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www.danseninfriesland.nl

De beste dansschool van Friesland

Samen ontwikkelen we jouw talent!

@dif.danseninfriesland@dif_danseninfriesland

NIEUW!  
DIF VOOROPLEIDING

Fries kampioen hiphop & showdance

Noord Nederlands kampioen hiphop & showdance

DANCE BOYS KleuTerdAns
VOOROPLEIDING DANCE ACADEMY

Een geheel vernieuwd cursusmagazine
Geen overzicht van alle cursussen, zoals in vorige jaren, maar een kennismaking. 
Een kennismaking met bijna 100 aanbieders van cursussen en workshops. U kunt 
lezen wat ze doen, voor kinderen of volwassenen, in muziek, schilderen, theater, 
dans en meer! Voor uzelf, kind of kleinkind, buurman, opa, vriendin. 

Op de website www.kunstkade.nl staan alle bijna 
500 nieuwe cursussen en workshops. 

Speciaal voor kinderen het volgende:

Wil uw kind eens kennismaken met een cursus? Dat kan via de website www.
sjorsleeuwarden.nl. Daar staan heel veel workshops om gratis uit te proberen. De 
boekjes van Sjors worden ook uitgedeeld in de klas in het najaar.

Zijn er problemen om een cursus te betalen? Bij het Jeugdfonds sport en cultuur 
worden kinderen financieel geholpen. Kunstkade werkt nauw met dit fonds samen. 
Vraag de school of mail naar info@kunstkade.nl of kijk voor meer informatie op 
https://jeugdfondssportencultuur.nl.

En we doen meer:

• Bij het Centrum voor Talentontwikkeling kunt u uw kind aanmelden als het een 
speciaal talent heeft en u hierbij hulp kan gebruiken. 

• Bij de vakantieschool/zomerschool worden kinderen bijgespijkerd op het 
gebied van taal, rekenen of andere vragen. En het is ook nog eens heel leuk!

• We werken met de cultuurcoaches en alle culturele instellingen aan mooie 
programma’s op de scholen. Het rooster staat op schoolkade.nl.

Hebt u vragen? Wilt u advies? U kunt altijd terecht bij Kunstkade of kom eens langs 
op Achter De Hoven 2, vlakbij de Blokhuispoort.

Veel plezier met dit magazine!

K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L
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Toneelles voor kinderen,
jongeren en volwassenen

Maak online 
kennis met ons!

WWW.PODIUMSCHOOL.NL
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beeldende kunst

leeswijzer

Maak kennis met onze aanbieders! Verdeeld over ver-
schillende disciplines. Via een persoonlijk portret geven 
ze meer informatie over de workshops en cursussen 
voor jong en oud! Voor meer informatie en het complete 
cursusaanbod kijk op www.kunstkade.nl.  

SAMEN KUNST EN CULTUUR BELEVEN!

fotoverantwoording

De foto’s die onder de hoofdstukpagina’s liggen komen van unsplash.com. 
Een internationale online community van fotografen die er foto’s van hoge 
kwaliteit uploaden voor royalty vrij grbruik voor niet commerciële doeleinden. 
De vormgever van dit magazine is lid van deze community en brengt zelf ook 
regelmatig materiaal in dat weer door anderen gebruikt mag worden binnen 
de daarvoor gestelde regels. De foto’s in dit magazine zijn afgebeeld zijn 
in volgorde van inhoud gemaakt door Skye Studios, Andrew Ridley, Zbysiu 
Rodak, Olivia Bauso, Roman Kraft, Gian Cescon, Drew Graham, Clem Ono-
jeghuo, Amador Loureiro, Wesley Pribadi en Didssph.
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redactie: Kunstkade - Hetty Boonstra & Floor Hogerheijde
uitgever: Havenfamkes creatie & communicatie
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98 Losse toetsen met impressionis-
tische toon is mijn stijl.
 
Atelier Melda Wibawa organiseert schilder-
workshops en zowel groeps- en privé schilderles-
sen in de DOAS te Leeuwarden. De groepen zijn 
klein, zodat iedereen optimale begeleiding krijgt. 
Naast schildertechnieken is er ook aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling zodat iedereen zijn 
of haar eigen stijl kan ontwikkelen. Of het om 
teken- of schilderlessen gaat, zij geeft lessen om 
de technieken beter te beheersen en te kijken. 
De lessen zijn afwisselend, van leren schilderen/ 
tekenen uit waarneming of foto’s.

docent: Melda Wibawa 
e-mailadres: meldawibawa@gmail.com

Atelier Melda Wibawa

beeldend

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Hoofdmoot is het schilderen van 
het (Friese) landschap.”
Het is een ateliercursus, dat wil zeggen: De cur-
sisten werken zelfstandig met tips van de docent. 
Naast het landschap wordt er ook aandacht be-
steed aan architectuur en eventueel stilleven. Eddy 
Sikma is beeldend kunstenaar. Landschappelijk 
werk van hem is onder andere te zien bij Galerie 
de Vis in Harlingen. Het HCL in Leeuwarden heeft 
een collectie stadsgezichten van hem opgebouwd 
betreffende de afgelopen 40 jaar.

docent: Eddy Sikma
e-mailadres: de.skilder@gmail.com

Atelier Eddy Sikma

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau
gevorderd
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Collectief Edelsmeden Leeuwarden
“waar je het geheim van de smid ontdekt”

opleiding – cursus – atelier – workshop
www.edelsmedenleeuwarden.nl

Blokhuispoort, Blokhuisplein 40, 8911LJ Leeuwarden



1110 Ben je corona moe? Kom schilde-
ren, verras en geniet van jezelf! 
Schilderen is een proces. Iedereen is uniek en 
tijdens het schilderen is dat goed zichtbaar. We 
schilderen in kleine groepen zodat je veel persoon-
lijke aandacht krijgt. Niet iedereen wil hetzelfde 
leren, bij de één moet het ‘echt’ lijken en de ander 
wil kijken wat er ontstaat. Sommige mensen schil-
deren al hun hele leven en anderen gaan er aan 
beginnen. We zitten met  6 mensen in een groep. 
Zo kan iedereen in zijn eigen tempo les krijgen. 
Geen zin om zelf te schilderen? Misschien heb je 
een leuke opdracht voor mij? Kom anders eens 
vrijblijvend kijken in mijn galerie of bij de lessen. 

docent: Elsa Braaksma   
e-mailadres: elsape88@gmail.com

We gaan mooie dingen maken! 
Dat kun jij ook!
Creativiteit zit in iedereen, maar niet iedereen 
krijgt in het dagelijks leven de gelegenheid dit te 
uiten. Tijdens het schilderen is er alle tijd: even 
volledig opgaan in kleur en lijn, even nergens 
aan denken en aan het einde van de les heb je 
iets moois gemaakt...  Aquarel is een boeiende 
manier van schilderen. Licht, transparant en vol 
kleur. Het is prachtig om te zien hoe de verf nog 
even naglanst op het papier. In de lessen is alle 
ruimte voor persoonlijke begeleiding en krijg je 
veel tips & tricks. 

docent: Margreet Braaksma-Loonstra
e-mailadres: me_loonstra@hotmail.com

Atelierelsa

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Ceruleum

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau:
beginner
gevorderd

Een moment voor jezelf, om 
creatief te zijn en tot rust te
komen.
Crea bij Kim geeft creatieve workshops en kinder-
feestjes op verschillende gebieden. Zo kan je op 
de knutselzolder langskomen om je eigen kaarsen 
of zeep te maken. Kleur je zen of  ga in overleg 
iets anders doen. Er is altijd wel iets dat bij je past 
en Kim heeft een ruime keuze aan knutselspullen! 

docent: Kimberley Scheenstra  
e-mailadres: creabijkim@outlook.com

Crea bij Kim

beeldend

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Kom ook edelsmeden en ontdek 
het geheim van de smid!
Ontdek het geheim van de smid in de ruime Sme-
derij van Collectief Edelsmeden Leeuwarden (CEL) 
in de Blokhuispoort! Je kunt een workshop volgen 
als voorproefje, of een cursus doen om je verder 
te verdiepen. Wil je het vak echt in de vingers 
krijgen? Volg dan de tweejarige deeltijd opleiding 
tot edelsmid bij CEL! Je leert de technieken en 
vaardigheden die je als edelsmid nodig hebt om 
je eigen collectie maken. 

docenten: Sanne Bergsma, Theo van Halsema, 
Annemarie Haven
e-mailadres: info@edelsmedenleeuwarden.nl

Collectief Edelsmeden Leeuwarden (CEL)

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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1312 Maak je eigen persoonlijke kunst-
werk met vondsten uit de natuur.
Rek je grenzen op en geef je creativiteit een 
boost! Ga aan de slag met natuurlijke vondsten 
en materialen. Maak kennis met verschillende 
verbindende technieken en laat je leiden door je 
intuïtie, je gevoel en creëer je eigen kunstwerk. 
Kom ontspannen werken in mijn fijne atelier in 
de DOAS. Ik vertel je over de technieken en hun 
toepassingen in de kunstgeschiedenis en laat je 
vooral zelf ervaren en creëren.
Je kunt bij mij terecht voor verschillende 
workshops, kijk op mijn website voor het actuele 
aanbod.

docent: Gea Boschma  
e-mailadres: info@gea-boschma.nl

Gea Boschma

beeldend 
mode, textiel 
& visagie

doelgroep

jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Kleine lesgroepen 
en persoonlijke aandacht.
In broedplaats De DOAS is: “Edelsmeden bij Hennie” ge-
vestigd; al 10 jaar een inspirerende leslocatie in Huizum 
West om je te bekwamen in het edelsmeden. De lessen 
worden in het eigen atelier van Hennie Broers gegeven. 
In lesgroepen van max 8 personen werken alle niveaus 
naast elkaar. Dit geeft dynamiek, omdat beginners kun-
nen zien wat cursisten met ervaring maken en biedt de 
ervaren cursist de mogelijkheid anderen te helpen of te 
adviseren. Er kan worden gewerkt met (duurzaam) zilver, 
messing, koper en alpaca. Alle basistechnieken uit het 
edelsmeden komen aan bod zodat er al snel een zelfont-
worpen en zelfgemaakt sieraad op de werkbank ligt.

docent: Hennie Broers
e-mailadres: info@nyello.nl

Edelsmeden bij Hennie

beeldend

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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“Ik ga smeden bij Hennie, omdat les krijgen van deze inspire-
rende en vakbekwame vrouw iedere week weer een creatieve 
en technische uitdaging is….” 

Anneke

“Ik ga smeden bij Hennie, omdat ik door haar kennis en 
kunde en creativiteit zelf kom tot het maken van bijzondere 
sieraden”

Marga

“Ik ga smeden bij Hennie, omdat zij de ruimte geeft om met 
liefde voor het edelmetaal op je eigen niveau de mooiste 
sieraden of objecten te maken”

Domina

Kom ook smeden bij Hennie! Er wordt lesgegeven 
in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht. 
U krijgt les in het atelier van Hennie waar ook al 
haar werk te zien is. In september is er weer ruim-
te op de maandagavond en de vrijdagochtend.

Edelsmeden bij Hennie is gevestigd in broedplaats De DOAS
Cornelis Trooststraat 48, 8932 BR Leeuwarden
www.henniebroerszilverkunst.nl - e:info@nyello.nl - m:0641669785

k o m  o o k  e d e l s m e d e n  b i j  H e n n i e



1514 Een unieke werkplaats voor 
beeldend kunstenaars en lief-
hebbers van druktechnieken.
In hartje Leeuwarden bevindt zich het Grafisch 
Atelier Friesland. In deze openbare werkplaats 
kun je alle soorten grafiek maken, van etsen tot 
houtsneden en van litho’s tot lino’s.
In de grafiekwerkplaats vind je diverse ets- en 
lithopersen, zeefdrukapparatuur, een RISO-printer 
en alle bijbehorende materialen zoals lithostenen, 
zeefdrukramen, inkten en papier. Je kunt bij ons 
ook cursussen en workshops volgen. Daarnaast 
organiseren we  grafiektentoonstellinge 

docent: Dik Hageman
e-mailadres: info@grafischatelierfriesland.nl

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Grafisch Atelier Friesland

Alternatieve druktechnieken 
en fotografie.
Geef je creativiteit een nieuwe impuls en duik 
in de wereld van de alternatieve drukkunst en 
analoge fotografie! In Atelier het Beeldlokaal 
staan alternatieve technieken centraal. Er worden 
gedurende het jaar diverse workshops en cursus-
sen aangeboden die allemaal één ding gemeen 
hebben: alles wat je leert kun je eenvoudig thuis 
herhalen. Je hebt dus geen dure of ingewikkelde 
spullen nodig en leert prachtige afdrukken te ma-
ken met alledaagse materialen. Prikkel je zintui-
gen, leer nieuwe technieken en ervaar het plezier 
van grafisch werken en analoog fotograferen.

docent: Yvonne Feijten
e-mailadres: info@hetbeeldlokaal.nl

Atelier het Beeldlokaal

beeldend  
fotografie & 
media

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Mens durf te schilderen.
Henk Krist is een zeer ervaren kunstenaar. Hij gaf ja-
ren les op kunstencentrum Parnas in Leeuwarden, iets 
wat hij voortzet in de Oranjewijk van Leeuwarden. 
Krist helpt leerlingen om hun techniek te verbeteren 
en hun eigen richting te vinden. Er is veel individuele 
vrijheid om lekker voor jezelf bezig te gaan. Krist 
exposeerde in zowel binnen-  als buitenland en won 
diverse prijzen: beste Friese expositie van het jaar. 
Als originele kunstenaar maakt hij verhalend werk, 
waarin het vaak gaat over zijn herinneringen alsme-
de over het bestaan zelf..

docent: Henk Krist  
e-mailadres: henkkri@gmail.com

Henk Krist

beeldend

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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DE KRIST 
ERVARING

Schilderen met plezier met een bijzondere docent/kunstenaar.
Je werk hoeft niet mooi te zijn, originaliteit staat bovenaan.

