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Beleef de échte teamspirit 
en zing samen!   p. 15

Leer zingend dansen en  
dansend toneelspelen!  p. 22

Maak kennis met de kunst van techniek. p. 26

za 13 juni 
Open Dag
Meld je nu gratis aan! 

“ Er gaat niets boven een live-ervaring  
in onze muziekstudio’s, een creatieve 
sessie in ons atelier en schitteren in  
de spotlights van onze theaterzaal.  
Kom ook en maak het mee!”
  Tina Drijver-Buis  
(manager educatie) en 
Lineke Kortekaas (directeur) 
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Overzicht 
op leeftijd

Imponeer je vrienden met 
zomerse klanken!   p. 17

Ga jij voortaan fluitend  
de dag door?  p. 13

Welk instrument smaakt naar meer?  p. 13 en 17 

Binnen én buiten het klaslokaal 
met kunst aan de slag!  p. 32 en 33

Op naar het 
perfecte plaatje. p. 28

                        Let’s go a capella!   p. 15
Jonge kleimonsters en 
knutselfreaks opgelet!   p. 25
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“ Tijdens de Open Dag  
bij Cool had ik maar  
aandacht voor één  
instrument: de piano!  
Het is een leuk instru-
ment omdat je zelf  
allerlei liedjes kunt  
spelen, maar ook ande- 
ren kunt begeleiden.”
Jason Storm 
leerling gitaar

7
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The Voices 
of Cool
zie pagina 15

Instrumenten-
proeverij
zie pagina 13 

lesvorm lesduur aantal lessen tarief t/m 21 jaar tarief 21+

bij incasso in  
6 termijnen

bij incasso in  
6 termijnen

Duoles basis (1e t/m 3e lesjaar) * 40 minuten 36 + 2 (projectweken) €418,00 6 x €69,67 - -

Duoles vervolg (vanaf 4e lesjaar) * 40 minuten 36 + 2 (projectweken) €557,50 6 x €92,92 - -

Duoles 21+ 40 minuten 36 + 2 (projectweken) - - €864,00 6 x €144,00

Individuele les 30 minuten 36 + 2 (projectweken) €1112,50 6 x €185,42 €1346,00 6 x €224,33

Individuele les om de week 30 minuten 18 + 1 (projectweek) €556,00 6 x €92,67 €673,00 6 x €112,17

Knipkaart Totaal 300 minuten div. €347,50 6 x €57,92 €421,50 6 x €70,25

Proeflessen 20 minuten 2 €25,00 - €30,00 -

INSTRUMENT HUREN
Dankzij het Cool Prelude Fonds is het voor kinderen tot 18 jaar 
uit Heerhugowaard mogelijk om voor een klein bedrag een in-
strument te huren (mits voorradig) om muziekles op te volgen 
bij Cool. Ook voor proeflessen is het mogelijk een instrument 
te huren. Kinderen van ouders met een Huygenpas krijgen 
voorrang bij de toewijzing van een instrument. Meer informa-
tie is op te vragen via educatie@coolkunstencultuur.nl.

ZANGLES
Wanneer je zingt, komt er endorfine vrij. Dit ‘knuffel- 
hormoon’ geeft je een geluksgevoel en rekent af met stress. 
Zingen maakt dus gelukkig én zorgt voor ontspanning. Kin-
deren en volwassenen kunnen bij Cool zangles volgen in  
dezelfde lesvormen als instrumentale les. Leer alles over de 
juiste ademhaling, houding en articulatie en ontdek de on-
eindige mogelijkheden van je stem. Klassiek, pop of musical; 
wat je zingt bepaal jij!

PROJECTWEKEN
Bij Cool krijg je meer dan alleen muziekles! Tijdens de pro-
jectweken krijgen alle leerlingen die instrumentale les of 
zangles volgen de mogelijkheid om hun muzikale kennis te 
vergroten en te verdiepen. In de eerste projectweek vinden er 
allerlei samenspeelprojecten plaats, ter voorbereiding op het 
kerstconcert. In de tweede projectweek kun je diverse inspi-
rerende muziekworkshops volgen. Deelname is bij het lesgeld 
inbegrepen!

INSTRUMENTEN 
blaasinstrumenten bariton,  
blokfluit, bugel, dwarsfluit, hobo, 
hoorn, klarinet, saxofoon,  
trombone, trompet
snaarinstrumenten akoestische 
gitaar, basgitaar, elektrische  
gitaar, harp
slagwerk drums, percussie
strijkinstrumenten altviool,  
cello, contrabas, viool
toetsinstrumenten accordeon, 
elektronisch orgel, kerkorgel, 
keyboard, piano

LESVORMEN & TARIEVEN
Jong of ouder, beginnend of gevorderd; iedereen kan bij Cool 
muziekles volgen! Dankzij de verschillende lesvormen kun je 
zelf bepalen wat het beste bij je past. Zo kun je individueel les 
volgen of in een duo. Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen 
de kans krijgen om muziekles te volgen, daarom geldt voor de 
eerste drie jaar duoles een lager tarief (duoles basis). Vanaf het 
vierde lesjaar start de vervolgopleiding (duoles vervolg) waar-
in de vaardigheden worden verdiept en verbreed. Vanaf dat 
jaar biedt Cool bovendien extra activiteiten zoals gratis deel-
name aan het MetroCoolorkest (zie pagina 14). 

Het bespelen van een instrument of samen zingen is niet alleen leuk om te 
doen, het is ook ontzettend gezond! Muziek ontspant én prikkelt namelijk  
de hersenen. Van het aanmaken van geluksstofjes tot betere verbindingen 
tussen de linker- en rechterhelft van het brein; muziek maken heeft een  
positieve invloed op de gezondheid van jong én oud(er). 

