Het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) is
gevestigd in ’t Clockhuys in Haren, een prachtig
pand in Amsterdamse schoolstijl waar ook Forum
is gevestigd met haar bibliotheek. Bij het CKC
maak je samen met professionele en deskundige
docenten Muziek, Beeldende Kunst en Theater.
Het CKC is er voor iedereen, voor jong en oud en
voor alle niveaus. Ook jij bent van harte welkom!
Wil je graag muziek maken dan heb je de keuze uit heel veel
verschillende instrumenten maar ook uit allerlei muziekcursussen.
En als je van zingen houdt zijn er ook zanglessen in diverse
genres. Bij het CKC wordt samenspelen gestimuleerd en daarvoor
zijn allerlei ensembles actief in de loop van het seizoen. Samen
een prestatie neerzetten en presenteren op bijvoorbeeld ons
slotconcert is natuurlijk
fantastisch om te doen!
Bij het CKC maak je
Daar kan iedereen aan
samen met professionele
meedoen, jij dus ook!

en deskundige docenten

Heb je meer met
Muziek, Beeldende Kunst
beeldende kunst dan
en Theater.
heb je keuze uit veel
Het CKC is er voor
verschillende cursussen
iedereen, voor jong en
zoals bijvoorbeeld
oud en voor alle niveaus.
keramiek, modelbouw of
Ook jij bent
striptekenen. Ook hiervoor
van
harte
welkom!
geldt dat er voor alle
leeftijden en alle niveaus
wel een leuke cursus te
vinden is.
Of hou je toch meer van theater en dans? Samen een musical
maken of je eigen talenten ontdekken op het gebied van acteren
of dansen? Ook dat kan bij het CKC. In deze brochure zie je wat we
allemaal gaan doen met elkaar dit seizoen.
Verder worden er elk seizoen presentaties, concerten en
voorstellingen georganiseerd. Daarbij werken we samen met onder
meer de Culturele Raad in Haren, Forum Haren, Dorpsfonds Haren
en Ondernemend Haren. Ook verzorgen we culturele activiteiten
op maat voor het basisschoolonderwijs en woon-zorginstellingen
waaronder Westerholm. Kijk op onze website en social media
(facebook, instagram) welke activiteiten wij in de loop van het
seizoen organiseren.
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KALENDER SEIZOEN 2020-2021
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN:
Herfstvakantie
12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag/Pasen 2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 8 mei 2021
Hemelvaart
13 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren
23 mei t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli t/m 27 augustus 2021
START SEIZOEN
Alle individuele muzieklessen starten in de week van 24 augustus 2020.
Alle cursussen muziek, beeldende kunst en theater starten in de week
van 7 september 2020.

De data van de
OPEN HUIS
open dagen zijn dit
’t Clockhuys-CKC heeft twee keer
seizoen zaterdag
per jaar een open huis waar de
22 augustus 2020
afdelingen muziek, beeldende kunst
en theater zich presenteren met
en zaterdag
allerhande verschillende activiteiten,
23 januari 2021.
optredens en open lessen. Docenten
en stafmedewerkers zijn aanwezig voor
informatie over lessen en cursussen.
De data van de open dagen zijn dit seizoen
zaterdag 22 augustus 2020 en zaterdag 23 januari 2021.
Meer informatie over tijden en inhoud van het programma vindt u op onze
website en onze social media.

DOCENTENTEAM
MUZIEK
▪M
 arijke van Berkum
▪M
 iriam de Groot
▪A
 ilien de Beer
▪S
 anne Wijnja
▪M
 eike Post Uiterweer
▪L
 otte van Velthoven
▪J
 eroen Jongejan
▪V
 esela Stankova
▪G
 ertie Bruin
▪V
 incent van der Aa
▪G
 eorge Sopacua
▪H
 arry van Lier
▪R
 ené van Astenrode
▪P
 eter Cusiël
▪ I nge Bakker
▪T
 jidde Hofstra
▪H
 albe de Jong

Blokfluit, zang (lichte muziek)
Dwarsfluit
Klarinet, saxofoon
Hoorn, trompet, bugel
Viool
Cello
Keyboard, piano, orgel
Piano
Accordeon, smartlappenkoor (begeleiding)
Akoestische gitaar, luit
Electrische gitaar
Basgitaar, contrabas (lichte muziek)
Drums, slagwerk
Djembé
Dirigent popkoor
Popkoor (begeleiding)
Dirigent smartlappenkoor

BEELDENDE KUNST
▪F
 enneke Kiewiet	Handenarbeid (klei, hout, metaal, papiermaché, textiel, schilderen) en keramiek
▪J
 aap van Meeuwen	Modelbouw, werken met hout en
was, modeltekenen, model- en
portretboetseren
▪F
 loor van Meeuwen
Tekenen, schilderen en druktechnieken
▪J
 an Willem Spakman	Striptekenen, tekenen/schilderen,
portrettekenen

THEATER
▪L
 ina Oosterheert
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Theater, toneel, zang, dans

LESVORMEN EN TARIEVEN
INSTRUMENTALE MUZIEK/VOCAAL
Voor instrumentale en vocale lessen zijn de volgende lesvormen mogelijk:
EEN WEKELIJKSE INDIVIDUELE LES VAN 20 MINUTEN:
Tarief tot 21 jaar: € 565,-  |  Tarief vanaf 21 jaar: + 21% btw
EEN WEKELIJKSE INDIVIDUELE LES VAN 30 MINUTEN:
Tarief tot 21 jaar: € 845,-  |  Tarief vanaf 21 jaar: + 21% btw
En, alleen voor minderjarige leerlingen en in overleg met de docent:
Een wekelijkse groepsles met twee leerlingen van 30 minuten:
Tarief: € 441,- per leerling
5-URENKAART, FLEXIBEL JE EIGEN AFSPRAKEN MAKEN!
De 5-urenkaart is geschikt voor leerlingen die op afspraak lessen
willen volgen én voor ensembles/bands die coaching willen. De kaart is
persoons- of ensemble gebonden en geldig tot één jaar na aanvang van
de lessen. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden gewijzigd.
Tarief tot 21 jaar:  € 305,-  |  Tarief vanaf 21 jaar: + 21% btw
10-URENKAART, FLEXIBEL JE EIGEN AFSPRAKEN MAKEN!
De 10-urenkaart is geschikt voor leerlingen die op afspraak lessen
willen volgen én voor ensembles/bands die coaching willen. De kaart is
persoons- of ensemble gebonden en geldig tot één jaar na aanvang van
de lessen. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden gewijzigd.
Tarief tot 21 jaar: € 570,-  |  Tarief vanaf 21 jaar: + 21% btw