In de kunst zijn wij vrij.

Individueel
-     op ontdekkingsreis naar je eigen sterke punten,
-     de moed ontwikkelen om je eigen gang te gaan, en
-     je eigen weg leren vinden.

Groepsgewijs
Met kunstzinnige middelen werken aan
-    groepsvorming
-    samenwerken, of
-    ontspanning

woensdagmiddag 
&-avondatelier
vrij en in opdracht schilderen en tekenen
‘smiddags van 2 tot 5 uur en
 ‘s avonds van 8 tot half 11
Buurthuis Oranjewijk

Kijk voor meer informatie op www.henkkrist.com



1716 Kunstschilderen en lesgeven.
 
Jia Bei komt uit China en heeft haar Master 
gehaald op de Kunstacademie ,,de Foutgumse 
school,, Ze werkt samen met enkele galerieën en 
geeft les in Kunstschilderen.

docent: Jia Bei Le   
e-mailadres: Jiabei49@hotmail.com

Vereniging voor het ruimtelijk 
werken in klei.
Vereniging voor ruimtelijke werken in klei. De 
vereniging biedt cursussen en andere activitei-
ten aan waarbij de creatieve ontwikkeling en 
kunstzinnige vorming voorop staan. Cursusaan-
bod op maat voor beginners en gevorderden 
op het gebied van handvormen en draaien. 
Korte workshop Raku, werken met ingekleurde 
klei, mallen maken, werken met porselein, pitfire 
stoken, glazuren leer. Het atelier is landelijk 
gelegen net buiten Leeuwarden met uitzicht op 
de weilanden.

docenten: Liesbeth Daale, Siete Koch
e-mailadres: aanmeldingen@klaaiwurk.nl

Jia Bei Le 

beeldend

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau:
beginner
gevorderd
vergevorderd

Klaaiwurk Keramiek

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau:
beginner
gevorderd

Waar je leert schilderen naar wat 
je kunt en net een beet je meer!
Op het lichte en sfeervolle Schilderatelier 
Marineke geeft Marien Buijs fijne en vrolijke 
schilderlessen en workshops aan kinderen. De 
kinderen leren spelenderwijs werken met ver-
schillende technieken en materialen en er is veel 
ruimte voor ontdekken. Maximaal 8 deelnemers 
per les zodat er genoeg persoonlijke aandacht 
is. Op verschillende middagen van de week zijn 
er lessen. De workshops of kinderfeestjes zijn in 
de weekenden of vakanties. Voor volwassenen is 
er aanbod op maat (workshops, feestjes). 

docent: Marien Buijs
e-mailadres: marienbuijs@marineke.com

beeldend

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau:
beginner
gevorderd

Ontdek de mogelijkheden 
van klei!
Bij Keramiek Atelier Liesbeth Daale ben je 
welkom voor keramiekcursussen en diverse korte 
workshops zoals Raku en Pitfire. In de cursus kun 
je kiezen voor pottendraaien of handvormen. 
De cursus is geschikt voor zowel beginners als 
gevorderden. Je leert de basistechnieken van het 
draaien en handvormen en verschillende manie-
ren van decoreren met slibs en glazuren. Voor 
gevorderden is er een programma op maat.

docent: Liesbeth Daale 
e-mailadres: Liesbethdaale@hotmail.com

Keramiek atelier Liesbeth Daale

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau:
beginner
gevorderd

Kinder Schilder Atelier Marineke
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1918 Zien en ervaren, maken en 
leren, dromen en doen!
Dromen en doen | Wil je iets doen met kunst? 
Weet je niet precies wat je wilt doen of wat 
geschikt voor je is? Volg een workshop, doe 
een cursus en leer iets nieuws. Vooropleiding of 
kunstenaar worden?
Zien en ervaren |  De programma’s zijn voor 
(absolute) beginners en gevorderden. Leer van 
onze topdocenten en ontmoet inspirerende me-
de-deelnemers.
Maken en leren |  Wil je fotograferen, beeldhou-
wen of tekenen? Schilder je liever of wil je een in-
stallatie maken? Leer, maak en laat je inspireren! 

docent: Doet Boersma
e-mailadres: info@kafrl.nl

beeldend
fotografie & 
media

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Genieten door mooie dingen te 
maken.
Nelleke Koot eigenaar van Koot Art, is kunstenaar, 
auteur, docent NT2, kleuterleidster/onderwijzeres. 
tekenen en textiele werkvormen. Naast haar ruime 
onderwijservaring voor zowel kleine als grote groe-
pen, is ze een allrounder als het gaat om beeldende 
vorming en technieken. Tekenen, schilderen, grafiek, 
collages, papierkunst, het maken van mobiles en sie-
raden. De meest vreemde combinaties van materialen 
en technieken worden bij haar als vanzelfsprekend 
een interessant geheel. Dit zie je in haar workshops 
terug. Haar kracht is dat zij iedereen tijdens haar 
workshops steeds opnieuw weet te enthousiasmeren. 

docent: Nelleke Koot
e-mailadres: info@kootart.nl

Koot Art

beeldend

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Kunstacademie Friesland

Teken, schilder, beeldhouw of fotografeer!
Of word kunstenaar!
 Voor kinderen 8-12 jaar, jongeren 13-16 jaar en volwassenen.

Check de website en kies iets wat bij je past: 

www.kunstacademiefriesland.nl
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2120 Tekenles van illustrator 
Jamilla Beukema.
Tekenen is leuk! Plezier in tekenen deel ik graag 
met anderen tijdens de lessen die ik geef in mijn 
atelier. Ik geef les in kleine groepen waarin we 
nieuwe materialen uitproberen, experimenteren 
en verschillende technieken behandelen. Kortom, 
lekker creatief bezig zijn en je eigen talent 
ontdekken. Plezier in tekenen is ook te zien in de 
illustraties die ik maak. Mijn werk is kleurrijk met 
een vrolijk en speels karakter. Inspiratie haal ik uit 
de natuur, met dieren in de hoofdrol. Je vindt mijn 
illustraties terug op producten als stickervellen, 
briefpapier en patronen op stof.

docent: Jamilla Beukema
e-mailadres: mail@mila-made.nl

beeldend
fotografie & 
media

doelgroep
kinderen
jongeren

niveau
beginner
gevorderd

Bij Lies Keramiek kun je even uit 
het hoofd en lekker in de klei!
Wil je eindelijk die lang gekoesterde passie voor 
keramiek in vervulling laten gaan? Dat kan bij 
Lies in haar keramiekatelier in Leeuwarden. In 
een groep van maximaal 8 cursisten kun je (leren) 
draaien achter de draaischijf of boetseren. Omdat 
zij over ruim 40 jaar ervaring in de keramiek be-
schikt is er ook plaats voor de gevorderde cursist. 
Daarnaast geeft zij Raku workshops, kinderfeest-
jes, vriendinnenworkshops, verzorgt zij workshops 
Japans schilderen én geeft zij les tijdens de zomer-
weken in draaitechnieken en porseleindraaien. 

docent: Lies van Huet, Anne-Nynke Hoekstra, 
Annigje van der Veen en Anna Greidanus (USA)
e-mailadres: info@lieskeramiek.nl

Lies Keramiek

beeldend

doelgroep
kinderen
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Mila made
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2322 Pottenbakken en genieten bij 
Potterie Immy!.
Bij Potterie Immy kun je al ruim 20 jaar leren 
pottenbakken! Kleinschalig met persoonlijke 
aandacht, professioneel en gezellig. Vanwege 
de kleien groepen is het mogelijk dat iedereen 
op zijn/haar eigen niveau en in eigen tem-
po werkt. Je leert draaien op de draaischijf, 
handvormen, decoreren, glazuren en nog veel 
meer. Ook kun je een workshop of kinderfeestje 
plannen! Succes verzekerd!

docent: Immy Boersma 
e-mailadres: immyboersma@tiscali.nl

beeldend

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

In één dag een kleurrijk en los 
portret. Leer schilderen met lef.
Leer in één dag met meer lef te schilderen, geen 
gefriemel met kleine kwastjes. Dóen en probe-
ren. Monique is eventueel je Control Z. Ze geeft 
tips en tricks en doet voor. Ontdek het geheim 
van het schilderen van onder meer de mond en 
ogen of volg de workshop Portret.

docent: Monique Dijksman
e-mailadres: info@moniquedijksman.nl

Monique Dijksman

beeldend

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Potterie Immy
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2524 Klassieke schildertechniek met 
glacis-lagen, voor meer diepte 
in een schilderij.
Edgar de Cruijer geeft al 13 jaar les in de klassieke 
schildertechniek. Sinds 2015 heeft hij een schilder-
school in het Vitushus in Stiens, waar mensen uit 
heel Friesland op af komen. Deze techniek werd ge-
bruikt door de oude meesters in de Gouden Eeuw, 
zoals Rembrandt, Vermeer en de fijnschilders. Er 
wordt geschilderd in glacis-lagen. Meerdere dunne 
glasachtige laagjes, om details en diepte aan een 
schilderij te geven. Zo kan iedereen nu, door deze 
lessen, leren schilderen als de oude meesters.

docent: Edgar de Cruijer
e-mailadres: Info@realistischschilderen.nl

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Realistisch Schilderen

Kleurrijke activiteiten voor 
iedereen.
Bij de Blije Papegaai doe je leerzame en leuke 
techniekvaardigheden op en het resultaat neem 
je altijd mee naar huis. De activiteiten zijn 
laagdrempelig en door het zelf doen doe je veel 
ervaring op. In een gezellige omgeving worden in 
het Wijkcentrum Aldlân de geplande activiteiten 
uitgevoerd. Ook in een besloten omgeving kunnen 
de verjaardagsfeestjes worden gevierd. Dit kan 
ook bij de jarige thuis. Ook voor volwassenen zijn 
er mogelijkheden bespreekbaar. 

docent: Nynke Oosterkamp
e-mailadres: deblijepapegaaiterherne@gmail.com

beeldend
mode, textiel 
& visagie

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

The earth without art is just  …eh
Spoonk Art Cantina is een working space  & kunstga-
lerie van kunstenaar, performer ,theatermaker Caro 
Kroon. Met haar performances, tv-programma’s, 
publicaties, tekeningen, installaties, tours, video’s en 
educatieve projecten geeft ze met haar bedrijf Spoon-
kuiting aan het verlangen om nieuwe perspectieven 
te bieden op denkbeelden en gedrag.Dat verwerkt zij 
zowel in het beeldende aspect van haar werk als door 
een directe interactie aan te gaan met haar publiek en 
de cursisten van haar workshops. In al haar uiteenlo-
pende werkvormen maakt Kroon gebruik van humor om 
op een lichtvoetige manier grote thema’s aan te snijden. 

docent: Caro Kroon en wisselende gastdocenten 
e-mailadres: info@spoonk.com

Spoonk

beeldend
theater

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Stichting De Blije Papegaai
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onder leiding van 
Edgar de Cruijer

Realistisch
schilderen

Inlichtingen en opgave:
Edgar de Cruijer 06 250 234 77, info@realistischschilderen.nl

Lesgeld per dagdeel € 21,-, Twee dagdelen per week € 31,50
Tussentijds instappen is mogelijk

www.realistischschilderen.nl 
www.edgardecruijer.nl

woensdagmorgen 10.00-12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur
woensdagavond 19.30-22.00 uur, donderdagmorgen 10.00-12.30 uur
donderdagmiddag 13.30-16.00 uur, donderdagavond 19.30-22.00 uur