*     Zie pagina 9 voor meer informatie over deze lesvormen en tarieven.
**  Woon je buiten de gemeente Heerhugowaard? Kijk dan voor de tarieven op onze website.

KORTING 
Inwoners met een  
Huygenpas krijgen  
korting op het lesgeld. 
Kijk voor meer informa-
tie over deze en andere 
kortingsregelingen op 
pagina 34.

Instru-
mentale 

les & 
zangles
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072 5345550, info@kinderopvangbabbels.nl, kinderopvangbabbels.nl

Kom erbij, ontdek de wereld

  

SPRINGPLANK VOOR 
TALENT!

UNIEK IN DE REGIO

examen dans & drama

vmbo, havo, vwo

10

HOGER IQ 
Muziek maken heeft een positieve en 
stimulerende werking op de verbindin-
gen in de hersenen. Daarom ontwikke-
len kinderen die muziekles krijgen een 
significant hoger IQ. 

MOTORISCHE ONTWIKKELING 
Door te klappen, stampen en bewegen 
op muziek en door te oefenen met ver-
schillende materialen en instrumenten 
wordt de motoriek gestimuleerd.

MEER ZELFVERTROUWEN 
Soms wil het muziek maken even niet 
lukken. Muziek maken leert je dat je 
door dóór te gaan de mooiste resultaten 
bereikt en heeft dus een positief effect 
op het zelfvertrouwen. 

BETER GEHEUGEN  
Muziek maken en zingen stimuleert de 
taalontwikkeling én traint het geheu-
gen en de concentratie door het onthou-
den van melodieën en woorden. 

Een energieke drummer, een vrolijke blokfluitspeler of een gevoelige 
pianist: wat voor muzikant schuilt er in jouw kind? Het maakt  
eigenlijk niet uit want een instrument bespelen is sowieso slim! 
Muziek maken is namelijk niet alleen leuk, het heeft ook een posi-
tief effect op de ontwikkeling en vaardigheden van kinderen. 

Muziek  
maken 
is slim!

WELK EFFECT HEEFT MUZIEK MAKEN OP KINDEREN?

Start vandaag nog met je  
muzikale ontdekkingsreis!  
De allerkleinsten kunnen terecht  
in een van onze basiscursussen  
(pagina 12). Liever direct starten  
met les op een instrument? Kijk 
op pagina 8 voor meer informatie  
over instrumentale les en zangles 
bij Cool. 
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MUZIEK OP SCHOOT  
VOOR DREUMESEN
Met muziekspelletjes en herkenbare 
liedjes experimenteren de allerklein-
sten met klanken en geluiden. Even 
quality time met elkaar want spelen 
met muziek doen de kinderen samen 
met hun (groot)ouders!  
leeftijd 1-2 jaar

startdata wo 9 sep & wo 27 jan

aantal lessen 10

tarief €70,00

MUZIEK OP SCHOOT  
VOOR PEUTERS
Samen met hun (groot)ouders ontdek-
ken peuters dat overal muziek in zit.  
Samen zingen we liedjes en doen we 
muziekspelletjes die je thuis ook kunt 
spelen. Klap, stamp, beweeg en zing je 
met ons mee?
leeftijd 2-3 jaar

startdata wo 9 sep & wo 27 jan 

aantal lessen 10

tarief €89,00 

MUZIEK VOOR 
KLEUTERS
Op deze leerzame muzikale ontdek-
kingsreis voor kleuters doen we samen 
allerlei muziekspelletjes. Spelender-
wijs leren we zo alles over hoog en laag, 
hard en zacht, snel en langzaam. Ga 
met ons mee op reis!
leeftijd 4-6 jaar

startdata ma 7 sep & ma 25 jan 

aantal lessen 6

tarief €53,50

12

Basis 
cursussen

Wist je dat? 
Als kinderen samen met andere  
kinderen zingen en muziek maken 
worden de sociale en communi- 
catieve vaardigheden geoefend.

Wist je dat? 
Vaste liedjes helpen  
bij de dagelijkse activiteiten zoals 
tandenpoetsen, aankleden en naar 
bed gaan. Zelfs opruimen wordt  
leuk als je zingt! 

Muziek maken is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling 
van jonge hersenen. Zo zorgt het onder andere voor betere verbin-
dingen tussen de linker- en rechterhelft van het brein. Daarom 
kunnen kinderen bij Cool al vroeg starten met hun muzikale  
ontdekkingsreis. Ga mee op reis en maak kennis met de eindeloze 
mogelijkheden van muziek in een van onze basiscursussen! 

INSTRUMENTENPROEVERIJ
Ga je voor gitaar, piano of accordeon? 
In de Instrumentenproeverij maak je 
eerst kennis met alle instrumenten. 
Vervolgens kies je drie instrumenten 
uit waar je nog een aantal verdiepende 
lessen op volgt. 
leeftijd 8-11 jaar

startdata ma 7 sep & ma 25 jan

aantal lessen 20

tarief €254,50

BLOKFLUITKLAS
Voortaan ga je fluitend de dag door! 
Spelenderwijs leer je alles over noten, 
maat en melodie en fluiten we de leuk-
ste liedjes. De Blokfluitklas is een per-
fecte basis voor jouw muzikale ontwik-
keling.
leeftijd 6-9 jaar

startdata wo 9 sep & wo 27 jan

aantal lessen 15

tarief €79,50

Musicalklas
zie pagina 22
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ACCORDEONORKEST A&B
Deel je passie voor dit veelzijdige instru-
ment in een van onze Accordeonorkes-
ten. Het repertoire is zeer gevarieerd en 
de orkesten treden regelmatig op, met 
als hoogtepunt de jaarlijkse Accordeon- 
avond. 
leeftijd 8+ 

startdatum vr 21 aug (instromen mogelijk)

aantal lessen 30

tarief €63,50 / €77,00 (21+)

niet Cool-leerlingen €210,50 / €255,50 (21+)