INDIVIDUELE MUZIEKLESSEN
Wanneer je een muziekinstrument wilt leren bespelen of wilt leren
zingen, of je daar verder in wilt ontwikkelen, schrijf je je in voor een
individuele muziekles. De meeste beginnende leerlingen starten met
een individuele les van twintig minuten, maar als een leeftijdsgenoot op
hetzelfde moment wil starten en het is rooster technisch mogelijk kun je
ook een groepsles van dertig minuten met z’n tweeën afnemen.
Docent, leerling en ouders bepalen samen de lesinhoud, waarbij
het niveau, de leeftijd en de wensen van de leerling centraal
staan. Naast de technische ontwikkeling van stem of instrument
zijn samenspel en het leren presenteren van jezelf belangrijke
onderdelen van de muzikale ontwikkeling. De data van deze
presentaties zijn te vinden op onze site, facebook, instagram, op
affiches, deagendavanharen.nl en in de lokale pers.
Aan het eind van het cursusjaar vindt een evaluatie plaats in
de vorm van een papieren rapport. Afhankelijk van de uitkomst
hiervan wordt de lesinhoud bijgesteld.
Het scholingstraject kent drie fasen: basis, verdieping en specialisatie.
Elke fase neemt, afhankelijk van de vorderingen, twee tot drie jaar in
beslag. Wie het gewenste niveau heeft behaald kan als afronding van
een fase examen doen. Dit gebeurt op voordracht van de docent en bij
dit examen hoort een gratis cursus theorie.

Cursussen muziek,
beeldende kunst
en theater
Het complete cursusoverzicht met
data, prijzen en cursuscode vindt
u achterin deze brochure. Per
vakgebied vindt u onderstaand
een beschrijving van elke cursus.
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CURSUSSEN MUZIEK
MUZIEK EN BEWEGEN
1½ T/M 4 JAAR

Een half uur vol met muziek! Samen nemen we plaats op kleurige zachte
matten met vrolijke kussens en gaat de docent samen met peuter én
ouder bewegen, zingen en spelen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt
van kleine instrumentjes en andere attributen. Na iedere les geeft de
docent een liedje of versje met kleurplaat mee naar huis om thuis samen
verder te zingen!
Woensdag van 9.40-10.10 en van 10.15-10.45
Docent: Ailien de Beer
Start: 9 september 2020 en 10 februari 2021
Cursuscode: M21/M22

ONTDEK JE INSTRUMENT
5 T/M 9 JAAR

In deze cursus maak je kennis met allerlei instrumenten: viool, piano,
gitaar, cello, klarinet, saxofoon, dwarsfluit, accordeon, keyboard en
drumstel. We gaan kijken bij lessen en je mag alle instrumenten proberen.
Daarnaast kom je in aanraking met de basisbegrippen van muziek: maat,
ritme, melodie, tempo. Ouders zijn altijd welkom! Kinderen die deze cursus
hebben gevolgd krijgen voorrang bij plaatsing instrumentale lessen.
Maandag van 16.00-16.45 en van 16.45-17.30
Docent: Meike Post Uiterweer
Start: 7 september 2020 en 8 februari 2021
Cursuscode: M12a/M12b

DOE MEE OP DE DJEMBÉ
4 T/M 7 JAAR

Een cursus voor kinderen waarbij het spelen op een djembé spelen
centraal staat!
In de workshop gaan we in:
- Op de verschillende klankkleuren
- Doen we ritmische oefeningen door voor/naspelen
- Met behulp van woordritmes (peer, appel) bouwen we de ritmes op
- Breiden het ritme uit met een begin, breaks, en een eind
- Sluiten we de les af met een muzikale reis
Ouders zijn van harte welkom om samen met hun kinderen mee te doen!
Woensdag van 15.30-16.00
Docent: Peter Cusiël
Start: 9 september 2020 en 10 februari 2021
Cursuscode: M05
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AFRIKAANSE DJEMBÉ

8 T/M 14 JAAR & JONGEREN/VOLWASSENEN

De djembé is een trommel uit West-Afrika die
je met je handen bespeelt. Tijdens de lessen
krijg je de beschikking over een djembé. We
spelen, zoals dat bij djembé gebruikelijk is, in
groepsverband. De lessen zijn gebaseerd op
de traditionele manier van spelen, waarbij we ook gebruik maken
van de verschillende bastrommels. Verder spelen we moderne
stukken en improvisaties. Voor alle leeftijden en alle niveaus!

Woensdag van 16.00-16.45 en van 16.45-17.30 voor 8 t/m 14 jaa r
Woensdag van 18.00-19.00 en van 19.00-20.00 voor jongeren/volwassenen
Docent: Peter Cusiël
Start: 9 september
Cursuscode: M01/M02 (8 t/m 14 jaar) en M03/M04 (jongeren/volwassenen)

CAPRICCIO CLARINET ORCHESTRA

JONGEREN/VOLWASSENEN
Capriccio is een dynamisch 35-koppig orkest met alleen maar
klarinetten! Van de kleine Es tot de grote Contrabas. Met het muzikale
bereik van een symfonieorkest speelt Capriccio een breed repertoire,
van pop tot klassiek. Regelmatig worden concerten gegeven in
Nederland maar ook in het buitenland. Het orkest maakt concertreizen
naar onder meer Australië, Japan, Rusland, Spanje, Hongarije en Italië.
Vanaf 8 jaar (ongeveer twee jaar les) is het, in overleg, mogelijk om in te
stromen. Binnen het orkest zijn er partijen van verschillend niveau zodat
iedereen een plek kan vinden. Iedereen van jong tot oud is welkom om
mee te komen spelen! Instrumenten: Es, Bes, Alt, Bas, Contrabas.
Zaterdag van 9.30-12.00, oneven weken ’t Clockhuys Haren,
even weken Kielzog Hoogezand
Dirigent: John de Beer/Ailien de Beer
Start: 22 augustus

WILDE HAREN- POPKOOR
VOLWASSENEN

Een enthousiast koor voor liefhebbers van popmuziek waar je voluit
kunt (leren) zingen. Met het koor ga je nummers interpreteren uit
verschillende hoeken van de popmuziek. De nadruk ligt op mooie
samenzang, met de mogelijkheid om hier en daar een zanger(es) te
laten soleren. Er is aandacht voor stemgebruik, presentatie, beweging,
choreografie en interactie binnen het koor. We organiseren jaarlijks een
aantal presentaties op verschillende locaties met live-begeleiding.
Donderdag van 20.30-21.30
Dirigent: Inge Bakker
Begeleiding: Tjidde Hofstra
Start: 10 september
Cursuscode: M08