Schilder zèlf als de oude meesters in Stiens 

G L A C E R E N ,  S C H I L D E R E N  I N  L A G E N

VOOR DIVERSE WORKSHOPS OP DE ZATERDAG ZIE SITE

VRAAG GRATIS PROEFLES AAN

Naamloos-1   1 21-6-2021   16:07:26



2726 Froukje heeft een veelzijdig 
aanbod op het gebied van kunst 
en cultuur.
 
Je krijgt ruimte om te ontdekken, met opdrachten 
die je uitdagen. Als docent kijk ik naar je talenten, 
neem je mee in het beeldend proces en laat je 
hierin stappen maken. Op het platte vlak: tekenen, 
schilderen, linosnede. Of ruimtelijk: met kosteloos 
materiaal, klei of hout werken. Kijk naar mijn veel-
zijdig aanbod van losse workshops of lessenseries. 
Ook op maat gemaakt voor kinder- of familiefeest. 
Daarnaast ontwikkel ik community art projecten: 
sociaal artistieke activiteiten voor wijkbewoners.  

docent: Froukje Draaijer   
e-mailadres: froukje@isleaf.nl

Ontdek nieuwe mogelijkheden in 
de wereld van de kunst.
Carole Witteveen is beeldend kunstenaar met als 
disciplines: tekenen, schilderen en grafiek. Daarnaast 
werkt ze ook aan projecten, beelden en mixed media. 
Sinds een aantal jaren geeft ze workshops in een grote 
atelierruimte in een industrieel pand op industriepark, de 
Hemrik in Leeuwarden. Het is leuk om met kleine groepen 
mensen te werken en hen op een ontspannen manier 
wegwijs te maken in de wereld van de kunst. Sinds kort 
is ze gespecialiseerd in het foto polymeeretsen en de 
toyobodruk. Technieken met mogelijkheden als het gaat 
om schilderen, tekenen, sjabloondruk en chine colle.

docent: Carole Witteveen
e-mailadres: info@zi-zz-art.nl

studio Froukje Draaijer

beeldend

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

zi-zz-art

beeldend
theater

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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2928 Dansen leer je op een 
danscursus of dansworkshop 
van Adema Dance Center!  
Altijd al willen dansen? Kom dan op dansles bij Adema 
Dance Center! Jongeren en Volwassenen krijgen les van 
professionals. Er zijn diverse cursussen en workshops: 
Stijldansen, Rock ‘n’ Roll, Boogiewoogie, Lindy Hop,  
Salsa, Disco, Argentijnse Tango en Hofdansen. Ook 
kun je voor je bruiloft een unieke Openingsdans leren. 
Daarnaast is het mogelijk om een vrijgezellenparty te 
houden. En kinderen kunnen hun verjaardagsfeestje ko-
men vieren. Er is keuze uit verschillende thema’s.Adema 
Dance Center is de énige volledig F.D.O. gediplomeerde 
dansschool in Leeuwarden en omgeving.
docent: Adema Dance Center  
e-mailadres: ademadancecenter@mac.com

Join the family!
Gek op dansen? Dance Company 058 heeft les-
locaties verspreid door heel Friesland, maar de 
hoofdlocatie bevindt zich aan de Huizumerlaan 
in Leeuwarden. Wij bieden lessen aan in allerlei 
verschillende stijlen. Zo kun je bij ons terecht 
voor Hip Hop, Modern, Ballet, maar ook voor 
Tik Tok en Afro! Iedereen is welkom: beginner tot 
gevorderd, jong tot oud. Wil je graag meedan-
sen aan internationale wedstrijden of vind je het 
gewoon leuk om een uurtje per week te dansen? 
Met een team gepassioneerde dansdocenten 
zullen wij er alles aan doen om het beste in jou 
naar boven te halen. Jouw persoonlijke groei en 
plezier staan bij ons voorop!

docenten: Dance Company 058
e-mailadres: info@dc058.nl

Adema Dance Center

dans

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Dance Company 058

dans

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Dansschool Dance Up bestaat 
dit seizoen 10 jaar!
Dance Up is opgericht door Nannette van Ton-
geren en bestaat dit seizoen 10 jaar. Ze werkt 
samen met Douwe van der Wal en Kikki Ligthart. 
Samen geven ze enthousiast les in diverse 
dansstijlen. De danslessen zijn laagdrempelig 
waardoor leerlingen snel hun weg vinden. Er 
worden tevens diverse dansactiviteiten aangebo-
den. Dance Up is er voor kinderen en jongeren 
die gewoon lekker willen dansen! 

docent: Nannette van Tongeren
e-mailadres: info@dance-up.nl

dans

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Voor Yasmijn Gijzenij is dansen 
haar lust en haar leven. 
Yasmijn Gijzenij geeft al vanaf haar 16e  zelfstan-
dig dansles. Na het voltooien van de opleiding 
Artiest Dans in Leeuwarden, is zij gestart als freel-
ance dansdocent. Zij werkt o.a. voor verenigingen, 
cultuurorganisaties, stichtingen en basisscholen. Ook 
heeft ze meegewerkt aan projecten als D’experience 
(D’Drive), Frijtinker (IJlst), Dance Battle Leeuwarden 
en de Friese Dansdagen. Bij Yasmijn draait het niet 
alleen om het aanleren van een dans, maar zeker 
ook om persoonlijke en sociale ontwikkeling. In haar 
lessen is veel aandacht voor het met plezier bewe-
gen op muziek en de interactie tussen de leerlingen.

docent: Yasmijn Gijzenij
e-mailadres: Yasmijngijzenij@outlook.com

Dance Rocks 

dans

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Dance Up
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3130 Maatgevend sinds 1982.
Wanneer je de naam Saco Velt hoort, weet je dat je 
te maken hebt met een gerenommeerd dansinstituut, 
wat nationale en zeker ook internationale bekendheid 
geniet. Al jarenlang  is dit Leeuwarder danscentrum 
letterlijk en figuurlijk maatgevend voor Leeuwarden 
en wijde omgeving. Met echte onderwijsmensen aan 
het roer zorgt dit creatieve team voor het bekende 
scholenproject de Saco Velt Bokaal, een danstoernooi 
voor basisscholen en inmiddels het grootste sporttoer-
nooi van Leeuwarden. De wetenschap is er inmiddels 
achter dat dansen goed is voor het brein en lichaam, 
dus kom uit die stoel en dans! Mogen wij jullie straks 
begroeten in misschien wel de mooiste dansschool 
van Leeuwarden, ons danspaleis?

docent: Saco Velt
e-mailadres: info@sacovelt.nl

dans

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Danssportcentrum Saco Velt

Samen dansen, samen plezier!
Danswil geeft danslessen en dansworkshops. 
Dansjuf Willy van Assen geeft met veel plezier 
les in het onderwijs én aan particulieren. Voor 
particulieren zijn er peuterdanslessen mét (groot)
ouder, kleuterdansworkshops en kleuterdanslessen 
en lessen voor groep 3 t/m 6.
In de lessen wordt (spelenderwijs) stilgestaan bij 
lichaamsbesef, ritme, woordenschat, rekenbe-
grippen, samenwerken, fantasie, het ontdekken 
van de eigen danstaal, techniek en aanleren én 
nadoen van danspasjes. De lessen en workshops 
zijn thematisch en sluiten aan bij de wereld van 
de peuter, kleuter en oudere kinderen. Kijk wat 
Danswil voor jou kan betekenen!

docent: Willy van Assen
e-mailadres: willy@danswil.nl

dans

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Meer grip op de groei van 
iedere danser
Dansen in Friesland is de danschool van 
Sherryl-Joy Cramer. Ze geeft haar lessen op 
verschillende locaties in Friesland. De leerling 
staat daarbij voorop. “Ik zie wat dansen met de 
kinderen doet. Natuurlijk hebben ze lol, maar 
het geeft ook zelfvertrouwen, ze ontwikkelen 
zich en dansen is een echte uitlaatklep”. Bij Dif  
komen alle stijlen evenredig aan bod: Hiphop, 
modern, ballet en showjazz. Iedereen kan instro-
men in de reguliere lessen en beginnersgroepen. 
Van daaruit kan men doorstromen naar een 
selectiegroep voor verdere verdieping.

docent: Sherryl-Joy Cramer
e-mailadres: danseninfriesland@gmail.com

www.danseninfriesland.nl

De beste dansschool van Friesland

Samen ontwikkelen we jouw talent!

@dif.danseninfriesland@dif_danseninfriesland

NIEUW!  
DIF VOOROPLEIDING

Fries kampioen hiphop & showdance

Noord Nederlands kampioen hiphop & showdance

DANCE BOYS KleuTerdAns
VOOROPLEIDING DANCE ACADEMY

Dansen in Friesland

dans

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Danswil
adv Saco Velt
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3332 Dans is wat ik het liefst doe, yoga 
is hoe ik het leven waarneem.
Éva Dans&Yoga heeft tot doel om een veilige en gezellige 
plek te creëren voor kinderen die graag willen leren over 
ballet, en volwassenen die graag Yoga en StoelYoga-Dans 
beoefenen. Ook geeft ze kindercoaching voor ouders. 
Thoman wil graag ‘zaadjes’ van dans, yoga en muziek 
laten ontkiemen in elk mens. Door de ontspanning en in-
spanning, de balans, rust en juiste focus op te zoeken door 
in beweging te komen. Waar YIN en YANG samenkomen 
wordt nieuwe energie geboren. Haar temperamentvolle 
Hongaarse bloed, gedrevenheid en motivatie gecombi-
neerd met ruime ervaring uit opleidingen en specialisaties 
komen samen in een uniek geheel Éva Dans&Yoga.

docent: Éva Thoman
e-mailadres: info@evadansyoga.nl

dans

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Éva Dans &Yoga 

Kom capoeira spelen bij Grupo 
Ginga da Alma!
Onze capoeiravereniging biedt wekelijkse capoei-
ralessen voor kinderen en volwassenen. Capoeira is 
een Braziliaanse vechtsport met speelse en acrobati-
sche elementen, en wordt uitgevoerd op muziek. Het 
is heel leuk om te doen, en is goed voor je conditie, 
coördinatie, kracht, lenigheid en motorische vaar-
digheden. Je leert aanvals- en verdedigingstech-
nieken samen met acrobatische bewegingen toe te 
passen in een spel. Ook maak je kennis met muziek 
en ritmes. Wat het precies inhoudt, kun je het best 
ontdekken door een keer mee te doen!

docent: Quiabu
e-mailadres: lwdcapoeira@gmail.com

dans
muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Een basis in ballet is een leven 
lang dansplezier!
Dans is een prachtige vorm van beweging 
en expressie: dat verstaan we bij de Friesche 
Balletschool al bijna 10 jaar als geen ander. We 
bieden ballet en dans voor alle leeftijden, van 
beginnend tot gevorderd niveau. Klassiek ballet 
is de basis, waarbij we originele choreografieën 
gebruiken van onder andere Hans van Manen en 
George Balanchine. Ook geven we les in moder-
ne dans en jazzballet en balletles voor senioren. 
Je zult merken dat ballet je een stevige basis 
biedt waar je in alle dansstijlen profijt van hebt!

docent: Anja Daalman
e-mailadres: info@friescheballetschool.nl

Friesche Balletschool

dans

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Grupo Ginga da Alma (GGdA)
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3534

WE MOGEN WEER!
Dansen en bewegen is een lust voor jong en oud! De Friesche
Balletschool biedt onder andere klassiek ballet, jazzballet en
moderne dans, voor beginners en gevorderden. Van kleuterballet
(3 - 5 jaar) tot balletfitness. Een heerlijke manier om bewust te zijn
van je lijf, je houding en coördinatie. Het geeft je zelfvertrouwen en
kracht. 
 
Je krijgt les van professionele dansdocenten en krijgt technieken
mee waar je een leven lang plezier van hebt. Ook als je een
professionele danscarrière ambieert. Dans je mee?