THE VOICES OF COOL
Samen zingen we hits van o.a. Davina 
Michelle en Suzan & Freek en spelen we 
spelletjes om meer te leren over de emo-
tie in muziek. Schrijf tot slot je eigen 
song en je bent helemaal klaar voor The 
Voice! 
leeftijd 6-12 jaar

startdatum di 8 sep 

aantal lessen 30

tarief €131,00 

Samen 
muziek maken

Samen zingen
METROCOOLORKEST
Meld je aan voor het MetroCoolorkest en 
ontdek hoe leuk en leerzaam het is om 
samen muziek te maken met allerlei  
verschillende instrumenten. Naast het 
orkest voor beginners, hebben we ook 
een orkest voor gevorderden (min. twee 
jaar leservaring).
leeftijd 8+ 

startdatum wo 9 sep

aantal lessen 30

tarief €63,50 / €77,00 (21+)  
(gratis voor eerste- en vierdejaars leerlingen)

JACKY ROOFER’S BIG BAND
Waar ze ook spelen, het is altijd swin-
gen geblazen met de Jacky Roofer’s Big 
Band! Speel mee met eigentijdse big-
bandmuziek of met klassiekers van  
o.a. Glenn Miller, Count Basie en Duke 
Ellington.
leeftijd 14+

startdatum do 20 aug (instromen mogelijk)

aantal lessen 30

tarief €63,50 / €77,00 (21+)

niet Cool-leerlingen €210,50 / €255,50 (21+)

LET’S GO A CAPELLA
Zingen kan met een band, karaoke, of... 
a capella! In deze cursus nemen we een 
duik in de wereld van Pentatonix, Glee 
en OG3NE en ontdekken we hoe je met 
alleen je stem een volledige band kunt 
vervangen.
leeftijd 12-25 jaar

startdatum do 17 sep

aantal lessen 12

tarief €58,00 / €72,00 (21+)

Muziek spreekt een universele taal, brengt mensen samen en laat 
grenzen verdwijnen. Bundel daarom je krachten met die van andere 
muzikanten en maak sámen muziek! Cool heeft diverse ensembles 
en orkesten voor beginners en gevorderden. Speel je met ons mee?

Samen zingen verbindt en geeft energie! Naast stemvorming, adem-
haling, meerstemmig zingen en podiumpresentatie, leer je naar  
elkaar te luisteren én samen te werken. Zet al je zintuigen op scherp 
en beleef de échte teamspirit!

STRIJKERSENSEMBLE
Zet een groep violisten en cellisten bij 
elkaar en je creëert een magisch ensem-
ble dat samen de mooiste muziek speelt. 
Ontwikkel je eigen talent, inspireer de 
anderen en ontdek hoe indrukwekkend 
het klinkt als je samenspeelt. 
leeftijd 1-3 lesjaar / 4+ lesjaar

startdatum vr 4 sep

aantal lessen 8+1

tarief €58,00 / €70,50

HAFA THEORIECURSUS
Bespeel je een instrument en wil je alles 
leren over de theorie achter de noten?  
In deze cursus word je klaargestoomd 
voor het theoriegedeelte van een HaFa- 
examen en leer je alles over muziek- 
theorie. Na het examen (niveau A, B, C 
of D) ontvang je een theoriecertificaat. 
leeftijd 8+

startdatum ma 1 feb

aantal lessen 8

tarief €58,50 / €76,50 (21+)

FEMALE VOCAL GROUP SING OUT!
Zing samen met andere muzieklief- 
hebbers de leukste gospel-, jazz- en  
popnummers. Plezier bij het zingen 
staat voorop maar daarnaast leer je ook 
alles over stemvorming, ademhaling 
en podiumpresentatie.  
leeftijd 18+ 

startdatum di 8 sep

aantal lessen 30

tarief €202,00 / €245,50 (21+)

15Cool kunst en cultuur

Ukelele
zie pagina 17

Zangles
zie pagina 8



Opvang en onderwijs met een 
openbaar karakter, algemeen 

bijzonder en katholiek identiteit 
in Heerhugowaard, Langedijk en 

Alkmaar.

Onze online activiteitenagenda staat vol interessante
workshops en lezingen voor jong en oud.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie boeken,
e-books, luisterboeken, � lms, tijdschriften, games en muziek.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

Materialen kun je 24/7 reserveren en verlengen.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

Maak gebruik van onze ruime werk- en studieplekken.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek.
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

Je hebt al een abonnement voor € 4,75 per maand.

Tot ziens in de bieb!
ww.bibliotheekkennemerwaard.nl

DE VONK 
VOOR 

INSPIRATIE
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Op reis door de muziekgeschiedenis of je vrienden imponeren met 
de vrolijke klanken van de ukelele? Naast instrumentale lessen 
biedt Cool diverse muziekspecials voor jong en oud(er). Nieuw  
dit seizoen is de cursus Wereldmuziek waarin je kennismaakt met 
muziek en instrumenten uit het Midden-Oosten.