TRAANENDAL KOOR VAN HET NEDERLANDSE LIED
VOLWASSENEN

Smartlappen en levensliederen: we zingen ze nog altijd, en met
veel plezier. De laatste jaren komt er bij Traanendal – Koor van het
Nederlandse lied óók ander repertoire aan bod, tot plezier van velen.
Wat te denken van mooie songs van Boudewijn de Groot, Liesbeth
List of ‘onze eigen’ Ede Staal? De sfeer op de vaste oefenavond
is ontspannen en plezierig, maar ondertussen wordt er wel hard
gewerkt, en dat is te horen. Voor een driestemmig arrangement
draait het koor z’n hand niet om. Wat enorm bijdraagt aan het mooie
resultaat is het virtuoze en gevoelige accordeonspel van onze
vaste begeleider Gertie Bruin. Hoe fijn het repeteren ook is, af en
toe een concert geven blijft toch het leukst. Drie à vier keer per
seizoen treedt Traanendal met veel enthousiasme op. Nieuwsgierig
geworden? Kom gauw een keer langs!
Dinsdag van 20.30-21.30
Dirigent: Halbe de Jong
Begeleiding: Gertie Bruin
Start: 8 september
Cursuscode: M09
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POPMUZIEK CURSUS
8 T/M 18 JAAR

Voor iedereen van 8 tot 18 jaar die wel eens in een bandje wil spelen
of zingen. De samenstelling wisselt regelmatig, dus kom gewoon
een keertje langs! We studeren nummers in aan de hand van
akkoordenschema’s en noten. Je kunt ook zelf met een idee voor een
nummer komen. Ook als beginnend musicus kun je meedoen op je
instrument. Je hoeft nog niet eerder in een bandje te hebben gezongen
of gespeeld. Naast het gebruikelijke bandinstrumentarium zijn blazers en
strijkers ook van harte welkom!
Dinsdag en vrijdag van 17.00-17.45
Docenten: Harry van Lier en George Sopacua
Start: 8 en 11 september
Cursuscode: M10/M11

VOLWASSENEN ENSEMBLE

Voor volwassenen die het leuk vinden om samen met anderen te
musiceren. Alle instrumenten zijn welkom. We studeren een aantal
stukken uit verschillende stijlperiodes in. Denk bijvoorbeeld aan klassieke
stukken, barokmuziek of juist volksmuziek zoals Klezmer. Het niveau wordt
aangepast aan de spelers. Er worden in overleg optredens gepland in
bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, op markten of tijdens presentaties van
’t Clockhuys-CKC. Elke week is er gelegenheid om na te borrelen, want
de bar is geopend. Wie aan deze cursus wil deelnemen, moet wel een
eenvoudige partij van blad kunnen lezen of zelfstandig in kunnen studeren.
Donderdag van 18.30-19.30
Docent: Miriam de Groot
Start: 10 september
Cursuscode: M13

STRIJKORKEST VIVALDI STRINGS
GEVORDERDEN

Als je minstens twee jaar viool of cello speelt ben je van harte welkom
bij de Vivaldi Strings, een strijkorkest van ongeveer twintig strijkers in
alle leeftijden. In herfst en voorjaar wordt gerepeteerd aan vierstemmige
muziek in allerlei stijlen, van barok tot film- en popmuziek. Het programma
wordt vervolgens verschillende keren uitgevoerd binnen en buiten
‘t Clockhuys-CKC als feestelijke concerten.
Donderdag van 17.15-18.15
Docent: Meike Post Uiterweer
Start 10 september 2020 en 1 april 2021
Cursuscode: M25

DWARSFLUIT ENSEMBLE
JONGEREN/VOLWASSENEN

In deze cursus werken we aan dwarsfluitrepertoire uit diverse stijlen
en perioden. Van Bach of Fauré tot swingende moderne composities.
Hierbij wordt aandacht besteed aan samenspel, speeltechniek en zorgen
we ervoor dat de speelstijl past bij het stuk. De stukken zijn soms wel
vijfstemmig waarbij we (indien mogelijk) gebruik maken van altfluit,
basfluit en piccolo. Voor gevorderde spelers. We werken toe naar één of
meer openbare concerten.
Maandag van 19.30-20.30
Docent: Miriam de Groot
Start: 7 september
Cursuscode: M15
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ACCORDEON ENSEMBLE
GRUPPO VIVACE
JONGEREN/VOLWASSENEN

In deze cursus werken we aan een aantal
totaal verschillende stijlen uit het repertoire
voor accordeonensemble. Zo leren we veel
- misschien onverwachte - aspecten van
het musiceren op een accordeon kennen.
De nadruk ligt uiteraard op het samenspel.
Het kunnen lezen en instuderen van een
eenvoudige partij is een voorwaarde om mee
te kunnen doen. Leeftijd speelt daarbij geen
rol! We sluiten de cursus af met één of meer
openbare concerten.
Donderdag van 19.30-20.45
Docent: Gertie Bruin
Start: 10 september
Cursuscode: M16

SAX&SO

JONGEREN/VOLWASSENEN

Sax&So is het saxofoonensemble van ‘t Clockhuys-CKC
waarin alle typen saxofoon thuis horen: sopraan, alt, tenor en
baritonsaxofoon. Iedereen die minimaal twee jaren les heeft
gehad, van jong tot oud, kan in deze groep meespelen. Er worden
bekende jazztunes gepeeld maar ook klassieke meesterwerken
en medleys van bijvoorbeeld musicals. Jaarlijks worden er
verschillende optredens georganiseerd soms zelfs met een
ritmesectie. Enthousiasme en plezier in muziek maken zijn de
basis van de groep Sax&So.
Maandag, tijdstip in overleg
Docent: Ailien de Beer
Start: 7 september
Cursuscode: M19

LICHTE MUZIEK ENSEMBLE HARENSE BLUF
JONGEREN/VOLWASSENEN

Met lichte muziek wordt alle muziek bedoeld die niet tot de
klassieke muziek behoort. Denk aan jazz, popmuziek en soms
ook volksmuziek. De cursus lichte muziek is breed opgezet en
verschillende stijlen worden behandeld. Binnen deze stijlen
wordt veel aandacht besteed aan improvisatie. De cursus staat
open voor alle instrumenten, dus ook bijvoorbeeld accordeon,
mondharmonica en viool zijn welkom. U moet uw instrument
redelijk beheersen. We hebben meerdere optredens per jaar.
Vrijdag van 18.30-19.30
Docent: Harry van Lier
Start: 11 september
Cursuscode: M14