Alle informatie en het lesaanbod vind je op

WWW.FRIESCHEBALLETSCHOOL.NL

(c) Ilva Stoelwinder

Bagijnestraat 55a
8911DN Leeuwarden

Van Talent naar Artiest!
Wanneer je van dans je beroep wil maken, of je 
gewoon ontzettend veel van dansen houdt kom je 
naar de JDOF! In onze vierjarige vooropleiding 
leiden wij jonge, talentvolle dansers op naar 
zelfverzekerde, creatieve jonge dansartiesten in de 
dop. Tijdens de opleiding krijg je les in verschillen-
de stijlen zoals moderne dans, ballet, hiphop, jazz 
en improvisatie. We werken aan je fysieke ontwik-
keling en je krijgt persoonlijke coaching. Maar be-
langrijker nog: bij de JDOF leer je meer dan alleen 
pasjes, je leert er hoe je jouw eigen creativiteit en 
persoonlijkheid kunt gebruiken in je dans. 

docent: diverse professionals 
e-mailadres: info@jdof.nl

dans
theater

doelgroep
jongeren

niveau
beginner
gevorderd

Een school met een eigen 
gezicht!
Jazz/Ballet studio’s Nynke van Duinen is een 
begrip in Friesland. Er wordt lesgegeven in Jazz/
Ballet met een basis van klassiek ballet. Het is 
een school met een eigen gezicht! Nynke geeft 
les aan kinderen/jeugd, jongeren/teenagers en 
volwassenen. De indeling voor volwassenen is op 
niveau, basis/beginners, midden en gevorderd. 
Jazz/Ballet studio’s Nynke van Duinen is erkend 
leerbedrijf SBB en staat bekend om zijn verras-
sende straatacts!

docent: Nynke van Duinen
e-mailadres: info@nynkevanduinen.nl

Jazz/Ballet studio’s Nynke van Duinen

dans

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Jeugd Dans Opleiding Fryslân
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3736 De dansschool van Leeuwar-
den voor moderne dans. 
Bij Marlien Dans&Meer staat uitdaging, een veilige 
positieve werksfeer en plezier voorop! Elke les 
begint met een goede warming up, daarna wordt er 
aan verschillende moderne danstechnieken gewerkt. 
Je werkt aan uitdagende en originele choreografie-
en, waarna de les ontspannen wordt afgesloten met 
een cooling down. Je wordt getraind op lenigheid, 
lichaamshouding, balans, podiumpresentatie, condi-
tie, spierontwikkeling, gevoel voor maat en ritme én 
het ontwikkelen van het dansgevoel. 

docent: Marlien Seinstra
e-mailadres: Marliendansenmeer@hotmail.nl

dans

doelgroep
volwassenen

niveau:
beginner
gevorderd

Flamenco danslessen en 
castagnetten lessen.
Volg Flamenco danslessen en castagnetten lessen 
in Leeuwarden bij Kadri Merimaa! De lessen voor 
volwassenen vinden plaats op de woensdag. 
Vanaf september is het mogelijk om in te stromen 
met Flamencolessen voor september t/m januari 
2022.

docent: Kadri Merimaa
e-mailadres: kadri.merimaa@gmail.com

Kadri Merimaa Flamencodans

dans
muziek

doelgroep
volwassenen

niveau:
beginner
midden

Marlien Dans&meer
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3938 Maak kennis met de oriëntaalse 
dans en met BellyBolly dance 
workout! 
Naomi Oriental Dance & Workouts verzorgt 
danslessen, zoals buikdans, fusion/modern 
bellydance en BellyBolly dans workout en geeft 
daarnaast ook de FitnessDance workout. De 
lessen vinden plaats in Leeuwarden, Franeker 
en Heerenveen. Naomi heeft sinds medio 2020 
haar eigen dansstudio in Leeuwarden. Ook or-
ganiseert Naomi periodiek oriëntaalse dansvoor-
stellingen, dan wel dance events en verzorgt zij 
binnen en buiten Friesland buikdans workshops.

docent: Naomi 
e-mailadres: info@naomibellydance.nl

Life is better when you dance!
Zin in de zomer? Salsa Romos brengt Cuba 
naar je toe! Heerlijk dansen op de lekkerste 
Latinbeats! Je kunt de beginselen leren van de 
opzwepende dansstijlen. De danslessen worden 
met onuitputtelijk enthousiasme gegeven zodat 
jullie kunnen genieten van een avond vol met 
Latijns-Amerikaanse dans en muziek!

docenten: Robin Schuttel & Mariëlla IJpma 
e-mailadres: info@salsaromos.nl

Naomi Oriental Dance & Workouts

dans

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
alle

Salsa Romos | Latin & Afro dansschool

dans

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Grenzen verleggen? Kom 
werelddansen bij volksdans-
vereniging Leeuwarden.
Leer dans(passen) van zeer gevarieerde volksdan-
sen op een plezierige en ontspannen manier. Van 
eenvoudig tot complex, van rustig tot intensief. 
Met variatie in stijl en tempo. Dansen op sfeervolle 
traditionele muziek, van Balkan tot Scandinavië, 
van Engeland tot Rusland.

docent: Margo en Marga
e-mailadres: info@volksdansverenigingleeuwar-
den.nl

dans

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Een combinatie van dans, codi-
tioning, aangepaste pilates en 
yoga, Qui-Gong en stretchings. 
Plezier en uitdaging in een bewegingsles die 
verschillende stijlen, muziek, expressie, sterke, 
flexibiliteit en variatie combineert. 
Alle oefeningen en bewegingen in de les worden 
door de mooiste en inspirerende muziek van 
alle tijden en streken gechoreografeerd. Voor 
iedereen die meer variatie, vrolijkheid, expres-
sie, sterkte, flexibiliteit, souplesse en muzikaliteit 
zoekt!

docent: Violet van der Geest 
e-mailadres: violetvandergeest@gmail.com

Totalmove

dans

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Volksdansvereniging Leeuwarden
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erfgoed

Kom jij ook dansen bij The 
Factory? Een proefles is altijd 
gratis! 
Wij bieden danslessen aan voor alle leeftijden in 
verschillende stijlen. Bij The Factory staat sfeer, 
kwaliteit en ontwikkeling voorop. Er wordt ruimte 
gegeven voor ieders eigen persoonlijke (dans)
ontwikkeling in een veilige omgeving. Naast 
onze lessen kunnen onze dansers meedoen aan 
optredens, wedstrijden en events. Kijk op www.
thefactoryleeuwarden.nl voor meer informatie.

docenten: Wendy van Kempen -Westra, Mirjam 
van Duin, Yasmijn Gijzenij
e-mailadres: info@thefactoryleeuwarden.nl

dans

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Dansschool The Factory

urban
Modern

workshops

Showdance

Wedstrijden
peuter- en kleuterdans

Kids|teens|adults|seniors

info@thefactoryleeuwarden.nl
The Factory Leeuwarden

Cornelis Trooststraat 48
8932 BR Leeuwarden

Contact

www.thefactoryleeuwarden.nl

kom ook dansen bij

GRATIS PROEFLES

vrije ruimte
K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L
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4342

fotografie & media

Het HCL is het centrum voor 
geschiedenis van de gemeente 
Leeuwarden.
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het 
informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis 
van de gemeente Leeuwarden. Als oudste stadsarchief 
van Nederland heeft het zich ontwikkeld tot een brede 
erfgoedinstelling. Het HCL vertelt verhalen over de Friese 
hoofdstad en de 35 omliggende dorpen. Er is een geheel 
vernieuwde vaste presentatie ‘Verhalen van Leeuwarden’ 
(met portrettengalerij) en verder organiseert het HCL 
tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, stadswandelingen, 
onderwijsprojecten en andere historische activiteiten. 

coördinator: Klaas Zandberg.
e-mailadres: historischcentrum@leeuwarden.nl

erfgoed 
beeldend

doelgroep
kinderen
jogeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

vrije ruimte

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) 

43De culturele hotspot van het 
Noorden.
Het Fries Museum is dé culturele hotspot van 
het Noorden. Bezoek onze verrassende, steeds 
wisselende tentoonstellingen of doe mee aan een 
verdiepende activiteit. In het Fries Verzetsmuse-
um ontdek je verhalen die raken, confronteren 
en aan het denken zetten. En op de derde 
verdieping bewonder je hedendaagse kunst 
van bekende en up-and-coming kunstenaars uit 
binnen- en buitenland.

e-mailadres: info@friesmuseum.nl

erfgoed 

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Fries Museum
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4544 Leer kijken, ontdekken en kiezen.
Fotofabryk is een centrum voor fotografie en 
biedt cursussen, workshops en lezingen voor be-
ginnende fotografen. Anders dan anderen richt 
Fotofabryk zich naast de technische, ook op de 
artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van de 
fotograaf. Fotograferen gaat namelijk niet over 
megapixels, sluitertijden of scherpte. Dit zijn 
slechts aspecten die worden gebruikt ter onder-
steuning. Fotograferen gaat over keuzes maken, 
zien, kijkend naar de wereld om je heen. De 
kadrering van je onderwerp, de timing van het 
juiste moment, het vertellen van een verhaal.

docent: Elske Riemersma, Robert van der Molen
Dineke Kaal, Diverse gastdocenten
e-mailadres: contact@fotofabryk.nl

fotografie & 
media

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Waar beeldtaal geleerd wordt! 
Als docent Kunsteducatie staat Ana al 15 jaar 
voor de klas, waar ze samen met leerlingen en 
leerkrachten filmt, fotografeert en animeert. Met 
elkaar creëren, ontwerpen, onderzoeken, bevra-
gen en zoeken naar tegenstrijdigheden. Krui-
pend en springend want zo gaan we te werk. 
Beeldletters verzorgt trainingen, workshops voor 
zowel leerlingen als leerkrachten. Wees welkom 
als je aan de slag wilt met media in de breedste 
zin van het woord!

docent: Ana Paunovik
e-mailadres: info@beeldletters.nl 

Beeldletters

fotografie & 
media

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Fotofabryk

AP
Beeld Letters
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Cursussen 2021/2022
Basiscursussen starten in september en in januari en april

 
Vervolgcursussen starten in september en in februari

 
Werkplaatsen starten in september 

EXPOSITIES
In het weekend van 4/ 5 september en 11/ 12 september exposeren drie 

Werkplaatsen in de Molkfabryk in Burgum

Kijk voor nadere informatie en openingstijden op fotofabryk.nl

Leer kijken, ontdekken en kiezen.
Fotofabryk biedt cursussen, lezingen, 

workshops en werkplaatsen voor 
(amateur) fotografen in Leeuwarden

BASISCURSUSSEN - VERVOLGCURSUSSEN
WERKPLAATSEN - WORKSHOPS

Uitgebreide 

informatie en aanmelding 

via fotofabryk.nl

Zuidergrachtswal 18 

8933 AE Leeuwarden



4746 Laat je onderdompelen in een 
andere wereld door middel van 
augmented- en virtual reality. 
 
GameMakelaar is gespecialiseerd in Augmented 
Reality (AR) en Virtual Reality (VR). Met AR voeg 
je virtuele elementen toe aan de werkelijkheid. 
Via je telefoon/tablet worden er toevoegingen 
getoond waardoor een deel van wat je ziet niet 
echt is. Met VR ga je de virtuele wereld beleven 
als de echte wereld m.b.v. een VR-bril, alles om 
je heen is dus niet echt.

docent: Tjitske Swierstra
e-mailadres: info@mearmedia.nl

Persoonlijke ontwikkeling en enthou- 
siasme staan voorop bij Noorderblik.
Oud-cursisten spreken over een leuke en leerzame cur-
sus fotografie bij Noorderblik: “Je leert de basis elemen-
ten beter te begrijpen en in de praktijk te brengen. De 
wekelijkse opdrachten geven je een goed beeld bij wat 
er in de cursus, via uitleg en cursusboek, wordt bedoeld. 
Daardoor krijg je een beter gevoel bij ‘de termen’. Veel 
geleerd, ook van mede-cursisten want die brengen 
je ook zeker op hele leuke en creatieve ideeën! De 
weekopdrachten werden soms namelijk best verschillend 
opgevat wat het alleen maar leuker maakt en waardoor 
je ook weer leert. Zeker een aanrader.”

docent: Egbert Sepp & Siska Alkema 
e-mailadres: info@noorderblik.nl

MeAR Media

fotografie & 
media

doelgroep
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner 
gevorderd

Noorderblik

fotografie & 
media

doelgroep
jongeren

niveau
beginner

In Lokaal308 in De DOAS kan 
je de masterclass studioportret 
volgen.
Als portretfotograaf neemt Vincent je graag mee 
in zijn volledige workflow om een portret zo goed 
mogelijk weer te geven. Of het nu gaat om dag-
licht of een complete studiosetting. Hij leert je de 
basistechnieken als het gaat om licht, aansturen 
van jouw model en hoe je snel maar doeltreffend 
een portret optimaal kan bewerken in Photoshop 
en Lightroom.

docent: Vincent Schiphorst
e-mailadres: info@vincentschiphorst.nl

fotografie & 
media 
beeldend

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Wietske geeft persoonlijke 
coaching in kleine groepen. 
Wietske Ensing van Typen058 geeft sinds 
2014 cursussen Typen en Programmeren in 
Leeuwarden. Boost je typevaardigheid zodat 
je sneller klaar bent met je huiswerk. Volg een 
cursus Programmeren, waarbij je leert denken 
als een computer en je uiteindelijk je favoriete 
game programmeert! Wietske geeft persoonlijke 
coaching in kleine groepen en start in september 
met nieuwe cursussen. 