16

Muziek 
specials  

10 EEUWEN 
MUZIEKGESCHIEDENIS
Ga mee op ontdekkingsreis door de 
muziekgeschiedenis! Tien eeuwen heb-
ben grote muzikale meesters voort- 
gebracht. Met beeld- en geluidsfrag-
menten ontdek je de verhalen achter  
bekende composities. 
leeftijd 30+

startdatum di 8 sep

aantal lessen 8

tarief €153,00

UKELELE
De ukelele: een klein instrument met 
een zomerse sound. Bovendien is de 
‘uke’ eenvoudig te bespelen: met slechts 
vier akkoorden kun je al duizenden 
liedjes spelen! Wie imponeer jij straks 
met de vrolijkste klanken? Deze cursus 
bieden we aan voor zowel beginners als 
gevorderden.
leeftijd 12+ 

startdata ma 28 sep & ma 25 jan 

aantal lessen 8 

tarief €62,50 / €75,50 (21+)

WERELDMUZIEK 
We gaan op reis langs de verschillende 
muziekculturen uit het Midden-Oosten. 
Wat zijn de ingrediënten van deze cul-
turen? We kijken naar de instrumenten, 
melodieën en spelregels. Daarna gaan 
we zelf met de ritmes aan de slag! 
leeftijd 14+  

startdatum za 17 okt 

aantal lessen 8

tarief €125,00 / €151,50 (21+) 

INSTRUMENTENPROEVERIJ 
VOLWASSENEN 
Altijd al een instrument willen leren 
spelen en nu eindelijk tijd? In dit muzi-
kale menu proef je eerst van allerlei in-
strumenten. Daarna volg je een serie 
verdiepende lessen op de drie instru-
menten die naar meer smaken. 
leeftijd 30+  

startdata do 10 sep & do 28 jan 

aantal lessen 20

tarief €301,50

BANDCOACHING
Je hebt een te gekke band en dito reper-
toire maar toch trekken jullie geen  
volle zalen. Met de tips en trucs van 
onze bandcoach kom je sowieso een 
stap verder! Voor bestaande bands én 
iedereen die in een band wil spelen.
leeftijd 12+

startdatum in overleg

aantal lessen 1, 5, 10 of 30

tarief zie website

Beeldhouwen & keramiek
zie pagina 31

bezoek aan musical of opera drama/muziek in 1e en 2e klassen 

bezoek aan dansvoorstelling cultuurklas muziekavond Huygens on stage

muziek of beeldende vorming mogelijk als examenvak theaterproductie 

voor èn door leerlingen bezoek aan musea bezoek aan toneelvoorstelling

heel veel Cultuur op de school
van jouw toekomst! huygens.nl

openbare scholengemeenschap 
te Heerhugowaard voor 

vwo, havo en vmbo



Henk Vasbinder

keyboard

Anita Ramphal

harp

Mark Boesveld

basgitaar

Honoré Prins
bariton en 
trombone

Bianca IJdema

accordeon e.a.
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Margret Schilder

beeldende kunst

Frank Rutgers
cello en 
contrabas

Jan Koppes

divers

Joris Kühne

gitaar en ukelele

Ellen Mertz
blokfluit, 
hobo e.a. 

Lore Koelemeijer

musical

Dirkjan  
de Koning
slagwerk

Monique Jansen

dwarsfluit

Niamh 
McCullough
beeldende kunst

Sanne Groen

kunst & techniek

Ernst Binnekamp

piano

Betty Bakker

bugel en trompet 

Melanie Aalders

musical en koren

Het team

Karlijn Blans

piano

Bert Baars

Jacky Roofer’s  
Big Band

Vera 
Rademaekers
zang e.a.

Ben Wezel

saxofoon

Marijke Besseling

Cool voor School

Jurriaan Suri
ng

gitaar

Fred Suring
muziek-
geschiedenis e.a.

Marleen  
Z outman
viool

Mareille van 
Straaten
theater

Lotte Schuiling

kinderkoor

Sophie Terluin

fotografie

Bianca Laan

medewerker 
educatie

Eva Pit

Cool voor School

Sanne Smienk

Cool voor School

Tina Drijver-Buis

manager educatie

Angelique 
Schaapveld
piano

Ronald van  
der Veen
keyboard en orgel

Jussi Paananen

viool

Jos Ruiters

klarinet

Loekie van  
der Heide
viool

Jan Groenink

fotografie

Henk Veldt

hoorn

Jussi Paananen

viool

Lana  
Podrascanin Savic
piano

Lex Pantelic

wereldmuziek



Theater 
& musical
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✔ Huiswerkbegeleiding

✔ Bijles

✔ Examentraining

✔ Citotoetstraining

✔ Leerproblemen

Rustenburgerweg 91

1703 RV Heerhugowaard

072-5316475

06-44027072

StudieSucces is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die op een 
bepaald moment in hun schoolcarrière moeite hebben met het leren en / of 
maken van het schoolwerk. Onze persoonlijke aanpak, flexibele inzetbaarheid 
en kwaliteit zorgen ervoor dat we al jaren een slagingspercentage hebben van 
rond de 90%! StudieSucces wijst de weg naar betere cijfers.

Meer weten? Kijk op www.studiesucces.nl of bel naar 072-5316475

www.studiesucces.nl

www.trinitascollege.nl

Jouw 

talent telt!
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OOK VOOR CULTUUR     GO TRINITAS

én elk jaar in dit theater: De Grote Prijs van het Trinitas College

190188_adv_cool_155x105mm_01.indd   1 10-04-19   14:22
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“ Ik vind het leuk om te 
improviseren tijdens de 
musicallessen. Om alles 
wat ik heb geleerd in de 
lessen te combineren  
met m’n eigen creativi- 
teit en toe te passen in 
een scène. Mijn docen- 
ten Melanie en Lore  
geven mij veel zelfver-
trouwen waardoor ik  
kan stralen op het  
podium.”
Noémí Evenblij 
cursist Musicalproductieklas
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Treed in de voetsporen van de grote artiesten en schitter op het  
podium van Cool als een echte acteur of musicalster. Wist je dat 
acteren goed is voor je concentratie, communicatie én zelfvertrou-
wen? Dus licht uit, spot aan… het is tijd om in de huid van iemand 
anders te kruipen! 

