FOTOGRAFIE
Voor iedereen die van lezen houdt. Je praat aan de hand van 
boeken en boekfragmenten met elkaar en je deelt herinneringen. 
De docent leest voor. Daarnaast ga je ook aan de slag met 
fotografie, waar de boeken weer als inspiratie kunnen dienen. 
Leuk en ontspannend! 
• Docent: Marcia de Bruijn en Willem Visser 

POËZIE EN SCHILDEREN
Bij deze workshop maak je een combinatie van literair en beeldend. 
Aan de hand van de poëzie die met elkaar wordt gelezen en 
besproken maak je een eigen schilderij. Je inspiratie op het doek 
haal je uit de woorden van de poëzie.
• Docent: Nanda Groen en Marica de Bruijn

ZANG
Met elkaar leuke Nederlandstalige of Engelse liedjes zingen in een 
klein koor. Laat je verrassen door je eigen stemgeluid en door die 
van de andere deelnemers! Ervaring niet nodig. 
• Docent: Claudette Beltman

SPELEN EN SCHRIJVEN IN EEN POPBAND
Samen muziek maken, met elkaar ervaring opdoen met verschillende 
muziekinstrumenten en het schrijven van eigen songteksten. In de 
eerste paar lessen kiezen de deelnemers welk instrument ze willen 
bespelen, in de vervolglessen wordt gewerkt aan het schrijven van 
de teksten. Het maakt niet uit of je wel of geen ervaring hebt. 
• Docent: Hans Chialastri en Marcia de Bruijn

DJ/PRODUCER
Heb jij altijd willen weten hoe het is om DJ te zijn? Voor deze 
cursus heb je geen apparatuur nodig en leer je vanaf de basis hoe 
je muziek kan draaien. Ook gaan we aan de slag met hoe je een 
beat moet maken. Zo weet je straks niet alleen hoe je muziek kan 
draaien, maar ook hoe het in elkaar zit!
• Docent: Glenn Broekhuizen 

 
 
MUZIEKPROEFLESSEN 
Altijd al een instrument willen bespelen? Of deze na een lange tijd 
weer onder het stof vandaan halen? Met CultuurKracht kun je  
8 weken muzieklessen uitproberen. Oa. Voor de instrumenten 
piano, viool, cello, gitaar, drums, saxofoon, trompet en trombone.
• € 20,- voor 8 weken, neem contact op met het cultuurhuis  

om de mogelijkheden te bespreken.

 CULTUUR Kracht Aanbod op locatie 
Naast het programma op de donderdag kunnen er ook workshops op locatie worden aangeboden. Er is op aanvraag veel mogelijk op het gebied van muziek, literair, beeldend, theater en dans. Neem contact op met het cultuurhuis voor meer informatie. 

cu l t uu r k rach t



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

 DOCENTEN

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

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

Madeleine Bouïssou 
Docent Cello 
06 - 87 11 56 81 
mrb2@juilliard.edu

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

Marta Atcher Viool
06 18 59 03 71 of  
+34 6 28 84 17 42
matchersoler@gmail.com

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

Lindy Karreman 
Hoorn  
06 - 34 84 78 65
lindykarreman@hotmail.com

Rosanne Eschweiler  
Theater en Musical  
info via Cultuurhuis Heemskerk 

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

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

Leerlingen 21 jaar en ouder kunnen direct contact opnemen met de docent naar keuze voor informatie over lessen en tarieven.26



Titia Mijnen-Joosen  
Popkoor Mi Canto en Piano  
06 - 53 60 55 07
titia@micantopopkoor.nl

Tom Ogilvie  
Gitaar  
06 34 40 18 03
t.olgivie@live.nl

Julian du Perron  
Drums  
06 30 01 47 47
julianduperron@gmail.com

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

Jascha van Soest
Theater en Musical  
info via Cultuurhuis Heemskerk 

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

Ruiqi Ren 
Viool en Altviool 
ruiqibaroque@gmail.com

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

Martin Wittebrood 
Koper (vnl trompet)
info via Cultuurhuis Heemskerk

Boris Manintveld 
Slagwerk 
06 13 38 15 80
info@borismanintveld.com 

Lydia Mentink 
Muziekagoog 
06 - 10 01 14 58
ljpmentink@gmail.com 

Hanna Looye 
Beeldend 
info via Cultuurhuis Heemskerk 

Sophie Tarleton
Viool en Altviool 
info via Cultuurhuis Heemskerk

Anja van der Ploeg 
Pijporgel 
06 - 17 40 95 16 
anjavanderploeg@12move.nl

George Reijnders 
Mondharmonica 
0252 68 32 32 
ge.reijnders@quicknet.nl

Tessa Raadman 
Gitaar 
06 36 16 74 72 
tessaraadman@gmail.com

Peter Stam  
Piano en Keyboard  
Divertimento • 06 - 12 23 53 66  
pch.stam@planet.nl

Gabriëlla Munier 
Muziekspeel- en proeftuin 
info via Cultuurhuis Heemskerk 

Leerlingen tot 21 jaar kunnen worden ingeschreven via www.cultuurhuisheemskerk.nl of met een inschrijfformulier die u bij onze balie kunt ophalen. 27
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Volg ons:       
Word lid van onze e-mailnieuwsbrief

        Op de hoogte blijven?
Dat kan via onze nieuwsbrief met de laatste 

 nieuwtjes die circa 6 maal per lesjaar uitkomt.  

Je kunt je hier voor aanmelden op onze website 
www.cultuurhuisheemskerk.nl