JEUGD GITAARORKEST LUCKY GUITARS
KINDEREN

Jonge, startende gitaristen opgelet: als het je leuk lijkt om ook eens
samen met anderen muziek te maken dan is dit ensemble, voor
akoestische gitaren, iets voor jou. Je kunt hier ervaring opdoen in het
samenspelen. Er wordt muziek van vroeger en muziek van nu gespeeld.
Klinkt één gitaar al mooi, stel je
dan voor hoe mooi een groep
‘Don’t worry,
gitaren kan klinken. De slogan van
just listen and
Lucky Guitars is: ‘Don’t worry, just
we play
listen and we play your troubles
away’. Kom eens kijken of het iets
your troubles away’
voor je is!
Vrijdag van 16.00-17.00
Docent: Vincent van der Aa
Start: 11 september
Cursuscode: M30
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MUZIEKTHEORIE

Alle leerlingen worden bij ’t Clockhuys-CKC in de gelegenheid gesteld
om GRATIS een aantal theorielessen te volgen, als belangrijke
aanvulling op en kwalitatieve verdieping van de instrumentale
lessen. In deze muziektheorie-lessen wordt dieper ingegaan op alle
belangrijke aspecten van het musiceren, zoals het notenschrift,
toonladders, gehoorvorming, akkoordenleer, ritmische vorming en de
betekenis van in de muziek gebruikelijke woorden. Deze kennis van
de muzikale taal helpt enorm bij het lezen van muziek en het spelen
op het eigen instrument. In overleg met de instrumentale docent
wordt bepaald of de leerling in aanmerking komt om A-, B-, C- of
D-examen te doen. Ben je geen leerling maar wil jij je wel verrijken met
theoretische kennis en wil je een examen doen met jouw instrument,
dan bieden wij deze cursus ook los aan.
Data: worden in het lesseizoen bepaald
Docent: Gertie Bruin
Cursuscode: M35/M36

SAMENSPEL VOOR KINDEREN

Twee keer per jaar start voor kinderen die twee, drie of vier jaar les
hebben het kinderorkest onder de naam Samenspel kinderen. Het
repertoire kan van alles zijn: bekende en minder bekende liedjes, mooie
meesterwerkjes of composities die speciaal voor het orkest worden
gemaakt. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers. De laatste les
is een uitvoering voor publiek.
Donderdag van 17.15-18.00, data worden in het lesseizoen bepaald
Docent: Gertie Bruin
Cursuscode: M06

Alle leerlingen worden bij ’t ClockhuysCKC in de gelegenheid gesteld om GRATIS
een aantal theorielessen te volgen, als
belangrijke aanvulling op en kwalitatieve
verdieping van de instrumentale lessen
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CURSUSSEN BEELDENDE KUNST
VOOR KINDEREN

TEKENEN EN SCHILDEREN
7 T/M 12 JAAR

Ben jij gek op tekenen, verven, krijten en kleuren? Wil je mooie kleuren
leren mengen die je niet eens in de winkel kan kopen? Leren hoe de basis
van schaduw en perspectief werkt en hoe je het kan gebruiken in je eigen
kunstwerken? Dan is deze cursus voor jou! Je leert nieuwe materialen
kennen aan de hand van opdrachten of gewoon je eigen fantasie. We gaan
werken met (kleur)potloden, houtskool, stiften, fineliners, krijtsoorten,
acrylverf en ecoline en nog veel meer! We gaan samen lekker aan de slag
en achteraf krijg je natuurlijk je eigen kunstwerken mee naar huis.
Dinsdag van 16.00-17.30
Docent: Jan Willem Spakman
Start: 8 september
Cursuscode: B06

HANDENARBEID HOUT, KLEI, METAAL,
PAPIER-MACHE, TEXTIEL EN SCHILDEREN
6 T/M 10 JAAR

In deze cursus doe je veel verschillende dingen; kleien, timmeren, zagen,
boren, schilderen en werken met andere materialen. Je leert kleuren
mengen, glazuren en electrisch boren! Je mag van alles maken: een boot,
knikkerbaan, monster, vogel, sieraad…..Soms werken we naar aanleiding
van een thema of verhaal. Ook kijken we naar werk van kunstenaars, daar
krijg je leuke ideeën van! Na de opdracht mag je voor jezelf knutselen.
Maandag van 16.00-17.30
Docent: Fenneke Kiewiet
Start: 7 september
Cursuscode: B07

HANDENARBEID EN KLEI
8 T/M 14 JAAR

Vind je het fijn om met klei dingen te maken? Dan is deze cursus iets voor
jou! Je leert allerlei technieken om van klei mooie, gekke en spannende
dingen te maken, zoals beeldjes, schalen, bekers, knikkerbanen, dieren.
De werkstukken worden gebakken in de oven en ook nog geglazuurd.
Dan kun je uit je eigen beker drinken! Soms doen we ook een uitstapje
naar een ander materiaal, zoals hout, papier-maché of stof.
Donderdag van 16.00-17.30
Docent: Fenneke Kiewiet
Start: 10 september
Cursuscode: B08
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HANDENARBEID EN TIMMEREN
8 T/M 14 JAAR

In deze cursus maken we de mooiste dingen, meestal van hout, maar
ook andere materialen komen aan bod. Je krijgt opdrachten en je kunt
aan eigen dingen werken. Al het gereedschap komt aan de beurt, dus
dat wordt zagen, boren, spijkeren, lijmen, handen uit de mouwen en
timmeren.
Vrijdag van 16.00-17.30
Docent: Jaap van Meeuwen
Start: 11 september
Cursuscode: B01

STRIPTEKENEN
8 T/M 16 JAAR

Als je graag tekent en strips leest dan is dit iets voor jou. Je leert
hoe je een eigen stripfiguur maakt en hem of haar de grappigste,
leukste, engste, stoerste of mooiste avonturen laat beleven. Jouw
fantasie is de baas! Niks is te gek! Je leert de basis van perspectief
en het gebruik van schaduw en kleuren, hoe je een strip opbouwt, en
hoe je een verhaal het beste kan vertellen. Achteraf mag je de strips
natuurlijk meenemen naar huis.
Woensdag en vrijdag van 16.00-17.30
Docent: Jan Willem Spakman
Start: 9 september en 11 september
Cursuscode: B40/B41