Theater 

THEATERKLAS: DE WAANZINNIGE 
BOOMHUT VAN 13 VERDIEPINGEN
Wat zou jij doen als je in een waanzin-
nige boomhut woonde? We laten onze 
fantasie de vrije loop, maken kennis 
met grime en nemen een kijkje achter 
de schermen. Samen zetten we een waan- 
zinnige voorstelling op de planken!
leeftijd 6-12 jaar 

startdatum wo 27 jan 

aantal lessen 15

tarief €159,50

MUSICALKLAS
Houd je van zingen, dansen én toneel-
spelen en doe je dat het liefst allemaal 
tegelijk? Meld je dan aan voor onze  
Musicalklas en leer zingend dansen, 
dansend toneelspelen en een lied zingen 
als een verhaal! Aan het einde van de 
cursus sta je op het toneel voor publiek. 
leeftijd 6-12 jaar

startdata di 8 sep & di 26 jan

aantal lessen 15

tarief €159,50

MUSICALPRODUCTIEKLAS: 
ALADDIN (6-12 jaar)
Wat zou jij wensen als je álles mocht 
wensen wat je maar wilde? Samen vlie-
gen we over het podium met magische 
tapijten, toveren we een aapje om tot een 
olifant en gaan we de strijd aan tegen de 
boze schurk Jafar.
leeftijd 6-12 jaar 

startdatum di 20 okt 

aantal lessen 30

tarief €323,00

MUSICALPRODUCTIEKLAS: 
ALADDIN (12-18 jaar)
Aladdin, dé musicalhit van Broadway 
komt naar Cool! Kruip in de huid van het 
beroemde straatschoffie, de prachtige 
prinses Jasmine of beleef magische  
momenten als Geest. Samen zetten we 
deze klassieke productie op de planken!
leeftijd 12-18 jaar

startdatum di 20 okt 

aantal lessen 30

tarief €323,00 

Wist je dat? 
Naast acteurs zijn er allerlei  
andere medewerkers nodig  
om een theatervoorstelling 
of musical op te kunnen voeren,  
zoals een regisseur, geluids- en 
lichttechnici, decorbouwers,  
grimeur en een kostuum-
ontwerper. 

& musical
De twee musicalproductieklassen 
krijgen eerst apart van elkaar les  
en worden na 15 lessen samen- 
gevoegd. Samen voeren zij aan  
het einde van het seizoen de magi-
sche musical Aladdin op voor groot 
publiek! 

The Voices of Cool
zie pagina 15

Kunstklas kids
zie pagina 25

Ukelele
zie pagina 17



“ Van een gewone homp 
klei kun je echt van alles 
maken! Het blijft altijd 
spannend hoe het – na  
al je inspanningen - uit 
de oven komt. Is het niet 
gebarsten en is de kleur 
naar wens? Deze gegla-
zuurde ijsvogeltjes zijn 
goed gelukt en staan nu 
naast de vijver in mijn 
tuin.”
Viola van Poelje 
cursist Beeldhouwen & keramiek
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Welke kunstenaar schuilt er in jou? Jonge kleimonsters en knut-
selfreaks kunnen zich helemaal uitleven in het atelier van Cool en 
eindeloos experimenteren en ontdekken. Maak kennis met materi-
alen en technieken, gebruik je fantasie en creëer er op los! 

Kunstklassen

KUNSTKLAS KLEUTERS
Eindeloos knutselen, kliederen, kneden 
en bouwen. Spelenderwijs maken de 
kleuters kennis met verschillende  
materialen, technieken, kleuren en 
vormen. Na deze cursus blijft geen vel-
letje papier meer wit! 
leeftijd 3-7 jaar

startdata wo 7 okt, wo 27 jan & wo 21 apr 

aantal lessen 10

tarief €95,50 

KUNSTKLAS KIDS
Ben jij de nieuwe Van Gogh of Warhol? 
Kom naar ons atelier en laat je inspi- 
reren door verschillende materialen  
en technieken. Ondertussen maak je 
kennis met het werk van grote kunste-
naars, van vroeger en nu. 
leeftijd 7-12 jaar

startdata wo 7 okt, wo 27 jan & wo 21 apr 

aantal lessen 10

tarief €127,50

Wist je dat? 
Paars ooit één van de duurste  
kleuren ter wereld was? Voor 500 
gram paars pigment moesten wel  
4 miljoen schelpen worden ver- 
malen. Hierdoor was de kleur zó  
duur, dat alleen keizers en koningen 
deze konden betalen. 

24
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BLAUWDRUKKEN
Wist je dat je met een mengsel van che-
micaliën en de toevoeging van zonlicht 
de mooiste tekeningen kunt maken? Ga 
aan de slag met deze eeuwenoude tech-
niek voor een uniek en wonderbaarlijk 
resultaat.
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 25 sep

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie) 

HET WIEL OPNIEUW UITVINDEN
Meer dan 5000 jaar geleden werd het 
wiel uitgevonden. In deze workshop 
maak je met behulp van houten wielen 
een eigen machine die kan bewegen 
zónder gebruik van batterijen. Wat voor 
uitvinder schuilt er in jou?
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 2 okt

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie) 

OPLICHTENDE AMULETTEN
Hoe gaaf is het als je een zelfgemaakt 
amulet hebt dat je beschermt tegen  
gevaar? We gaan aan de slag met ver-
schillende materialen en gebruiken  
koperdraad als stroomgeleider, zodat 
jouw amulet ook licht geeft!
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 9 okt

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

Schrijf je in voor de hele serie en  
betaal een gereduceerd tarief! 

Bouw je eigen bruisraket of ga mee op ontdekkingsreis naar de 
maan! Of ga je mee terug in de tijd naar de Middeleeuwen en het 
Oude Rome om alles te leren over amuletten, de uitvinding van  
het wiel en wastabletten? In deze eendaagse workshops ga je met 
verschillende materialen – en een gezonde dosis fantasie – aan de 
slag en maak je kennis met de kunst van techniek.