docent: Wietske Ensing
e-mailadres: info@typen058.nl

Typen058

fotografie & 
media
schrijven & 
letteren

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Vincent Schiphorst Foto Film Art
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mode, textiel & visagie

c r e a t i e  &  c o m m u n i c a t i e

49

havenfamkes l minne velstra 
willem lodewijkstraat 101 l 8933 bk leeuwarden  l 06 30 37 14 81  

info@havenfamkes.nl  l  www.havenfamkes.nl l  www.minnevelstra.nl



5150 De ontdekking van je creativiteit 
geeft je ruimte en ontspanning. 
Bij mij, Everdien, kun je terecht voor activitei-
ten waar je blij van wordt. Dit kan zijn een 
viltworkshop of een cursus creatief-op-adem-ko-
men. Je kunt komen vilten of ‘schilderen met 
wol’. Of met een groep een labyrint komen lo-
pen, wat ik aankleed met creatieve werkvormen. 
Voor Talant werk ik met mensen met een ernstige 
beperking, daar geef ik middagen ‘Klankschaal 
en viltverhaal’.  Ook heb ik ook een ‘Kist vol 
voelen’ gemaakt. Dit hoop ik beide na corona 
weer aan te bieden. En wie weet wat er ontstaat 
als ik na de zomer gestopt ben met werken.

docent: Everdien van der Hel
e-mailadres: info@everdiencoach.nl

Samen werken aan jezelf, 
MijnGilde maakt het mogelijk!
MijnGilde is een atelier/winkel waar kleding en 
woonaccessoires worden gemaakt van zoveel 
mogelijk gerecyclede materialen. Wij geven 
workshops op gebied van restylen van kleding 
en het maken van mooie duurzame woonac-
cessoires. Ook kunnen wij ook op aanvraag 
workshops op maat organiseren.

docenten: Gea Dames
e-mailadres: gea@mijngilde.nl

everdiencoach

mode, textiel 
& visagie

doelgroep
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner 
gevorderd

MijnGilde

mode, textiel 
& visagie

doelgroep
kinderen 
volwassenen 

niveau
beginner 
gevorderd

Leef je uit met kleur, glitter & 
poeders…
Alle kleuren van de regenboog in make-up en 
schmink, penselen, potloden, glittersteentjes, 
gekleurde poeders, bloemen.....We kijken naar 
make-up ideeën in de modebladen, naar andere 
culturen, 17e-eeuwse of juist moderne schilde-
rijen....zo kun je je ideeën verzamelen en lekker 
zelf aan de slag gaan...op jezelf of op een mo-
del. Natuurlijk pas je ook je kapsel aan in deze 
stijl, zodat we een mooie foto kunnen maken van 
het eindresultaat.

docent: Saskia Wagenvoort 
e-mailadres:info@saskiawagenvoort.nl

mode, textiel 
& visagie

doelgroep
kinderen 
jongeren 
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Laat jezelf verwonderen door 
je eigen kunnen. 
Ik geef verschillende soorten workshops voor par-
ticulieren maar ook voor groepen, personeelsver-
enigingen of kinderfeestjes. Dit kan in mijn atelier 
in de DOAS maar ook op locatie. Dit kunnen 
workshops zijn in natuurlijke materialen vanuit 
mijn vak als bloemist/hovenier, vilten of keramiek 
vanuit de beeldende kunst. Voor groepen maak 
ik een programma op maat.  Voor scholen heb ik 
als beroepskunstenaar in de klas een project “de 
buitenkunstklas”. Een serie lessen die gaan over 
reizen, buiten en natuurlijke materialen. 

docent: Reina Visser
e-mailadres: info@reinavisser.nl

Reina Visser Bloem Kunsten       

mode, textiel 
& visagie 
beeldend

doelgroep
kinderen
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

saskia wagenvoort artwork

K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N LK I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L



5352

K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L

muziek

53

Zijnsgerichte Coaching & Dansrites. 
www.nunqui.com * info@nunqui.com



5554 Geef je leven kleur met 
muziek!
Blokfluitlessen in Baard voor beginners en ge-
vorderden, voor alle leeftijden. De blokfluitlessen 
zijn meestal individueel. Daarnaast is er ook 
een leerlingenensemble, en kan ik bestaande 
ensembles coachen.

docent: Martijn van Dongen
e-mailadres: emartijn@xs4all.nl

muziek

doelgroep
kinderen
jongerenen
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Al 30 jaar musicus en docent!
In mijn volledig toegeruste lesruimte leer je van mij 
alles om een allround pianist en/of toetsenist te 
worden: ik geef al meer dan 30 jaar les aan jong 
en minder jong. Mijn uitgebreide ervaring als 
soloartiest en als allround toetsenist (pop- en jazz) 
neem ik mee in mijn lessen.Veel aandacht voor 
actuele popsongs en klassiekers, improvisatie en 
akkoorden spel. Ik maak gebruik van alle moge-
lijke leermiddelen, waaronder nadrukkelijk apps 
en internet. Leer alle bekende songs en klassiekers 
op piano en/of keyboard. Leer ook alles over ak-
koorden, meespelen in bands, met YouTube en/of 
Spotify. Ook voor Singer-songwriters: leer jezelf te 
begeleiden en songs te maken

docent: Arjen Visser
e-mailadres: arjenrevisser@gmail.com

Arjen Visser Muziek

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Blokfluitlessen in Baard
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ARJEN VISSER MUZIEK

leer alle bekende songs
en klassiekers op piano en 
keyboard

leer ook alles over akkoorden,
meespelen in bands met youtube
en spotify

ook voor singer-songwriters
leer jezelf begeleiden en songs 
te maken

gratis proefles

royale studio- & lesruimte met 
eigen opgang aan huis

www.arjenvissermuziek.nl
telefoon 06 497 44 634

van ostadestraat 20 - leeuwarden

je leert het leuker bij  arjen 



5756 Het is een plezier om in het 
Fries Kamerorkest te spelen!
Het Fries Kamerorkest speelt symfonisch repertoire 
vanaf de Weense Klassieken tot de 21e eeuw 
onder leiding van dirigent Ronald Slager. Een 
uitdaging voor gevorderde muzikanten die iets 
méér willen.Voor strijkers is bijna altijd plaats, 
voor blazers zijn er soms vacatures.
Na een proefperiode wordt bepaald of je lid kunt 
worden van het orkest. We repeteren op maan-
dagavond in Leeuwarden.

docent: Ronald Slager
e-mailadres: info@frieskamerorkest.nl

muziek

doelgroep
volwassenen

niveau
gevorderd

Ruimte vóór en dòòr zang en 
adem.
Gun jezelf de ruimte om goed te ademen en je 
stem te ontdekken en vrij te zingen.

docent: Femke de Boer
e-mailadres: contact@femkedeboer.com

Femke de Boer, Zang-Ademcoaching-Pianoles

muziek

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Fries Kamerorkest

Bas spelen & zingen’, de magi-
sche elementen van de CELLO.
 
Cellolessen voor kinderen-en (jong) volwassenen. Muziek 
maken staat elke les centraal. Coaching (ook incidenteel) 
van kamermuziekensemble.

docent: Annette Scholten
e-mailadres: cello.lame.sonore@gmail.com

Blokfluit spelen is gewoon 
ontzettend leuk!
De blokfluit is een veelzijdig instrument met een mooie, 
pure klank. Maar voor sommige mensen is het, ten 
onrechte, nog steeds een ‘hulpmiddel’ bij het leren van 
muziek. Zij weten niet dat blokfluitisten het klankscala 
van dit instrument kunnen uitbreiden van de 20 cm. 
kleine sopranino tot de 3 meter lange sub contrabas.
Dit geeft zoveel mogelijkheden dat je na een tijdje 
blokfluitspelen wel beter weet: Blokfluitspelen is gewoon 
ontzettend leuk! Het plezier in het spelen op de blokfluit 
staat voorop bij de Blokfluitschool.
De Blokfluitschool biedt verschillende lesvormen aan.

docent: Lies van der Grient
e-mailadres: deblokfluitschool@gmail.com

Cello Annette Scholten

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

de Blokfluitschool

muziek
theater

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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5958 Ontdek de veelzijdigheid van 
gitaar en ukulele!
Muziekles bij Leeuwarden Gitaarles staat voor 
plezier hebben in muziek. Vanaf de eerste les wordt 
er al muziek gemaakt en gaande weg leer je de be-
nodigde muziektheorie en techniek. Iedereen leert 
op zijn of haar eigen manier, daarom krijg je les 
op een manier die bij jou past! De gitaarlessen zijn 
gericht op akoestisch en klassiek gitaarspel, denk 
daarbij aan klassiek, flamenco en fingerpicking. 
Aloha! Er worden ook ukulelelessen gegeven. Dit 
kleine instrument met 4 snaren biedt oneindig veel 
mogelijkheden. Naast Hawaïaanse muziek leent de 
ukulele zich uitstekend voor pop, jazz en klassiek!

docent: Thijs Kevenaar
e-mailadres: info@leeuwardengitaarles.nl

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Ontdek de warme klank van 
een klarinet bij klarinet les Loes 
Aten.
Ben je op zoek naar een mooi instrument met 
een warme klank, dan kan de klarinet iets voor 
je zijn. Bij klarinetles Loes Aten leer je de basis-
principes van het klarinetspelen. Daarnaast is er 
ruime aandacht voor de verschillende muziekstij-
len, denk daarbij aan klassiek, jazz of volksmu-
ziek. De lessen worden in overleg individueel of 
in groepsverband gegeven. 

docent: Loes Aten
e-mailadres: loes@klarinetles-leeuwarden.nl

Klarinetles

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Leeuwarden Gitaarles

Harmonie Weidum en 
omstreken, volop ambitie én 
een flinke portie creativiteit.
 
Maak kennis met onze koper- en slagwerkinstrumen-
ten: Leer noten lezen, schrijf en speel solo’s, cover je 
lievelingssongs, leer improviseren en musiceer samen met 
andere muzikanten.
Onervaren, herintreder of zij-instromer: De Weidumer 
muziekopleidingen zijn geschikt voor jong & oud.le.

docent: Ria Fennema, Johannes Terpstra, Kees 
Romers
e-mailadres: info@harmonieweidum.nl

Kom zingen vanuit je hart!
Wil je jouw eigen stem vinden en laten horen? 
Je gedachten los laten en met plezier samen zin-
gen? Hou je van wereldmuziek, klank improvisa-
ties en mantra’s? Wil je meer vanuit je hart leven 
in plaats vanuit je overvolle hoofd? Kom dan 
naar een workshop stembevrijding of een avond 
mantrazingen. Hou je gevoelens niet voor je, 
maar zing ze eruit, met jouw eigen unieke stem. 
Dat werkt bevrijdend. En geeft ruimte en energie. 
Nieuwsgierig? Meld je aan voor mijn maillijst en 
ik hou je op de hoogte van de nieuwe data.
 Meld je aan voor mijn maillijst en ik hou je op 
de hoogte van de nieuwe data.

docent: Hester Dam
e-mailadres: info@hesterdam.nl

Harmonie Weidum e.o.

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Hester Dam, Praktijk voor Zang & Stembevrijding

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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6160 muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Leeuwarder Gitaarschool: 
voor deskundig en veelzijdig 
gitaaronderwijs.
De Leeuwarder Gitaarschool is een gitaarles-
praktijk die sinds 1998 gevestigd is in Leeuwar-
den en die geschikt is voor iedereen die gitaar 
speelt of wil leren spelen. Jong of oud, beginner 
of gevorderde, akoestisch of elektrisch gitaar, je 
bent van harte welkom!

docent: Bauke van der Heide 
e-mailadres: info@leeuwardergitaarschool.nl

Leeuwarder Gitaarschool

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Zing! Zanglessen voor 
volwassenen, jongeren, 
kinderen en 65-plussers!
Hou je van zingen, wil je je techniek verbeteren, je voorberei-
den op een auditie, heb je vaak last van je stem bij spreken 
en zingen, of durf je alleen maar onder de douche te zingen? 
Neem zangles! Ik kan je begeleiden op piano en pas de 
lessen aan aan jouw wensen. We kunnen allerlei liedreper-
toire verkennen, je koorpartij instuderen, of gospels, klassieke 
aria’s, popmuziek… Jij mag het zeggen! Samen aan je zingen 
werken is een prachtige ontdekkingstocht! Je kunt wekelijks 
of tweewekelijks komen voor een les van een half uur of drie 
kwartier. Stuur vrijblijvend een mailtje over de lestarieven.

docent: Monique Thiele
e-mailadres: moniquethiele@xs4all.nl

Monique Thiele zang- en schilderles
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adv st muziekopl

 wij bieden jou een kwalitatieve- 
 en brede muziekopleiding

Gratis proefles!

  reneevdveen@muziekopleidingenfriesland.nl   

 06 48929085

Cultuurcentrum, Dirk Boutsstraat 36, 8932 CT Leeuwarden

Oriëntatielessen

Koperlessen

Slagwerklessen

Schoolprojecten

www.muziekopleidingenfriesland.nl

Ga voor je talent 
en je plezier!

volwassenen
Muziek 

Stichting Sterrenfabriek 
The road to fame Ben je van jongs af aan al bezig met 
muziek en zingen? En droom   jij er je leven lang al van om artiest 
te worden? Kom dan bij de Sterrenfabriek! 