MODELBOUW/TIMMEREN
10 T/M 17 JAAR

Hoe maak je een vliegtuig, een schip, een poppenhuis of een kasteel?
Of je wilt iets uitvinden, iets wat er nog helemaal niet is! Dat kan hier!
We werken veel met hout, bijvoorbeeld met het lichte balsahout, voor
boten en vliegtuigen. Maar ook met kunststofplaat. We schroeven, boren,
spijkeren en lijmen. Er is allerlei gereedschap, zelfs een elektrische
figuurzaag en boormachines waar je zelf mee mag werken. En er is
hulp! Dus ben je handig, of wil je dat graag worden, dan ben je van harte
welkom bij onze modelbouw/timmerwerkplaats.
Vrijdag van 18.00-19.30
Docent: Jaap van Meeuwen
Start: 11 september
Cursuscode: B12
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CURSUSSEN BEELDENDE KUNST
VOOR WOLWASSENEN

TEKENEN, SCHILDEREN EN DRUKTECHNIEKEN

Dit is een cursus waarin je kennis maakt met diverse technieken en
materialen. We gebruiken houtskool, pastel, conté, collage, inkten,
aquarel- en acrylverf. We werken met groeps- en vrije opdrachten.
Klassieke en moderne thema’s als stilleven, model, landschap, kleur,
verhalend schilderen en abstractie vormen het uitgangspunt. In de
loop van de lessen kun je bepaalde technieken uitdiepen. Je wordt
gestimuleerd om een eigen stijl en eigen uitdrukkingsmogelijkheden te
ontwikkelen. De docent legt het accent op individuele begeleiding.
Woensdag van 19.45-22.15
Donderdag van 13.00-15.30
Docent: Floor van Meeuwen
Start: 9 en 10 september
Cursuscode: B04/B05

KERAMIEK

Deze cursus is voor beginners èn
gevorderden. Je kunt kennismaken met de
verschillende werkwijzen en mogelijkheden
binnen de keramiek of je ervaring verdiepen.
Onderwerpen als plaatopbouw, boetseren
en werken met mallen komen aan bod.
We besteden veel aandacht aan kleur. We
behandelen decoratietechnieken als engoberen,
onder- en opglazuurverven en de poedertechniek.
Maandag van 19.45-22.15
Woensdag van 9.15-11.45
Docent: Fenneke Kiewiet
Start: 7 en 9 september
Cursuscode: B35/B36

>>
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CURSUSSEN BEELDENDE KUNST
KORT  |  VOOR VOLWASSENEN

MODEL- EN PORTRETTEKENEN

Deze korte cursus bestaat uit lessen modeltekenen en aparte lessen
portrettekenen. Het werken naar model geeft talloze mogelijkheden
om de houding en de sfeer van het model op je eigen wijze weer te
geven. Bij portrettekenen is de anatomie van het gezicht belangrijk.
Materiaalgebruik, zoals het werken met diverse krijtsoorten, etc. krijgt
ruim de aandacht.
Dinsdag van 19.45-22.15
Docent: Jaap van Meeuwen en Jan Willem Spakman
Aantal lessen: 4
Data: 27 oktober, 3,10,17 november 2020 en 9,16,23 en 30 maart 2021
Cursuscode: BW41

PORTRET BOETSEREN MET KLEI

In 4 lessen maken we zeker twee klei portretten. De eerste twee lessen
maken we een fantasie ’kop’, en in de laatste twee lessen werken we
naar levend model. Er wordt veel aandacht besteed aan verhoudingen,
ruimtelijke opbouw en expressie van het gezicht. De werkstukken worden
in de keramiekoven gebakken. Ervaring is niet nodig.
Donderdag van 19.45-22.15
Docent: Jaap van Meeuwen
Aantal lessen: 4
Data: 4,11,18 en 25 maart 2021
Cursuscode: BW14

WERKMANTECHNIEKEN OP KLEI

Tijdens deze workshop leer je hoe je de Werkmantechniek, het werken
met sjablonen en kleur, kan toepassen op klei. Met pure kleurpigmenten
en zelfgemaakte sjablonen ga je de eerste les experimenteren. Tijdens
de tweede les kun je de Werkmantechniek toepassen op een eenvoudige
zelfgemaakte vorm van klei, zoals een platte schaal, onderzetter of
tegeltableau. Ervaring is niet nodig.
Vrijdag van 13.00-15.30
Docent: Fenneke Kiewiet
Aantal lessen: 2
Data: 5 en 12 februari 2021
Cursuscode: BW04

MODEL BOETSEREN MET WAS EN BRONS

Je leert een snelle beeldhouwtechniek. Met makkelijk te buigen draad
maak je het skelet van je beeld, je zoekt een spannende houding.
Met boetseerwas vorm je het skelet tot een beeld dat gaat leven: een
springend paard of misschien een danseres…? Met dit wassen beeld kun
je naar de bronsgieter, dit uiteraard tegen eigen kosten.
Dinsdag van 19.45-22.15
Docent: Jaap van Meeuwen
Aantal lessen: 4
Data:2,9, 16 februari en 2 maart 2021
Cursuscode: BW02

EXPOSITIES BEELDENDE KUNST

De afdeling beeldend van ‘t Clockhuys-CKC organiseert doorlopend
wisselende exposities. Werk van zowel de kindercursussen als de
cursussen voor volwassenen wordt geëxposeerd in het voormalige
gemeentehuis van Haren, woon-zorgcentrum Westerholm
en in de vitrines en aan de wanden in
het gebouw van ‘t Clockhhuys-CKC.
Actuele informatie is te vinden op
www.clockhuys.com
www.facebook.com/ClockhuysCKC
www.instagram.com/Clockhuys_CKC
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CURSUSSEN THEATER
MUSICAL KLEUTERS
4 T/M 6 JAAR

In deze cursus maken de kleinsten kennis met theater, dans en
zingen. Elke week wordt er gewerkt vanuit een thema en zal er
één lied, dans en toneelstukje worden gedaan. Samen met de
docent gaan ze een korte voorstelling maken die ze laten zien in
juni bij de eindpresentatie.
Donderdag van 15.30-16.00
Docent: Lina Oosterheert
Start: 10 september
Cursuscode: T03

MUSICAL/THEATER KIDS
7 T/M 10 JAAR

In vijfendertig weken maak je kennis met de basistechnieken
van het toneelspelen met extra uitbreiding naar het
dansen en zingen. Het accent van de cursus
ligt op toneelspel en het improviseren. Aan het eind
van het cursusjaar maak je een showcase. Fysiek
theater, theatersport, dans, zang en werken met korte
teksten komen allemaal aan bod. Kom een kijkje
nemen in de wereld van het theater!
Donderdag van 16.00-17.00
Docent: Lina Oosterheert
Start: 10 september
Cursuscode: T01