WASTABLETTEN
Vroeger leerden kinderen met behulp 
van een waslaag en een griffel schrijven 
op een wastablet. Dat kunnen wij ook! 
Foutje gemaakt? Wrijf de was warm en 
je veegt het zo weer uit. Dus: niet swi-
pen, maar schrijven!
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 23 okt

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

SOUVENIR VAN DE MAAN
Met een zelfgemaakte bruisraket vlie-
gen we naar de maan! Zullen de bloe-
men en planten op de maan pluizig of 
slijmerig zijn? We gaan op ontdek-
kingsreis en maken zelf een souvenir 
om weer mee terug te nemen.
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 6 nov

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

KUNST EN VLIEGWERK
Hoe kan een vliegtuig in de lucht vlie-
gen en waarom is dit slecht voor het mi-
lieu? Leer het tijdens deze workshop en 
maak zelf een duurzaam vliegtuig dat 
door de veerkracht van elastiek blijft 
vliegen.
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 13 nov

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

kunst & techniek
Eendaagse 
workshops

Instrumentenproeverij
zie pagina 13

Kunstklas kids
zie pagina 25
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Schrijf je in voor de hele serie en 
betaal een gereduceerd tarief! 

Wist je dat de linkerkant van je gezicht het meest geschikt is voor 
portretfoto’s en dat het in de ruimte onmogelijk is om een scherpe 
foto te maken met een digitale camera? Het perfecte plaatje maak 
je niet zomaar. Alles wat je moet weten leer je tijdens deze een-
daagse fotografieworkshops, die je ook als serie kunt volgen. 

Fotografie 

ISO & DIAFRAGMA
Verschillende onderdelen van de  
camera zorgen voor de belichting van 
de foto. Zo kun je rekening houden met 
de ISO-waarden, diafragma, sluitertijd 
en belichtingsmeter. Hoe? Je leert het 
tijdens deze workshop!
leeftijd 14+

startdatum za 26 sep   

aantal lessen 1

tarief €18,00 / €21,50 (21+)  
€100,50 / €120,50 voor serie

SCHERPSTELLEN
Kies je voor de automatische instellin-
gen of stel je je camera handmatig in 
om een scherpe foto te maken? Ontdek 
de mogelijkheden van jouw camera en 
leer de juiste keuzes te maken. 
leeftijd 14+ 

startdatum za 31 okt 

aantal lessen 1

tarief €18,00 / €21,50 (21+) 
€100,50 / €120,50 voor serie

HET CAMERAMENU
Iedere camera is voorzien van een menu 
met talloze opties. Na deze workshop 
kent jou camera geen geheimen meer en 
weet je precies welke instellingen je 
moet aanpassen voor de perfecte foto. 
leeftijd 14+  

startdatum za 3 okt

aantal lessen 1 

tarief €18,00 / €21,50 (21+)  
€100,50 / €120,50 voor serie

COMPOSITIE
Door het ordenen van elementen vol-
gens een bepaalde strategie creëer je 
orde in de chaos en schiet je niet zomaar 
een kiekje, maar een échte foto. Ontdek 
alles over de rol van compositie!
leeftijd 14+  

startdatum za 17 okt 

aantal lessen 1 

tarief €18,00 / €21,50 (21+)  
€100,50 / €120,50 voor serie

SCHERPTE & DIEPTE
Moet het voorwerp dat je wilt fotografe-
ren op de voor- of achtergrond? En waar 
moet je staan om het voorwerp scherp 
in beeld te brengen? Maak kennis met 
scherpte en diepte en de rol van de lens.
leeftijd 14+

startdatum za 14 nov 

aantal lessen 1 

tarief €18,00 / €21,50 (21+)  
€100,50 / €120,50 voor serie

Eendaagse 
workshops

Tekenen & schilderen 
zie pagina 31

Verdiepingscursus fotografie
zie pagina 31
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Wist je dat? 
Het woord ‘Kiekje’ komt van de  
achternaam van Israël Kiek. Deze  
Nederlandse fotograaf leefde  
van 1811 tot 1899 en werd bekend 
 om zijn spontane portretfoto’s. 

HANDMATIG AAN DE SLAG
Kom uit je comfortzone en leer je camera 
op een andere manier te gebruiken. Af 
van die brave automatische stand en op 
naar het perfecte plaatje waarbij je zélf 
de instellingen regelt.
leeftijd 14+ 

startdatum za 28 nov

aantal lessen 1 

tarief €18,00 / €21,50 (21+)  
€100,50 / €120,50 voor serie
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•  BINNEN-EXPOSITIES 

   Schilderijen, wandkleden, beelden, glas                         

   en keramiek.  

•  BEELDENTUIN 

   Beelden en objecten van diverse 

   materialen. Open bij aanwezigheid of op 

   afspraak.  

•  EXCURSIES 

•  VERHUUR  ATELIERS

•  WORKSHOPS

•  KINDERPARTIJTJES 

   Beeldhouwen, Tekenen en/of Schilderen,           

   Boetseren. 

Piet en Joke Beers - Rustenburgerweg 126 - 1703 RZ Heerhugowaard
Tel: 072-5710261 - info@artfarm.nl - www.artfarm.nl

www.facebook.com/artfarmheerhugowaard

Artfarm Kunst op de boerderij
Wij organiseren: 

Balletschool 
Heerhugowaard

Theo Groothuizen

Kapelsteeg 2 (nieuwe ingang)

1811 ER Alkmaar

t 072 5113463Let op! 