Valetonviool 
Vioollessen voor alle leeftijden Welkom voor vioolles bij Roos. Vioolspelen bij   
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Ga voor je talent 
en je plezier!

Monique Thiele
zangles

Hou je van zingen, wil je je techniek verbeteren, wil 

je je voorbereiden op een auditie of durf je alleen 

maar onde de douche te zingen? Neem zangles!

Zangles via Skype is ook mogelijk!

Sperwerstraat 12 8916 BR Leeuwarden

06 312 96 574 moniquethiele@xs4all.nl



6362 De leukste drumlessen van 
Leeuwarden! 
Onze drumlessen zijn persoonlijk, leerzaam en 
vooral erg leuk! Plezier staat centraal! Het begint 
allemaal met een goede basis, zo leer je stokken 
techniek, notenschrift en het meespelen van mu-
ziek. Daarnaast organiseren wij een jaarlijkse 
presentatieavond waarbij alle leerlingen op een 
podium laten zien wat ze kunnen. De lessen 
duren 30 minuten en worden privé en in duo’s 
aangeboden. De docent is Louis van Sinderen, 
een drummer met conservatorium niveau en 
jaren lange ervaring als docent.

docent: Louis van Sinderen 
e-mailadres: info@muzieklesneushoorn.nl 

Muziekles Neushoorn

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Muziek voor iedereen.
Wie is Muzeman? 
Marcus Veenstra, ervaren muziekschool-docent, 
dirigent en componist. 
In de lespraktijk piano en keyboards van Mu-
zeman is plaats voor jong en oud, beginner en 
gevorderd. 
Je krijgt een gedegen opleiding, met kennis over 
hoe muziek in elkaar zit (‘je speelt met je oren’).
Daarnaast is samenspel en begeleiding van 
(pop-) songs onderdeel van de lessen.
Regelmatig houdt Muzeman presentaties zodat 
leerlingen in het bijzijn van familieleden elkaars 
prestaties kunnen bewonderen.

docent: Marcus Veenstra
e-mailadres: marcus@muzeman.nl

Muzeman

K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L

Marcus Veenstra
www.muzeman.nl

piano- en keyboardlessen
(pop)songs begeleiden
muziekcursussen
compositie



6564

adv muziekschool 
zuiderburen

Samen muziek maken in het 
leukste harmonieorkest van 
Friesland! 
Ben je op zoek naar een orkest waar op niveau 
wordt gespeeld, maar het nog steeds gezellig is in de 
pauze? Waar je naar ambitieuze projecten toe werkt, 
maar je het ook geen probleem vindt om een keer 
een kerkdienst te begeleiden? Je vindt bij ons een 
orkest met enthousiaste muzikanten, een gedreven 
dirigent, uitdagende projecten en leuke activiteiten. 
Kom vrijblijvend eens meespelen! Heb je geen instru-
ment, dan kun je die van ons lenen. Meespelen kan 
vanaf B-niveau. Ook herintreders zijn welkom!

docent: Floris de Wever
e-mailadres: info@dacapo-leeuwarden.nl

Muziekvereniging Da Capo

Muziek is leuk!
De Muziekschool is gevestigd in Leeuwarden, 
maar er worden ook lessen gegeven op andere 
locaties. Je kunt er naar toe voor allerlei lessen. 
Om te leren spelen/zingen maar ook voor hulp bij 
het maken van remixen, of het componeren van je 
eigen nieuwe cd. Ook voor opname techniek kun 
je bij ons terecht. Van oorsprong is muziekschool 
Zuiderburen opgezet door Hans Voerman. Hij 
is uitvoerend en docerend musicus voor Piano, 
Hammond orgel en Keyboard. Muziekschool 
Zuiderburen werkt voor andere lessen samen met 
vele (gediplomeerde) docenten in de regio.

docent: Hans Voerman
e-mailadres:info@muziekschoolzuiderburen.nl

Muziekschool Zuiderburen
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Gezellig samen musiceren in 
een ontspannen sfeer!
Het harmonieorkest van muziekvereniging 
“Ons Genoegen” bestaat uit muzikanten die 
een blaasinstrument of slagwerk bespelen. Ook 
is er plaats voor muzikanten die (vroeger) een 
blaas- of slagwerkinstrument hebben bespeeld 
en nu de draad weer willen oppakken. Wij 
repeteren in een gezellige en ontspannen sfeer 
en spelen zeer gevarieerde muziek van pop tot 
licht klassiek.
De repetities zijn wekelijks op donderdagavond 
in Leeuwarden. 

docent: Arjan van Hardeveld
e-mailadres: onsgenoegenleeuwarden@gmail.com

Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’

muziek

doelgroep

jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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MUZIEKSCHOOL
ZUIDERBUREN

ook online lessen

www.muziekschoolzuiderburen.nl

telefoon

06-18091974



6766

adv niko de koning

Motivatie door inspiratie is mijn 
motto.
Saxofoonles Leeuwarden is de bedrijfsnaam van 
saxofoondocent/musicus/ bandcoach Laurens 
Blinxma. Sinds 1997 geef ik saxofoon- en en-
semble-les bij verschillende instituten en in eigen 
praktijk. De lessen zijn afwisselend: de ene keer 
meespelen met bijvoorbeeld een backingtrack op 
YouTube, dan weer een duet of samen met de pi-
ano. In de allereerste les leer je meteen een liedje 
spelen. Ik houd rekening met je mogelijkheden en 
wensen en heb zeer veel geduld: motivatie door 
inspiratie is mijn motto: vanuit je eigen wil en 
energie iets leren is altijd de beste methode.

docent: Laurens Blinxma 
e-mailadres: info@blinxma.nl

Saxofoonles Leeuwarden

De schoonheid van muziek zit 
tussen de noten.
Nico de Koning ziet het als een uitdaging om jou, of 
je kind, precies datgene te bieden, dat past. Andere 
tijden, andere methoden, rare combinaties of een 
eigen geluid. Laten we samen maar eens op zoek 
gaan. Nico werkt ruim 25 jaar als docent. Eerder 
werkte hij o.m. als groepstherapeut en AMV-docent. 
Van kinds af aan heeft hij zich breed in de muziek 
georiënteerd. Jongenskoren, popgroepen; van Bach 
tot Beatles. En nu van volksmuziek uit de Balkan en 
het Midden Oosten tot Keltische klanken. Daar-
toe volgde hij naast 12 jaar viooleducatie talloze 
workshops van specialisten op deze terreinen.

docent: Nico de Koning
e-mailadres: nicodekoning999@gmail.com

Nico de Koning, muziekdocent 
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Jouw talent in goede handen.
“Ik zoek een pianodocent in Friesland...
Wat is van belang als ik een docent voor piano-
lessen zoek??”
“De kwaliteit!”
“Wat is kwaliteit?”
“Het resultaat! En... het plezier dat de leerlingen 
aan de lessen ontlenen.”
“Maar dat is niet te meten!”
“Jawel! Kijk op mijn website, je mag bij mij naar 
binnen kijken en luister naar mijn leerlingen.
De lessen worden gegeven op twee concertvleu-
gels in een studio met een prachtige akoestiek.

docent: Peter Hoelen
e-mailadres: peterhoelen@gmail.com

Pianolespraktijk Peter Hoelen
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beginner
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Vioolles in
Leeuwarden

op jouw eigen maat
in jouw eigen stijl

Nico de Koning
tel. 06-53370000

nicodekoning999@gmail.com
www.vioolles.frl



6968 Slagwerkschool Leeuwarden 
is dé slagwerkschool van Leeu-
warden en omstreken.
Slagwerkschool Leeuwarden biedt moderne op 
maat gemaakte lespakketten aan voor jong en 
oud waarin de leerling centraal staat.

docent: Mark van der Werf en Dick Hondema
e-mailadres: info@slagwerkschoolleeuwarden.nl

Slagwerkschool Leeuwarden

muziek

doelgroep
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volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Sing it! is Zangles met lef!
SING IT! zangles is meer dan reguliere zangles. 
SING IT! is een uniek concept waarbij je elke 
week in groepsverband werkt aan zangtechniek 
en podiumpresentatie. Deze twee facetten gaan 
hand in hand om je voor te bereiden op de 
live optredens, waarvan één met de SING IT! 
Live band. Bovendien doe je studio ervaring op 
d.m.v. een cd opname in Studio Audioshape. 
Je maakt gegarandeerd een grote ontwikkeling 
door! 

docent: Marysa Dijkstra, Susanne Zuurbier, 
Tjaard Walstra 
e-mailadres: info@singitzangles.nl

Sing it! 
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Op zoek naar Drumles?
Slagwerkschool Leeuwarden heeft nu plaats voor leerlingen van jong tot oud van maandag t/m vrijdag. 

Slagwerkschool Leeuwarden is een jonge en dynamische slagwerkschool waar gekwalificeerde docenten drumles geven 
in verschillende stijlen van Jazz tot heavy metal van pop tot latin in op maat gemaakte les programma’s die jou als 

drummer zullen inspireren om verder te groeien.

Slagwerkschool Leeuwarden is de perfecte 
leeromgeving voor jong en oud

Slagwerkschool 
Leeuwarden

Bel voor een vrijblijvende proefles 
afspraak met 

06 164 22 499 (Mark van der Werf) 
Julianalaan 41 Leeuwarden

www.slagwerkschoolleeuwarden.nl



7170 Improviseren kan iedereen 
leren!
Corinne Staal geeft pianoles aan de gevorderde 
speler die eens iets anders wil. Leeftijd vanaf 13 
tot 88 jaar! Handige tips om te improviseren. 
Begeleidingen maken om bij te zingen. Je klas-
sieke stuk eens op te frissen met een dosis jazz. 
In de les spelen we veel samen op twee piano’s. 
Laat je ontroeren door je eigen spel.
Noten lezen is niet nodig.
Lesfrequentie in overleg.
Ik vertel je graag meer.

docent: Corinne Staal
e-mailadres: Info@corinnestaal.nl

Staal Muziekconstructies

Ga voor je plezier en talent 
bij de kwalitatieve- en brede 
muziekopleiding.
Bij de koper-, slagwerkopleiding kun je diverse 
koperen blaas- en slagwerkinstrument kiezen en 
leer je de technieken die nodig zijn om op het in-
strument te spelen. Je ontwikkelt je muzikale gehoor, 
leert uit het hoofd te spelen, improviseren en van 
blad lezen. Het doel van de lessen is dat je met veel 
speelplezier uitgroeit tot een zelfstandig muzikant. 
Aansluiten in een orkest kan! AMV voor kinderen 
uit groep 3 en 4 van de basisschool om spelender-
wijs kennis te laten maken met muziek. 

docent: Renee van der Veen
e-mailadres: reneevdveen@muziekopleidingenfriesland.nl

St. Muziekopleidingen Friesland
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adv slagwerkstudio 
Leeuwarden
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niveau
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Iedereen zijn eigen ritme. 
Samen aan de slag.
In de slagwerklessen oefenen we de techniek en 
kan je meespelen met je eigen muziek. Leer je 
improviseren en kan je ervaren hoe veelzijdig 
slagwerk is. Aan jou de keus! Alle slagwerk-
instrumenten zijn aanwezig. Wil je drummen 
of het melodisch slagwerk bespelen? Wil je 
percussie, djembé of Cajon; ook dat is mogelijk! 
Samen ontdekkend bezig zijn om jouw eigen 
stijl te ontwikkelen, dat is mijn uitdaging en geeft 
plezier. 

docent: Peter Wijnbergen
e-mailadres: slagwerkstudioleeuwarden@live.nl

Slagwerkstudio Leeuwarden

muziek

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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Slagwerkstudio Leeuwarden

Peter Wijnbergen
• heeft jarenlange ervaring, o.a. bij het GML en Parnas

• heeft een eigen werkwijze

• integreert jouw eigen muziek in zijn lesmethode

• daagt je uit en ontwikkelt speelplezier

• is op zoek naar ieders eigen muziekstijl

• helpt je jouw eigen muzikale interesse te ontwikkelen

• biedt de mogelijkheid om alle slaginstrumenten te bespelen

Geïnteresseerd en/of nieuwsgierig naar de diverse mogelijkheden?