THEATER TEENS
11 T/M 14 JAAR

In deze cursus leer je de
basistechnieken van het
acteren. We gaan vooral bezig
met improviseren en werken
aan scènes met tekst. Deze
cursus is een goede stap voor
een vervolgopleiding theater of
voor deelname aan audities bij
Castings. Aan het eind van het
cursusjaar maak je een showcase
met de groep.
Donderdag van 17.00-18.00
Docent: Lina Ooosterheert
Start: 10 september
Cursuscode: T02
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OVERIGE ACTIVITEITEN
SAMEN MUSICEREN

Bij elke leerling stimuleren wij deelname aan samenspel. Samenspelen
is een belangrijk onderdeel van het leren beheersen van een instrument
of de stem en het is fantastisch om te doen! Leerlingen die wekelijks
instrumentale/vocale lessen volgen kunnen kosteloos deelnemen aan
een van de vaste ensembles waarbij wordt samen gespeeld of -gezongen:
het strijkorkest, het dwarsfluit ensemble, het accordeon ensemble
Gruppo Vivace, Capriccio Clarinet Orchestra, Sax&So, popbands, lichte
muziek ensemble Harense Bluf, smartlappenkoor Traanendal, popkoor
Wilde Haren, het jeugd gitaarorkest Lucky Guitars, de djembé groepen,
het volwassenen ensemble of de samenspelgroep voor kinderen.
Leerlingen met een 5-urenkaart krijgen 25% korting,
leerlingen met een 10-urenkaart krijgen 50% korting

BASISONDERWIJS

’t Clockhuys-CKC is zeer actief binnen het Basisonderwijs in Haren
en Glimmen. We geven lessen, workshops, projecten of concerten op
maat op school of in ’t Clockhuys. De klassen kunnen aan de slag in
‘t Clockhuys in professionele ruimtes voor beeldende kunst of naar een
schoolconcert luisteren in de concertzaal. Ook zijn er diverse lokalen
beschikbaar voor workshops. Onze docenten geven tevens gastlessen
of een concert op school. Voorbeelden hiervan zijn: workshop
cartoontekenen, de geschiedenis van de popmuziek beleven, maskers
maken van hout, instrumenten ontdekken en proberen via een carrousel
of Peruaanse cajon spelen. Tot de mogelijkheden behoort ook bijscholing
voor leerkrachten, hulp bij het maken en instuderen van musicals en hulp
bij de ontwikkeling van leerlijnen kunst en cultuur in het Basisonderwijs.
Wij bespreken graag de mogelijkheden met je: info@clockhuys.com

SAMENWERKING
WOON-ZORGCENTRUM WESTERHOLM

Sinds het afgelopen seizoen werkt ’t Clockhuys-CKC intensief samen met
woon-zorgcentrum Westerholm. Er loopt het hele jaar door een wisselende
expositie met werk van onze cursisten, bewoners kunnen maandelijks een
workshop beeldende kunst volgen of een lezing over het eigen werk van
de docenten. Ook kunnen ze regelmatig samen zingen met onze docenten
lichte muziek en meerdere keren per jaar een concert bezoeken, gegeven
door een van onze ensembles of orkesten. We hopen op uitbreiding van dit
programma in andere woon-zorgcentra in de omgeving.

KINDERFEESTJES EN PERSONEELSUITJES

Naar eigen wensen kan bij ’t Clockhuys-CKC een kinderfeestje worden
aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn het kleien van een konijn, beker,
draak, of het zagen en timmeren van hout tot een piratenschip. Ook het
vieren van een muziek- of theaterfeest behoren tot de mogelijkheden,
maar u kunt ook met eigen ideeën bij ons terecht. Niet alleen feestjes
voor kinderen behoren tot de mogelijkheden. Denkt u ook aan: live
tekenen tijdens vergaderingen, teambuilding met theater, wassen
beelden maken tijdens een personeelsuitje of een gezamenlijk schilderij
maken tijdens een familiereünie.
Graag denken we met je mee met een maatwerkofferte: info@clockhuys.com
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INSCHRIJVING, PLAATSING
EN
BETALING
ALGEMENE VOORWAARDEN EN LESGELDREGELING 2020-2021
INSCHRIJVEN
Leerlingen/cursisten kunnen zich inschrijven door middel van een
inschrijfformulier welke verkrijgbaar is bij ’t Clockhuys, Brinkhorst 3
te Haren bij het loket van de huismeesters. Het inschrijfformulier is
ook te downloaden van onze website www.clockhuys.com.
Inschrijven voor instrumentale muziekles of zangles kan het hele
jaar door en geldt voor het lopende cursusjaar. Voor elk cursusjaar
moet men zich opnieuw inschrijven.
Inschrijven voor cursussen muziek, theater, beeldend geldt voor de
duur van de cursus. Cursussen variëren in duur en kunnen jaarlijks
veranderen qua inhoud en aanbod. Bij een aantal cursussen kan
men het hele jaar instromen.
PLAATSING
Plaatsing bij muziekles of zangles is afhankelijk van de beschikbare
tijd binnen het rooster van de docent. Zodra er ruimte is neemt
de docent contact op voor een lesafspraak. Na een eerste
lesroosterafspraak is de inschrijving definitief.
Bij een aantal cursussen kan de leerling/cursist kiezen voor een
korte cursus van 2, 4, 8 of 12 lessen. Cursussen gaan alleen door
bij voldoende inschrijvingen. De leerling/cursist krijgt uiterlijk in de
week voor aanvang van de cursus bericht of hij/zij geplaatst is.
Nadat de leerling/cursist de tweede les heeft bezocht is de
inschrijving definitief en is het volledige tarief verschuldigd.
UITSCHRIJVEN
Uitschrijven met recht op restitutie lesgeld voor muziekles,
zangles of een jaarcursus is mogelijk per 1 februari, mits
dit schriftelijk voor genoemde datum is aangegeven bij de
administratie van ’t Clockhuys-CKC. Dat mag per mail naar
mailadres info@clockhuys.com.
BETAALWIJZE
Voor de tarieven van de lessen en cursussen verwijzen we naar de
brochure 2020-2021. Voor de muzieklessen en cursussen wordt
een factuur verstuurd waarop de prijs en de wijze van betaling staat
vermeld.
Betaling kan als volgt:
- Voor muziekles en jaarcursussen, middels automatische incasso
in 1 of maximaal 8 maandtermijnen, of in zoveel termijnen als er
gedurende het cursusjaar over zijn.
- Voor korte cursussen, middels automatische incasso in 1 termijn.
Betalingsachterstand
Bij een betalingsachterstand wordt een nieuwe inschrijving
niet in behandeling genomen en kan de toegang tot de lessen
worden ontzegd.