Onze ingang is nu aan 

de zijkant: Kapelsteeg 2.

info@theogroothuizen.nl

www.theogroothuizen.nl 

Alkmaars
kleurrijkste
vanaf 1902
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Kunst & fotografie

BEELDHOUWEN & KERAMIEK
Experimenteer met materialen, vor-
men en technieken en maak de mooiste 
beelden voor in huis of in de tuin! On-
dertussen leer je werken met klei en 
speksteen en maak je kennis met de 
verschillende glazuurtechnieken.
leeftijd 18+  

startdata ma 7 sep, di 8 sep, ma 30 nov, di 1 
dec, ma 25 jan, di 26 jan, ma 19 apr, di 20 apr 

aantal lessen 5, 8 of 10

tarief zie website

TEKENEN & SCHILDEREN
Stilleven, landschap of abstract werk;  
alles is mogelijk in het atelier van Cool! 
Experimenteer met verschillende  
materialen zoals verf en krijt en leer 
ondertussen alles over kleuren men-
gen, compositie en perspectief. 
leeftijd 18+

startdata wo 7 okt, wo 27 jan & wo 21 apr 

aantal lessen 10

tarief €182,50 / €221,00 (21+)

Jouw eigen meesterwerken creëer je bij Cool! Zet al je gedachten,  
ervaringen en fantasieën om in schilderijen, beelden of foto’s. Jong of 
ouder, ervaring of geen ervaring; laat je creativiteit de vrije loop en 
vergeet even helemaal de tijd!

FOTOGRAFIECURSUS
Haal voortaan het beste uit je camera! 
Leer alles wat je moet weten over slui-
tertijden, diafragma’s, belichting, flits-
gebruik en compositie. Na deze cursus 
heb je de automatische stand van je  
camera niet meer nodig.
leeftijd 18+

startdata do 10 sep & do 28 jan

aantal lessen 10

tarief €146,00 / €177,00 (21+)

VERDIEPINGSCURSUS 
FOTOGRAFIE
(Hobby-)fotografen opgelet! Verfijn je 
technische vaardigheden, ontwikkel  
je eigen unieke beeldtaal en schiet in 
no-time het perfecte plaatje. Ook leer je 
tijdens deze cursus hoe je met software 
je foto’s kunt bewerken. 
leeftijd 18+

startdatum do 22 apr

aantal lessen 6

tarief €87,50 / €106,00 (21+)

Wist je dat? 
Je je creativiteit en fantasie kunt 
trainen? Neem bijvoorbeeld dage- 
lijks een willekeurig voorwerp in  
je handen, bedenk 10 dingen die  
je ermee kunt doen en train zo je  
creatieve brein!

Instrumentenproeverij 
volwassenen
zie pagina 17
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Wist je dat? 
Cultuuronderwijs leert kinderen te 
reflecteren op zichzelf en de wereld 
om zich heen. Ze ontwikkelen hun 
waarneming, verbeeldingskracht, 
uitdrukkingsvermogen en onder- 
zoekende houding. 
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NASCHOOLSE CURSUSSEN 
Wat is er handiger dan een cursus te 
volgen op je eigen school? Op tientallen 
basisscholen in en rond Heerhugo-
waard verzorgt Cool naschoolse activi-
teiten. Onze docenten komen naar  
de scholen toe om na schooltijd korte 
cursussen te geven op het gebied van  
muziek, theater , fotografie en film.

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot 
kritische volwassenen. Naast ons eigen les- en cursusaanbod, zijn 
we middels uiteenlopende projecten ook actief in het onderwijs en  
op kinderdagverblijven. Onze missie? Zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren in contact brengen met kunst en cultuur, binnen én buiten 
het klaslokaal! 

VOORSTELLINGEN 
Met de cultuurcoördinatoren uit het 
onderwijs en met financiële ondersteu-
ning van gemeente Heerhugowaard, zet 
Cool zich in om kwalitatief hoogstaan-
de en bij het onderwijs aansluitende 
voorstellingen te realiseren. Daardoor 
kunnen jaarlijks duizenden leerlingen 
genieten van de mooiste theatervoor-
stellingen in Cool. 

RONDJE CULTUUR 
Een dag vol cultuur voor tweede- en 
derdejaars leerlingen van het voortgezet 
onderwijs! Bij diverse culturele instel-
lingen in Heerhugowaard maken de 
leerlingen via workshops kennis met 
verschillende kunstdisciplines zoals 
dans, muziek, fotografie en film. De dag 
wordt afgesloten met een theatervoor-
stelling in Cool.

SUBSIDIEREGELINGEN
•   Meer muziek in jouw klas? Vele 

basisscholen hebben dankzij de 
subsidieregeling Impuls Muziek- 
onderwijs kunnen investeren in 
meer en beter muziekonderwijs. 
Omdat deze regeling inmiddels is 
geëindigd zijn we bezig plannen te 
ontwikkelen in samenwerking met 
Meer Muziek in de Klas, waarbij we 
ernaar streven muziekonderwijs 
voor steeds meer mensen toe-
gankelijk te maken en te houden. 

•   In samenwerking met een aantal 
basisscholen werkt Cool aan een 
structurele plek voor cultuur- 
educatie in het basisonderwijs. 
Vanuit de subsidieregeling Cul-
tuureducatie met Kwaliteit kun-
nen leerkrachten een cursus  
volgen tot gecertificeerd cultuur-
coördinator en werken directies 
aan hun visieontwikkeling. 

