kinderen/jongeren cursusoverzicht 2017/2018
Cursus

Aantal
Dag
lessen

Tijd

Start
datum

Docent

Prijs

Cursuscode

Beeldend
sieraden maken van rubber (incl. mate-

4

dinsdag

16.00 - 17.30

26-9-2017

Anne-Mieke Philip

€ 25,00

bk.01.1718.001

fashion club (incl. materiaal, uitgezonderd

8

woensdag

14.00 - 15.30

27-9-2017

Ingrid Goossen

€ 60,00

bk.01.1718.002

fashion club (incl. materiaal, uitgezonderd

8

donderdag

16.00 - 17.30

28-9-2017

Ingrid Goossen

€ 60,00

bk.01.1718.002

kunstclub/Artkids (incl. materiaal, uitgezon-

8

woensdag

14.00 - 15.30

27-9-2017

docententeam

€ 60,00

bk.01.1718.003

dans en spel 4-5 jaar

6

woensdag

13.45 - 14.45

27-9-2017

docententeam

€ 30,00

bk.01.1718.004

dansmix 6 - 8 jaar

6

woensdag

15.00 - 16.00

27-9-2017

docententeam

€ 30,00

bk.01.1718.005

streetdance vanaf 8 jaar

6

woensdag

16.15 - 17.15

27-9-2017

docententeam

€ 30,00

bk.01.1718.006

breakdance 8 - 12 jaar

6

donderdag

16.00 - 17.00

27-9-2017

docententeam

€ 30,00

bk.01.1718.007

breakdance 12 - 16 jaar

6

donderdag

17.00 - 18.00

27-9-2017

docententeam

€ 30,00

bk.01.1718.008

theater klas vanaf 8 jaar

6

donderdag

15.30 - 17.00

28-9-2017

docententeam

€ 30,00

bk.01.1718.012

theaterklas jongeren (vanaf 12 jaar)

6

donderdag

17.00 - 18.30

28-9-2017

docententeam

€ 45,00

bk.01.1718.013

beginnersgroep MIX

30

woensdag

19.30 - 21.30

27-9-2017

docententeam

Basiscursus muziek beginners

30

donderdag

15.45 - 16.30

28-9-2017

Jetty Dokter

€ 150,00

Basiscursus muziek gevorderden

30

donderdag

16.30 - 17.15

28-9-2017

Jetty Dokter

€ 150,00

mk 01.1718.305

djembe beginners

12

maandag

in overleg

25-9-2017

Martijn Hoogstra

€ 60,00

mk.01.1718.306

djembe gevorderden

12

maandag

in overleg

25-9-2017

Martijn Hoogstra

€ 60,00

mk 01.1718.307

djembe vergevorderden

12

maandag

in overleg

25-9-2017

Martijn Hoogstra

€ 60,00

mk 01.1718.308
mk 01.1718.309
mk.01.1718.310

riaal, uitgezonderd speciale wensen)
speciale wensen)
speciale wensen)

derd speciale wensen)

Dans

Theater

€ 199,00 bk.01.1718.015

Muziek

individuele muziekles beginners
(20 minuten les)

38

in overleg

in overleg

25-9-2017

diverse docenten

€ 500,00

individuele muziekles gevorderden
(20 minuten les)

19

in overleg

in overleg

25-9-2017

diverse docenten

€ 250,00

mk 01.1718.304

individuele muziekles Hafa/combi

38

in overleg

in overleg

25-9-2017

diverse docenten

€ 450,00

mk.01.1718.311

10 lessen kaart (alle instrumenten)

10

in overleg

30 minuten

25-9-2017

diverse docenten

€ 160,00

mk.01.1718.313

Zie www.openacademie voor de algemene voorwaarden. Inschrijven doe je via www.openacademie.nl
Bovengenoemde cursussen kunnen ook in verschillende dependances/scholen uitgevoerd worden, hierbij wordt gekeken waar de leerlingen vandaan
komen.

Individuele muziekles in de instrumenten: dwarsfluit, piano, saxofoon, keyboard, klarinet, tuba en accordeon
In samenwerking met de verschillende basisscholen worden na schooltijd klassikale instrumentale oriëntatie cursussen
gegeven op verschillende instrumenten. Informatie hierover kunt u vinden bij de Open Academie.
Bij de cursussen is tussentijds instromen, in overleg met de docent, mogelijk. Korte cursussen worden in de loop van het cursusjaar opnieuw gestart.
OPEN DAG eerste zondag in september
Inschrijven op cursussen
doe je via www.openacademie.nl

Contactgegevens:
www.openacademie.nl
Kunsthuis Open Academie
Lingewaard
van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel

voor informatie:
email: info@openacademie.nl
tel: 0481-465705

Cultureel Platform Lingewaard
Het platform voor cultuurminnend Lingewaard. De site www.cultureelplatformlingewaard.nl laat iedereen in een oogopslag kennismaken met het geweldige
en divers cultureel aanbod in onze dorpen. Het is een logische, overzichtelijke site met alle informatie over culturele activiteiten in de gemeente Lingewaard.
Iedereen die een culturele activiteit organiseert in Lingewaard kan deze online toevoegen aan de agenda.

Kijk op www.openacademie.nl voor het complete jeugd-programma 2017/2018
tel: 0481-465705
Proefles: september & januari
Lingewaard Uit (Open Dag) : Eerste zondag van september van 12.00 tot 16.00 uur