>>
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RESTITUTIE
Restitutie is alleen mogelijk bij muziekles en jaarcursussen indien de
opzegging voor 1 februari schriftelijk is gemeld bij de administratie
van ’t Clockhuys-CKC.
Uitzondering:
- Bij ernstige ziekte of ongeval, waardoor de leerling/cursist langer
dan twee maanden geen lessen kan volgen. In dat geval dient de
leerling/cursist altijd schriftelijk op te zeggen, door middel van een
doktersverklaring. De restitutie wordt berekend vanaf het moment
dat wij de schriftelijke melding ontvangen.
- Bij overlijden.
- Bij verhuizing, waardoor de leerling/cursist redelijkerwijs niet
meer in staat is de lessen te volgen. De leerling/cursist dient
altijd schriftelijk op te zeggen met bewijs van inschrijving nieuwe
woonplaats.
De directie van ’t Clockhuys-CKC beslist of de reden tot opzegging
binnen de uitzonderingen valt. Als de uitschrijving geaccepteerd
is, krijgt de leerling/cursist een bevestiging van uitschrijving en
eventueel restitutie. Als de leerling/cursist zich niet uitschrijft
vervalt het recht op restitutie. Op korte cursussen is geen restitutie
mogelijk.
UITVAL MUZIEKLESSEN
Bij ziekte of verhindering van een docent zorgen wij in principe voor
vervanging. Is er geen vervanging mogelijk, dan nemen wij contact
op met de leerling.
Krijgt de leerling/cursist door afwezigheid van een docent minder
dan 34 muzieklessen, dan vindt na afloop van het cursusjaar
restitutie plaats over het gemiste aantal lessen.
UITVAL LESSEN CURSUS
Wanneer een les door ziekte of verhindering van de docent niet
doorgaat of door bijvoorbeeld een brandoefening en de les kan niet
worden vervangen, wordt deze later waar mogelijk ingehaald.
Dat geldt niet voor lessen die uitvallen als gevolg van calamiteiten
die redelijkerwijs niet zijn te voorzien door ’t Clockhuys-CKC.
ZIEKTE OF VERHINDERING LEERLING
Als een leerling/cursist ziek is of verhinderd, verzoeken we
de leerling/cursist voor aanvang van de les zich af te melden
bij de huismeester van ’t Clockhuys-CKC bereikbaar onder
telefoonnummer 050-5339560.
Verhindering van een leerling/cursist geeft geen recht op restitutie
of het volgen van een extra les.
WIJZIGING IN DE PROGRAMMERING
‘t Clockhuys -CKC heeft te allen tijde het recht:
- Een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling.
- Een cursus door andere docent(en) te laten geven dan vermeld.
Wanneer een cursus niet doorgaat krijgt de leerling/cursist hiervan
bericht.
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MOGELIJKHEDEN TOT
TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen met
de door ons aangeboden lessen en cursussen. Om het ook voor
inwoners met een lager inkomen mogelijk te maken deel te nemen
aan lessen en cursussen muziek, beeldend en theater zijn er een
tweetal fondsen beschikbaar.
HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan
kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar
omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor
het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt
beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school
en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en
jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis
weinig geld is. Meedoen = meer kansen!
SPELREGELS
- Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan
worden.
- Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair.
- De contributie/lesgeld wordt direct betaald aan
de sportclub of instelling waar het kind les heeft.
- Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind
kunnen per fonds of gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels
op de websitepagina van het fonds bij u in de buurt.
-D
 e bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden,
voorafgaand aan de start van de les of cursus. Vraag dus tijdig aan!
CONTACTGEGEVENS JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Website:
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Email:
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon:
06-81304503 (ma-do 09.00-14.00)
Coördinator: Martina Haak-Snoek
STICHTING LEERGELD GRONINGEN
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen
niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil
deze kinderen mee laten doen! Via 100 lokale Leergeld stichtingen
biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee
een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
CONTACTGEGEVENS STICHTING LEERGELD
Website:
www.leergeld.nl/groningen/
E-mail:
info@leergeldgroningen.nl
Telefoon:
088-2308820 (ma-vr 9.30-12.00)
Coördinator: Patrick Poelma
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Dwarsfluit ensemble

Strijkorkest Vivaldi strings

Volwassenen ensemble

Popmuziek cursus

Popmuziek cursus

M15

M25

M13

M11

M10

M08

M09

Wilde Haren - Popkoor

Traanendal - Koor van het Nederlandse lied

M04

xxx

Capriccio Clarinet Orchestra

Afrikaanse djembé niveau 2

M02

M03

Afrikaanse djembé niveau 1

Afrikaanse djembé niveau 2

M01

M05

M12b

M12a

M22

code

M21

Afrikaanse djembé niveau 1

Doe mee op de Djembé

Ontdek je instrument

Ontdek je instrument

Muziek en bewegen

Muziek en bewegen

MUZIEK

CURSUSOVERZICHT SEIZOEN 2020-2021

jongeren/volw.

gevorderden

volwassenen

8 t/m 18 jaar

8 t/m 18 jaar

volwassenen

volwassenen

jongeren/volw.

jongeren/volw.

jongeren/volw.

8 t/m 14 jaar

8 t/m 14 jaar

4 t/m 7 jaar

5 t/m 9 jaar

5 t/m 9 jaar

1,5 t/m 4 jaar

leeftijd

1,5 t/m 4 jaar

maandag

donderdag

donderdag

vrijdag

dinsdag

dinsdag

donderdag

zaterdag

woensdag

woensdag

woensdag

woensdag

woensdag

maandag

maandag

woensdag

lesdag

woensdag

19.30-20.30

17.15-18,15

18.30-19.30

17.00-17.45

17.00-17.45

20.30-21.30

20.30-21.30

09.30-12.00

19.00-20.00

18.00-19.00

16.45-17.30

16.00-16.45

15.30-16.00

16.45-17.30

16.00-16.45

10.15-10.45

lestijd

09.40-10.10

Miriam de Groot

Meike Post Uiterweer

Miriam de Groot

Harry van Lier

George Sopacua

Halbe de Jong

Inge Bakker/Tjidde Hofstra

John de Beer/Ailien de Beer

Peter Cusiël

Peter Cusiël

Peter Cusiël

Peter Cusiël

Peter Cusiël

Meike Post Uiterweer

Meike Post Uiterweer

Ailien de Beer

docent

Ailien de Beer

30 x

12 x

30 x

30 x

30 x

35 x

35 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

12 x

12 x

12 x

12 x

duur

12 x

€180

€72

€180

€180

€180

€210

€210

€180

€180

€180

€164

€164

€82

€127

€127

€82

tarief

€ 82

7 sept.