“ Voor veel basisschool-
teams is cultuuronderwijs 
een groot speerpunt. Maar 
hoe moeten ze dit integre-
ren in hun lessen? Dankzij 
mijn lessen als vakdocent 
en teamtrainer, kunnen 
leerkrachten direct zelf 
aan de slag in hun eigen 
klas én met de plannen 
voor de toekomst.” 
Mareille van Straaten
 theaterdocent

Cool voor 
School

COOL VOOR  
JOUW SCHOOL? 
Werk je in het onderwijs of 
bij een kinderdagverblijf 
en ben je benieuwd wat 
Cool voor jullie zou kun-
nen betekenen? Of heb je 
een idee voor een cultu-
reel project? Wij hebben 
de expertise in huis en 
denken graag met je mee! 
Neem contact op met de  
afdeling Cool voor School  
via coolvoorschool 
@coolkunstencultuur.nl.
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INSCHRIJVEN
Inschrijven voor een les of cursus bij Cool 
kan online via www.coolkunstencultuur.nl 
of via het inschrijfformulier, verkrijgbaar 
bij de servicebalie. Volg je instrumentale 
les of zangles bij Cool? Dan blijft je in-
schrijving tot wederopzegging ook voor het 
volgende lesjaar geldig. Voor de overige 
cursussen dien je je, ook als er meerdere 
series van één cursus in één cursusjaar 
worden gegeven, opnieuw in te schrijven. 

PLAATSING
Heb je je voor het nieuwe lesjaar inge-
schreven voor instrumentale les of zang- 
les? Dan neemt de docent ongeveer een 
week van tevoren contact met je op. De in-
strumentale lessen starten in de week van 
17 augustus. Schrijf je je gedurende het 
lesjaar in? Dan neemt de docent zo spoedig 
mogelijk contact met je op. De lesdag en 
-tijd wordt bepaald in overleg met de 
 docent. Plaatsing voor duolessen is onder 
voorbehoud van de mogelijkheid tot het 
vormen van een geschikt duo. Voor de cur-
sussen ontvang je circa een week voor 
aanvang informatie over de start van de 
cursus. Plaatsing voor alle lessen en cur-
sussen is onder voorbehoud van beschik-
baarheid en het aantal inschrijvingen. 

TARIEVEN
De tarieven voor inwoners van Heerhugo-
waard zijn te vinden in deze brochure of op 
onze website. Cool wordt door de gemeente 
Heerhugowaard gesubsidieerd en kan daar-
door sommige lessen en cursussen voor in-
woners van deze gemeente aanbieden voor 
een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de 
werkelijke kosten. Inwoners van andere ge-
meenten betalen een aangepast tarief. 

BETALING
Voor de betaling van het lesgeld gelden de 
volgende twee mogelijkheden:
•  Automatische incasso: het lesgeld wordt 

in termijnen geïncasseerd. Bedragen 
onder de €100,00 zullen met een eenma-
lige incasso worden geïncasseerd. 

•  Je maakt zelf het lesgeld over: het ver-
schuldigde bedrag dient in maximaal 
drie gelijke termijnen te worden overge-
maakt. Bedragen onder de €100,00 die-
nen in één keer overgemaakt te worden. 

 

KORTINGSREGELINGEN

Huygenpas
Inwoners met een Huygenpas, de kortings-
pas voor inwoners van Heerhugowaard 
met een minimum inkomen, kunnen het te-
goed inzetten voor korting op het les- en 
cursusgeld van Cool. Je kunt bij onze ser-
vicebalie terecht om het tegoed van de pas 
af te laten schrijven. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Indien het tegoed op de Huygenpas niet 
toereikend is, kun je voor instrumentale les 
en zangles een extra financiële bijdrage 
aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cul-
tuur. Via het Sociaalplein van de gemeente 
Heerhugowaard kunt u in contact komen 
met een erkende intermediair die de aan-
vraag zal verzorgen. 

Gezinskorting
Indien uit één gezin meerdere kinderen (tot 
21 jaar) instrumentale les of zangles vol-
gen, geeft Cool korting op het lesgeld. Elk 
tweede en volgende kind krijgt automa-
tisch een korting van €35,00. 

HaFa-korting
Leerlingen die via een harmonie of fanfare 
uit Heerhugowaard op les komen, kunnen 
gebruik maken van de HaFa-korting. 

UITSCHRIJVEN
De inschrijving voor instrumentale les  
en zangles wordt jaarlijks zonder tegen- 
bericht automatisch verlengd. Voor deze 
lessen hanteert Cool een opzegtermijn van 
exact één maand. Wanneer je bijvoorbeeld 
opzegt op 15 oktober, loopt de inschrijving 
en betalingsverplichting af op 15 november. 
Opzeggen kan schriftelijk of via educatie 
@coolkunstencultuur.nl. Restitutie vindt 
plaats indien reeds vooruit is betaald. Voor 
overige cursussen kun je de inschrijving 
kosteloos annuleren tot drie weken voor 
aanvang van de eerste les. 

FOTO’S & FILMPJES 
Het is mogelijk dat tijdens lessen of 
presentaties foto’s of filmpjes worden  
gemaakt voor informatieve en publicitaire 
doeleinden. Cool gaat er vanuit dat leerlin-
gen en cursisten hiermee akkoord gaan bij 
ondertekening van het inschrijfformulier 
(ook online), tenzij vooraf schriftelijk  
bezwaar is aangetekend. 

PRIVACY
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Be-
kijk voor meer informatie het Privacy Sta-
tement op onze website of neem contact 
op met educatie@coolkunstencultuur.nl.

Kijk voor meer informatie en alle algemene 
voorwaarden op www.coolkunstencultuur.nl.

Informatie &  
voorwaarden
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Elke dag het laatste lokale nieuws op www.rodi.nl

HEERHUGOWAARD IN HET NIEUWS!

Wist u dat... De krant 
elke week eenvoudig 

online te lezen is 
via de E-paper?

Het laatste 
nieuws en 
de beste 

aanbiedingen 
duidelijk in 

beeld op uw 
telefoon, tablet 

of laptop!

Mis niets via 
rodi.nl, de krant, 

de E-paper en 
onze Facebook 

kanalen!

SOCIAL
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