Bel /sms / stuur een Whatsappje

 06-22922684
Stuur een e-mail naar slagwerkstudioleeuwarden@live.nl

Bekijk de website www.slagwerkstudioleeuwarden.nl

Samen aan de slag
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adv zoethout

Zing vol passie en plezier de 
wereld rond met Wereldkoor 
Dekoor! 
Kleurig en klankrijk, intiem en uitbundig zingt 
Wereldkoor Dekoor prachtige liederen met beto-
verende melodieën uit de wereldmuziek. Van toen 
en nu, van Friesland tot aan Mozambique. Daar 
word je vaak blij en soms heerlijk weemoedig van. 
Het koor met ruim dertig zangers (repeteert elke 
donderdagavond in Leeuwarden. Er zijn jaarlijks 
verschillende optredens, workshops en soms bij-
zondere projecten. Nieuwe leden, mannen in het 
bijzonder, zijn welkom! Kom gerust eens langs.  

docent: dirigent Wilco Kloosterman
e-mailadres: Info@corinnestaal.nl

Wereldkoor Dekoor

Iedereen kan leren zingen.
In 1990 studeerde ik af als zangdocent. Sinds-
dien geef ik zowel privé als op muziekscholen 
les. Mijn motto is dat iedereen kan leren zingen 
en daar help ik graag bij. Je kunt zowel klassiek 
– musical of – poprepertoire zingen. Daarnaast 
geef ik blokfluitles, voor kinderen en volwasse-
nen. In een zangles werken we d.m.v. oefenin-
gen en repertoire naar keuze aan je stemont-
wikkeling. Een goede buikademhaling is daarbij 
een leerpunt. Via het blokfluitspelen kun je noten 
leren lezen om daarna eventueel naar een ander 
instrument over te gaan. In het buurthuis van de 
Oranjewijk geef ik les.

docent: Sofie Raateland
e-mailadres: sraateland@planet.nl

Zangles en Blokfluitles 

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Vioolles bij Roos staat voor ple-
zier en persoonlijke aandacht.
Vioolles bij Roos. Zoals ieder mens uniek is zal 
elke vioolles ook afgestemd zijn op jou. Leeftijd, 
groot of klein, wel of geen kennis van muziek, 
het maakt niet uit, je bent welkom. Ik heb alleen 
jouw nieuwsgierigheid nodig. Noten lezen komt 
vanzelf en we spelen veel samen en met cd. 
Kortom muziek maken geeft plezier en energie!
 Ik speel zelf vanaf mijn 5e jaar viool en geef al 
meer dan 25 jaar les, zowel aan beginnende als 
gevorderde violisten. Daarnaast ben ik concert-
meester van het Fries Kamerorkest. Kom maar 
eens kennismaken.   
docent: Roos Valeton  
e-mailadres: info@valetonviool.nl

Valetonviool

muziek

doelgroep
volwassenen

niveau
gevorderd
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Gitaarschool Friesland 
Gitaar en basgitaar lessen Gitaarschool Friesland, is een gitaarschool waar gitaar 
en basgitaarlessen worden aangeboden door ervaren en gediplomeerde docenten. 
Gratis Proefles

Janneke Boeschoten
Vioolles Vioolles voor kinderen, jongeren en volwassenen, voor beginners en gevor  
 derden!  

Klarinetles
Klarinetles Klarinetles-Leeuwarden“Klarinetlessen voor alle leeftijden en elk niveau,   
 docente Loes Aten.

Kunstkamer 10 / Jikke van der Zee 
Gitaarhuis - Martin Pals Gitaarlessen voor jong en oud in ieder genre.

Leeuwarden Gitaarles 
Leeuwarden Gitaarles Gitaarles in centrum Leeuwarden Ontwikkel je talent!  Leer   
 in je eigen tempo, op een manier die jou past. Krijg les van een gediplomeerd   
 docent, gespecialiseerd in akoestisch gitaar.

Lovely Leonie Music 
Vocal Coaching Ga jij je aanmelden voor een muzikale opleiding, talentenjacht of   
 wil je serieus aan de slag in jouw band?
Zangles Zingen Zangles in een ongedwongen sfeer, alle genres zijn welkom (van pop  
 tot klassiek). Leonie gelooft dat “Iedereen kan leren zingen!” 
Diverse Zang Workshops Zangles met vele extra’sAltijd al eens willen ontdekken of  
 je over zangtalent beschikt? Wat er komt kijken bij het zingen in een musical of rock  
 muziek? Meld je dan nu aan!

Monique Thiele Zangles 
Monique Thiele Zangles zangles voor alle leeftijden en elk niveau door een 
 enthousiaste docente. Heb je zin om te zingen? Neem zangles! Het is fantastisch om  
 je eigen stem te ontdekken en te ontwikkelen. Voor leerlingen van alle leeftijden!

Muzeman
Keyboardles voor jong en oud Voor jong en oud, beginners en gevorderden.   
 Vanuit eigentijdse lesmethode. Keyboardles aan jong en oud, beginners en gevor-  
 derden: 35 lessen met een eigentijdse lesmethode, o.a. samenspel en begeleiden van  
 (pop)songs.
Pianoles Pianoles aan kinderen en jongeren, beginners en gevorderden: 35 lessen   
 met een eigentijdse lesmethode, o.a. samenspel en begeleiden van songs.
Instrumentale kennismakingscursus ter oriëntatie op een instrumentale opleiding.  
 Kennismakingscursus ter oriëntatie op een instrumentale opleiding. Voor kinderen en  
 volwassenen in 5 (groeps)lessen.
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kinderen jongeren kinderen jongeren kinderen jongeren

www.zoethoutenzo.nl

Olé,olé, olé... 

ik mag op AMV!

Een leuke 

kennismaking met 

muziek voor jonge 

kinderen.

Info:

Wietske Zoethout

06 40172722

www.zoethoutenzo.nl

www.zoethoutenzo.nl

Yes, 

ik ga op 

dwarsfluitles!
Info:

Wietske Zoethout

06 40172722

www.zoethoutenzo.nl

Je eigen games leren bouwen... Hoe leuk is dat?!

De leukste cursus voor kids om te 
leren programmeren.
Persoonlijke begeleiding
Kleine groepen
Digitaal spelen 
& schrijven van code

Wordt Futureproof!
info@code058.nl
facebook/code058

49

Staal Muziekconstructies 
improviseren maakt het spelen 

mooier, zowel op het podium als 
op de werkvloer!

bel  O6 448 68 171 of kijk op www.corinnestaal.nl



7574 muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Yes, ik ga op muziekles! Oud of 
jong, gewoon doen!.
Dwarsfluit leren spelen is een geweldige erva-
ring. Ook op latere leeftijd kan je hier mee be-
ginnen! Het plezier van muziek maken is zo fijn. 
Vooral het samen muziek maken is het leukste 
dat er is en de fluit is hiervoor een geschikt in-
strument. Lessen geheel op maat met voldoende 
rust, tijd en geduld beleven vele oudere fluitisten 
plezier aan het muziek maken. Schroom niet en 
maak een afspraak. Maar ook aan jonge kinde-
ren wordt muziekles gegeven. AMV, blokfluit en 
natuurlijk dwarsfluitles. .  
 docent: Wietske Zoethout 
e-mailadres: wzoethout@gmail.com

Zoethout Cultureel Educatief EnZo!

adv zoethout
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schrijven & letteren

Gitaarschool Friesland 
Gitaar en basgitaar lessen Gitaarschool Friesland, is een gitaarschool waar gitaar 
en basgitaarlessen worden aangeboden door ervaren en gediplomeerde docenten. 
Gratis Proefles

Janneke Boeschoten
Vioolles Vioolles voor kinderen, jongeren en volwassenen, voor beginners en gevor  
 derden!  

Klarinetles
Klarinetles Klarinetles-Leeuwarden“Klarinetlessen voor alle leeftijden en elk niveau,   
 docente Loes Aten.

Kunstkamer 10 / Jikke van der Zee 
Gitaarhuis - Martin Pals Gitaarlessen voor jong en oud in ieder genre.

Leeuwarden Gitaarles 
Leeuwarden Gitaarles Gitaarles in centrum Leeuwarden Ontwikkel je talent!  Leer   
 in je eigen tempo, op een manier die jou past. Krijg les van een gediplomeerd   
 docent, gespecialiseerd in akoestisch gitaar.

Lovely Leonie Music 
Vocal Coaching Ga jij je aanmelden voor een muzikale opleiding, talentenjacht of   
 wil je serieus aan de slag in jouw band?
Zangles Zingen Zangles in een ongedwongen sfeer, alle genres zijn welkom (van pop  
 tot klassiek). Leonie gelooft dat “Iedereen kan leren zingen!” 
Diverse Zang Workshops Zangles met vele extra’sAltijd al eens willen ontdekken of  
 je over zangtalent beschikt? Wat er komt kijken bij het zingen in een musical of rock  
 muziek? Meld je dan nu aan!

Monique Thiele Zangles 
Monique Thiele Zangles zangles voor alle leeftijden en elk niveau door een 
 enthousiaste docente. Heb je zin om te zingen? Neem zangles! Het is fantastisch om  
 je eigen stem te ontdekken en te ontwikkelen. Voor leerlingen van alle leeftijden!

Muzeman
Keyboardles voor jong en oud Voor jong en oud, beginners en gevorderden.   
 Vanuit eigentijdse lesmethode. Keyboardles aan jong en oud, beginners en gevor-  
 derden: 35 lessen met een eigentijdse lesmethode, o.a. samenspel en begeleiden van  
 (pop)songs.
Pianoles Pianoles aan kinderen en jongeren, beginners en gevorderden: 35 lessen   
 met een eigentijdse lesmethode, o.a. samenspel en begeleiden van songs.
Instrumentale kennismakingscursus ter oriëntatie op een instrumentale opleiding.  
 Kennismakingscursus ter oriëntatie op een instrumentale opleiding. Voor kinderen en  
 volwassenen in 5 (groeps)lessen.
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kinderen jongeren kinderen jongeren kinderen jongeren

www.zoethoutenzo.nl

Olé,olé, olé... 

ik mag op AMV!

Een leuke 

kennismaking met 

muziek voor jonge 

kinderen.

Info:

Wietske Zoethout

06 40172722

www.zoethoutenzo.nl

www.zoethoutenzo.nl

Yes, 

ik ga op 

dwarsfluitles!
Info:

Wietske Zoethout

06 40172722

www.zoethoutenzo.nl

Je eigen games leren bouwen... Hoe leuk is dat?!

De leukste cursus voor kids om te 
leren programmeren.
Persoonlijke begeleiding
Kleine groepen
Digitaal spelen 
& schrijven van code

Wordt Futureproof!
info@code058.nl
facebook/code058

www.aquarel.online 
E L K  M O M E N T  T E  S T A R T E N   

O P  E I G E N  T E M P O ,  I N  E I G E N  O M G E V I N G  

O N L I N E  A Q U A R E L C U R S U S S E N  •  V O L  T I P S  &  T R I C K S  &  T U T O R I A L S  
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Fries leren? 
groepscursus of 

zelfstudie

Frysk ferstean, prate en skriuwe

afuk.frl
058 234 30 79

Laten we weer meer met de 
hand schrijven! Op school en in 
de kunst!
 
Baukje Scheppink is kalligraaf en boekkunste-
naar. Vanuit de traditie en het ambacht van 
eeuwen schoonschrijven werkt ze aan eigentijd-
se letters. Voor moderne en klassieke handge-
schreven letters ga je naar haar atelier, in een 
winkelpand in de Vijzelstraat. Daar geeft ze les 
en werkt er aan opdrachten en vrij werk. Is de 
deur open? Loop gerust binnen en zie hoe een 
oud ambacht modern kan zijn! 

docent: Baukje Scheppink
e-mailadres: baukje.scheppink@gmail.com

schrijven & 
letteren
theater

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Fries leren kun jij ook!
Bent je in Friesland komen wonen en wil je de 
taal kunnen verstaan? Of wil je voor je werk 
Fries kunnen spreken? Kinst wol Frysk prate, mar 
wolst (better) Frysk skriuwen leare? Dan volg 
je bij de Afûk een cursus Fries verstaan, Fries 
spreken of Frysk skriuwen. Voor geïnteresseer-
den in de Friese cultuur en geschiedenis zijn er 
daarnaast nog cursussen Taal, Kultuer en Skied-
nis. Kijk op onze website voor meer informatie 
of haal de cursusbrochure bij de Afûk Fryske 
boek- en kadowinkel.

docent: diverse docenten
e-mailadres: kursus@afuk.frl

Afûk - taalcursussen Fries

schrijven & 
letteren

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Baukje Scheppink

K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L
Fries leren? 

groepscursus of 
zelfstudie

Frysk ferstean, prate en skriuwe

afuk.frl
058 234 30 79



7978 Leren Handletteren!
In de handlettering workshop leer ik je verschil-
lende lettertypes en banners tekenen. Dit is een 
leuke creatieve workshop waarin ik je enthousi-
ast probeer te maken. Je hoeft geen ervaring te 
hebben en kunt lekker aan de slag met de tips 
die ik je tijdens de workshop geef. Uiteindelijk 
maak je je eigengemaakte quote! 