10 sept. / 1 april

10 sept.

11 sept.

8 sept.

8 sept.

10 sept.

22 aug.

9 sept.

9 sept.

9 sept.

9 sept.

9 sept. / 10 febr.

7 sept. / 8 febr.

7 sept. / 8 febr.

9 sept. / 10 febr.

9 sept. / 10 febr.

start op

MUZIEK

M14

M35

Muziektheorie A/B

B08

B41

Striptekenen

Modelbouw/timmeren

Striptekenen

Tekenen/schilderen

B12

B40

B06

B07

Handenarbeid en klei

Handenarbeid

B01

code

BEELDEND

Handenarbeid en timmeren

M06

M36

M30

Samenspel kinderen (voor leerlingen)

Muziektheorie C/D

Jeugd gitaarorkest Lucky Guitars

M19

Lichte muziek ensemble Harense Bluf

Saxofoon ensemble Sax&So

M16

code

Accordeon ensemble Gruppo Vivace

MUZIEK

10 t/m 17 jaar

8 t/m 16 jaar

8 t/m 16 jaar

7 t/m 12 jaar

8 t/m 14 jaar

6 t/m 10 jaar

8 t/m 14 jaar

lesdag

2e t/m 4ejaars

jongeren/volw.

jongeren/volw.

kinderen

jongeren/volw.

jongeren/volw.

jongeren/volw.

leeftijd

vrijdag

vrijdag

woensdag

dinsdag

donderdag

maandag

vrijdag

lesdag

donderdag

n.t.b.

n.t.b.

vrijdag

vrijdag

maandag

donderdag

lesdag

18.00-19.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

lestijd

17.15-18.00

in overleg 45 min

in overleg 45 min

16.00-17.00

18.30-19.30

in overleg 60 min

19.30-20.45

lestijd

Jaap van Meeuwen

Jan Willem Spakman

Jan Willem Spakman

Jan Willem Spakman

Fenneke Kiewiet

Fenneke Kiewiet

Jaap van Meeuwen

docent

Gertie Bruin

Gertie Bruin

Gertie Bruin

Vincent van der Aa

Harry van Lier

Ailien de Beer

Gertie Bruin

docent

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

duur

8x

8x

8x

30 x

30 x

30 x

30 x

duur

€230

€230

€230

€230

€230

€230

€230

tarief

gratis

€41

€41

€180

€180

€180

€224

tarief

11 sept.

11 sept.

9 sept.

8 sept.

10 sept.

7 sept.

11 sept.

start op

22 okt. / 4 mrt.

22 okt. / 4 mrt.

22 okt. / 4 mrt.

11 sept.

11 sept.

7 sept.

10 sept.

start

MUZIEK
BEELDEND
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BW14

T01

Musical/theater Kids

Theater Teens

T02

T03

code

THEATER/MUSICAL

Musical Kleuters

BW04

Werkmantechnieken op klei

BW02

Portretboetseren met klei

BModel boetseren met was en brons

BW41

BW41

B36

Model en portrettekenen voorjaar 2021

Model en portrettekenen najaar 2020

Keramiek

B05

Keramiek

Tekenen/schilderen/druktechnieken

B04

code

Tekenen/schilderen/druktechnieken

BEELDEND

CURSUSOVERZICHT SEIZOEN 2020-2021

11 t/m 14 jaar

7 t/m 10 jaar

4 t/m 6 jaar

leeftijd

volwassenen

volwassenen

volwassenen

volwassenen

volwassenen

volwassenen

volwassenen

volwassenen

volwassenen

leeftijd

donderdag

donderdag

donderdag

lesdag

vrijdag

donderdag

dinsdag

dinsdag

dinsdag

maandag

woensdag

donderdag

woensdag

lesdag

17.00-18.00

16.00-17.00

15.30-16.00

lestijd

13.00-15.30

19.45-22.15

19.45-22.15

19.45-22.15

19.45-22.15

19.45-22.15

09.15-11.45

13.00-15.30

19.45-22.15

lestijd

Lina Oosterheert

Lina Oosterheert

Lina Oosterheert

docent

Fenneke Kiewiet

Jaap van Meeuwen

Jaap van Meeuwen

J. v. Meeuwen / J.W. Spakman

J. v. Meeuwen / J.W. Spakman

Fenneke Kiewiet

Fenneke Kiewiet

Floor van Meeuwen

Floor van Meeuwen

docent

35 x

35 x

35 x

duur

2x

4x

4x

4x

4x

30 x

30 x

30 x

30 x

duur

€215

€215

€162

tarief

€49

€98

€98

€98

€98

€387

€387

€387

€387

tarief

10 sept.

10 sept.

10 sept.

start op

5,12 febr.

4,11,18,25 mrt.

2,9,16 febr. 2 mrt.

9,16,23,30 mrt.

27 okt., 3,10,17 nov.

7 sept.

9 sept.

10 sept.

9 sept.

start op

BEELDEND
THEATER

CONTACTGEGEVENS
STAF
▪ Coördinator ‘t Clockhuys-CKC a.i.:
Rick Berkhof
▪ Stafdocent:
Meike Post Uiterweer
▪ Stafdocent:
Ailien de Beer
▪ Coördinator beeldende kunst:
Fenneke Kiewiet
▪ Coördinator theater:
Lina Oosterheert
▪ Administratie:
Mia Buurma
▪ Facilitaire dienst:
Nico van Voorn, Alexej Tsjerwjakow,
Armando Plein, Nathalie Mulder
ADRES
TELEFOON
E-MAIL
WEBSITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

Brinkhorst 3, 9751 AS Haren
050-533 95 60
info@clockhuys.com
www.clockhuys.com | www.deagendavanharen.nl
www.facebook.com/ClockhuysCKC
www.instagram.com/Clockhuys_CKC

INFORMATIE
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 20.00 uur. Telefoon: 050-533 95 60.
OPENINGSTIJDEN LEERLINGENADMINISTRATIE
Maandag t/m donderdag van 10.00 - 14.00 uur, tel. 050-533 95 80.
’t Clockhuys-Centrum voor Kunst & Cultuur
is onderdeel van Directie Maatschappelijk Ondersteuning
van de gemeente Groningen.

Copyright © 2020 - ’t Clockhuys-CKC
Fotografie
Michiel Klep, Fenneke Kiewiet
Logo
Jan Willem Spakman
Vormgeving en lay-out
NDC mediagroep Judith Vegter
Jan Willem Spakman
Drukwerk
NDC Mediagroep
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op
welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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