docent: Linda Koster
e-mailadres: linda@lindakoster.com

schrijven & 
letteren
beeldend

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

dbieb is dé plek voor iedereen
dbieb is de meest openbare plek van stad en 
dorp waar je zonder drempel naar binnen kunt 
lopen. Om inspiratie op te doen, om te lezen, te 
ontdekken, te leren of om mensen te ontmoeten. 
Volg een workshop, leer een taal, ontwikkel je 
computer skills of ontdek een talent bij jezelf... Je 
bent nooit te oud om te leren en nooit te jong om 
ermee te beginnen.
Wij zijn er niet alleen voor onze trouwe leden; 
wij zijn er voor iedereen, van 0 tot 100, die 
zich wil blijven ontwikkelen. Je vindt dbieb in 
Leeuwarden, Grou en Stiens.

docenten: dbieb
e-mailadres: info@dbieb.nl

dbieb

schrijven & 
letteren

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Linda Koster Vormgeving

K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L

dbieb. 
meer weten 
dan je wist

ontdek onze cursussen,  
lezingen en workshops 
op dbieb.nl

blijf ontdekken



8180 Je eigen verhaal leer je 
vertellen bij Op Verhaal.
Met Op Verhaal wil Frank Belt zijn enthousiasme 
voor de kracht van de verbeelding met jou delen.
Iedereen zit vol verhalen. Maar hoe neem je een 
ander mee in jouw verhaal?Dat leer je al doende 
in de cursussen van Op Verhaal. Hoe je een 
verhaal onthoudt. Hoe ze opgebouwd zijn. Wat 
je kunt doen om het beeldend te vertellen en je 
publiek te boeien. Maar ook stemgebruik en het 
zelf maken van een verhaal komen aan bod.
Of het nu is voor je werk of als hobby, Frank helpt 
je op weg. “Ik heb het gevoel dat ik nu beter in het 
openbaar durf te vertellen – dankzij jou!” (Janny)

docent: Frank Belt
e-mailadres: info@opverhaal.nl

schrijven & 
letteren
theater

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Op Verhaal
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adv dbieb

theater
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8382 Hét centrum voor de 
podiumkunsten.
Elzer educatie is een plek waar cursisten kunnen 
groeien en creëren. Waar we open staan voor 
initiatieven maar vooral waar de sfeer van een 
“oude muziekschool” nog te vinden is. Elzer is een 
ontmoetingsplek waar jong en oud, ervaren en 
onervaren met elkaar verbonden zijn. Een inspi-
rerende plek waar iedereen zich op een veilige 
manier cultureel en/of creatief kan ontplooien, 
waar fouten gemaakt mogen worden en waar 
altijd plek is voor een persoonlijk praatje.

docent: Elzer Educatie
e-mailadres: info@elzereducatie.nl

theater
muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Het jeugdcircus van Friesland.
Circus is niet alleen een aanstekelijk tijdverdrijf. 
Uit onderzoek naar de effecten van het jeugdcir-
cus door de jaren heen blijkt dat deelnemers hun 
concentratie, doorzettingsvermogen en zelfbe-
heersing verbeteren, dat ze motorisch sterker 
worden, meer op zichzelf en op anderen durven 
te vertrouwen, dat ze meer gaan onderzoeken 
en improviseren, zich beter uiten, en beter met 
gevoelens van angst en spanning van zichzelf en 
anderen overweg kunnen. Jeugdcircus Saranti wil 
een stimulans geven aan de belangstelling voor 
en verbreding van jeugdcircus gezien de sociale 
en maatschappelijke functie die het kan hebben.

docent: Circus Saranti
e-mailadres: info@saranti.nl

Circus Saranti

theater

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Elzer Educatie

Van theater maken word je 
meer mens!
 
De theatermakers van Acta geven cursussen 
voor kinderen en senioren.  Uitgangspunt is 
improvisatie-theater. Je speelt vanuit jezelf, over 
dingen die jouw interesseren.  Van theater ga 
je groeien. Je leert meer over jezelf en over hoe 
communicatie werkt. 
De kinderen van RoosenStruik Kindercasting 
werken daarnaast ook met film. 
De senioren van De Rimpel maken ook voorstel-
lingen die we in woonzorgcentra spelen.

docent: Gea Struiksma
e-mailadres: info@actatheater.nl

Acta Theater én Muziek

theater
media

doelgroep
kinderen
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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8584 Iedereen verdient het om te 
blijven leren en zichzelf te 
ontwikkelen.
Studio Maki biedt innovatieve ervaringen aan 
waarin iedereen tot leren kan komen op de 
manier die bij diegene past. Leren doe je als het 
je intrigeert. Ontwikkeling kan alleen als het bij je 
aansluit. Dit heeft pas effect als het raakt, omdat 
het dan beklijft. Daarom maakt Studio Maki inno-
vatieve ervaringen op maat met een samensmel-
ting van gaming, training en theater.

docent: Petra Prins
e-mailadres: info@studiomaki.nl

theater
media

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Wij bieden iedereen een podium 
om te spelen.
Bij de Podiumschool vinden we spelplezier, sa-
menwerken en zelf creëren belangrijk. Theater is 
niet alleen een belangrijke kunstvorm, maar het is 
ook een bindmiddel. Het geeft je de mogelijkheid 
om samen met anderen een verhaal vorm te ge-
ven en te delen met je publiek. Wij beginnen altijd 
bij de deelnemers, wat is jouw verhaal? Professio-
nele theatermakers begeleiden de groepen om tot 
een kwalitatief mooie voorstelling te komen. Met 
alle groepen maken we een eigen voorstelling, 
uniek en op maat, passend bij de deelnemers.

docent: Onno Spreij
e-mailadres: info@podiumschool.nl

Podiumschool

theater

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Studio Maki

Kom jij naar de jeugdtheater-
school junior?
 
Ben je 10-12 jaar en nieuwsgierig en leergierig? 
Dan is de Jeugdtheaterschool Junior geknipt 
voor jou! Je krijgt een seizoen lang (20) lessen 
in improvisatie, dans, tekst en allerlei andere 
dingen die te maken hebben met wat er bij the-
ater komt kijken. Op die manier maak je kennis 
met onze manier van werken. Je leert dingen 
die je nog niet kende of wist op theatergebied. 
Je krijgt lessen van een vaste docent en af en 
toe een gastles van één van de docenten van de 
Jeugdtheaterschool. 

docent: Meeuw Jonge theatermakers
e-mailadres: info@meeuw-jts.nl

Meeuw|Jeugdtheaterschool 

theater

doelgroep
kinderen

niveau
beginner
gevorderd

Blij spel met clown Heppie. 
 
Naast clowneske voorstellingen organiseert Erna 
Dalemans ofwel Clown Heppie, workshops en 
interactieve lezingen voor bedrijven, scholen, 
instellingen en verenigingen. Geschikt voor 
teambuilding, persoonlijke groei en ontwikkeling 
of positieve energieboost. Humor en kwaliteit 
zijn gegarandeerd.

docent: Erna Dalemans
e-mailadres: info@heppieclown.nl

Heppie Clown

theater

doelgroep
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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8786 De kunst en kunde van het 
acteren.
Bij WIG staat de kunst en de kunde van het 
acteren voorop. Het ensemble van spelers en 
creatievelingen bestaat uit zowel professionals 
als gevorderde amateurs, allen vanzelfsprekend 
met een warm hart voor kunst en cultuur en een 
grote ziel voor theater. In trainingen, workshops 
en voorstellingen delen zij hun ervaringen en 
ideeën.

docent: Hans van Buuren
e-mailadres: hans@wigproducties.nl 

theater

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd

Vet Cool entertainment: 
Uw creatieve smaakmaker!
Vet Cool Entertainment maakt al 20 jaar theater-
voorstellingen voor kinderen.  Onze ervaringen 
willen wij graag delen, wij geven uitdagende, 
creatieve toneellessen aan kinderen en volwas-
senen. Vet Cool is in te huren voor straattheater 
en typetjes. Ook kun je bij  Vet Cool terecht voor 
verschillende creatieve workshops zoals Foam 
pruiken maken, Bohemian wandhanger, Dikke 
dames schilderen, Smoothie workshops etc. en 
kinderfeestjes.  .

docent: Sylvia Rinsma
e-mailadres: sylvia@vetcoolentertainment.nl

Vet Cool Theater/entertainment

theater
beeldend

doelgroep
kinderen
jongeren

niveau
beginner
gevorderd

WIG Producties

Op een speelse manier beter 
ontspannen. 
 
Heerlijke, ontspannen workshops voor kinderen. Om 
hun creatieve denken te vergroten. Op een positieve 
en avontuurlijke manier proeven kinderen aan me-
ditatie, hartfocus, yoga en mindfulness. Ze krijgen 
tools voor thuis om hun lichaam en volle hoofd de 
baas te zijn, om zich zo meer ontspannen te voelen. 
Waar ze ook zijn. Daarna luisteren ze naar een 
rustgevend fantasieverhaal, dat kinderen terug in 
hun eigen kracht zet. We eindigen de training met 
een creatieve oefening om alle indrukken van de les 
te verwerken. Voor kinderen van 3-13 jaar.

docent: Doortje van der Molen
e-mailadres: doortje@veer-krachtig.com

VeerKrachtig kindermeditatie en -yoga

theater

doelgroep
kinderen
jongeren

niveau
beginner
gevorderd

Wij maken mooie momenten!
Van Ravesteijn combineert sinds 1997 theater 
met historie. Ze zijn bekend van de theaterwan-
delingen, theaterdiners en op maat gemaakte 
acts. 
In samenwerking met Kunstkade en het HCL 
worden jaarlijks interactieve educatieprojecten 
georganiseerd voor het basis onderwijs. Ge-
schiedenis komt tot leven en blijft zo goed in het 
geheugen hangen.
Voor volwassenen en kinderen maken ze thea-
tertrainingen op maat. 

docent: Jd van Ravesteijn
e-mailadres: info@wijmakenmooiemomenten.nl

Van Ravesteijn Theater & Events

theater
muziek

doelgroep
kinderen
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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8988 Wilde Wijk presenteert commu-
nity art project Podium Huzum.
Podium Huzum is het eerste wijkproject in de wijk Hui-
zum-West georganiseerd door Wilde Wijk. Vanaf half 
september een jaar lang creatieve workshops en sociaal 
culturele activiteiten voor wijkbewoners. Doe mee met the-
aterlessen en werk samen toe naar een theatervoorstelling! 
Een Huiskamer Filmfestival, georganiseerd voor jong en 
oud. En iedereen zingt mee in het wijkkoor. Op het Open 
Podium, een laagdrempelig wijktheater, tonen bewoners 
en professionals wekelijks hun talenten. Kijk voor meer 
informatie op www.podiumhuzum.nl. Geef je op en neem 
je buurvrouw of buurman mee!

docent: Froukje Draaijer
e-mailadres: info@wildewijk.nl

Wilde Wijk

theater
muziek

doelgroep
jongeren
volwassenen

niveau
beginner
gevorderd
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Creatieve drive?
Ontwikkel je talent! 
 En word professional in ontwerpen of vormgeven. Of professional in of naast de spotlights!

Interieur- en meubelontwerp

•  Creatief vakman
•  Interieuradviseur
 
Styling, fashion en presentatie

•  Fashion tailor
•  Styling designer
 
Artiestenopleidingen

•  Muzikant
•  Acteur
•  Sounddesigner
  
Evenemententechniek- en organisatie

•  Podium- en evenemententechnicus
•  Eventproducer
 
Media en vormgeving

•  Mediavormgever
•  Film en media (AV-specialist)
•  Content creator

K I J K  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  O P  W W W. K U N S T K A D E . N L

Wij zijn Kunstkade - en beloven jou de kunst om 
jezelf te vormen. 
Wij zetten ons in voor:

• Alle kinderen in Leeuwarden in staat stellen hun talent te ontdekken, bij 
te dragen aan hun ontwikkeling

• Het delen van kennis en ervaring stimuleren
• Al het aanbod van creatieve activiteiten zichtbaar maken voor alle 

inwoners van de gemeente Leeuwarden

Kunstkade is er voor iedereen die in Leeuwarden actief aan de slag wil met 
een of meerdere vormen van kunst en cultuur. 

Al vanaf je prilste bestaan, word je gevormd. Door wat binnen in je genen 
zit - en door alles buiten, in de wereld om je heen. Het maakt je wie je gister 
was, wat je vandaag doet - en hoe je morgen denkt. Het maakt hoe jij, op 
jouw beurt, de wereld groter maakt en kleur geeft. Vorm geeft. Voor jezelf. 
Maar ook voor een ander. 

Kunstkade wil iedereen de kans geven zich zo breed mogelijk te vormen. 
Met de kracht van kunst en cultuur. Want daarin vinden we de schoonheid, 
ontroering, verbeelding en verrassing die inspireren om open te staan voor 
nieuwe inzichten. Je wordt er geprikkeld door de creativiteit van anderen -en 
ontdekt je eigen verborgen talenten. Kennismaken met kunst en cultuur doet 
iets met ons hart en ziel. Het verbindt, roept vragen op, maakt nieuwsgierig 
en geeft plezier. 
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