


Bent u op zoek naar 
opvang of school voor uw kind?

samen voor 
opvang en   
onderwijs

U vindt altijd een locatie van Allente bij u in de buurt.

Kijk voor meer informatie op www.allente.nl.

OPENINGSTIJDEN 
SERVICEBALIE
Maandag t/m vrijdag  
13:00 - 18:00 uur
Zaterdag 14:00 - 17:00 uur
Afbellen leerlingen via de  
servicebalie vanaf 09:00 uur  
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Zing, speel en dans mee in 
dit magische sprookje!  p. 23

Ontdek allerlei creatieve technieken  
in het KunstLab.   p. 26 en 27

“ Op school volgt iedereen dezelfde  
vakken, maar het zijn juist je hobby’s  
en interesses die jou onderscheiden en  
tot een uniek mens maken. Kom naar 
Cool, maak het mee en ga aan de slag  
met jouw persoonlijke ontwikkeling!”
  Vera Rademaekers (coördinator vrijetijdsonderwijs) en 
Lineke Kortekaas (directeur-bestuurder) 

Maak kennis met ons  
aanbod tijdens de Open Dag  
of  Week van de Proefles!

Maak een prachtig beeld  
voor in je eigen tuin.    p. 31
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12-18 JAAR PAG

MUZIEK 
Instrumentale les & zangles 8
Accordeonorkest A&B 14
MetroCoolorkest 14
Jacky Roofer’s Big Band 14
Bandcoaching 14
Let’s go a capella 15
Ukelele 17
Muziektheorie 17
Eendaagse workshops wereldmuziek 17

THEATER & MUSICAL 
Musicalproductieklas jongeren 23

FOTOGRAFIE 
Eendaagse workshops fotografie 28
Landschap 28
Portret 28
Close-up 28
Spelen met licht 29
Perspectief 29
Instagram-proof 29

1-12 JAAR PAG

MUZIEK 
Instrumentale les & zangles 8
Muziek op schoot voor dreumesen 12
Muziek op schoot voor peuters 12
Muziek voor kleuters 12
Muziek voor kids 13
Instrumentenproeverij 13
Accordeonorkest A&B 14
MetroCoolorkest 14
The Voices of Cool 15
Muziektheorie 17

THEATER & MUSICAL 
Theaterklas 22
Musicalklas 22
Musicalproductieklas kids 23

KUNST & TECHNIEK 
Kunstklas kleuters 25
Kunstklas kids 25
Eendaagse workshops KunstLab  26
Schilderen met zwaartekracht 26
Reis naar de Melkweg 26
Levensechte strip 26
Lichtgevende tekening 27
Magnetische velden 27
Bruisen & schuimen 27

18+ PAG

MUZIEK 
Instrumentale les & zangles 8
Accordeonorkest A&B 14
MetroCoolorkest 14
Jacky Roofer’s Big Band 14
Bandcoaching 14
Let’s go a capella 15
Female Vocal Group Sing Out! 15
Male Vocal Group  15
10 eeuwen muziekgeschiedenis 17
Ukelele 17
Instrumentenproeverij volwassenen 17
Muziektheorie 17
Eendaagse workshops wereldmuziek 17

KUNST & TECHNIEK 
Tekenen & schilderen 31
Beeldhouwen & keramiek 31

FOTOGRAFIE 
Eendaagse workshops fotografie 28
Landschap 28
Portret 28
Close-up 28
Spelen met licht 29
Perspectief 29
Instagram-proof 29
Fotografiecursus 31
Verdiepingscursus fotografie 31

Overzicht 
op leeftijd

Dreumesen, peuters, kleuters 
en kids opgelet!  p. 12 en 13

Ontdek hoe leuk het is om samen muziek te maken!   p. 14 

Cultuuronderwijs voor 
álle kinderen in Heerhugowaard 
en Langedijk! p. 32 en 33

Schiet het perfecte plaatje 
van jouw familie.  p. 28

Inwoner van Langedijk? Dan volg je net als 
inwoners van Heerhugowaard les tegen 
gesubsidieerd tarief!   p. 8

Van Scandinavië tot India, 
ga mee op muzikale wereldreis!  p. 17

LET OP!

Na deze cursus ben jij klaar 
voor  The Voice.  p. 15



Op het dak van Cool 
liggen maar liefst 480 
zonnepanelen. Met  
behulp van deze zonne- 
energie laten we onder  
andere de elektrische gitaren, 
keyboards en microfoons uit 
de muziekstudio’s knallen! 

7

en meld jouw kanjers aan!
blosse.nl/jongtalent
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The Voices 
of Cool
zie pagina 15

Instrumenten-
proeverij
zie pagina 13 

lesvorm (live of online) 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 In overleg €347,50 6 x €57,92 €421,50 6 x €70,25

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

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

PROJECTWEKEN
Bij Cool krijg je meer dan alleen muziekles! Tijdens de  
projectweken 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  
inspirerende 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 
Jong of ouder, beginnend of gevorderd; iedereen kan bij Cool 
live of online 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 vinden het belang-
rijk 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 vervolg- 
opleiding (duoles vervolg) waarin de vaardigheden worden ver-
diept en verbreed. Vanaf dat jaar biedt Cool bovendien extra 
activiteiten zoals gratis deelname aan het MetroCoolorkest 
(zie pagina 14). 

INSTRUMENT HUREN
Dankzij het Cool Prelude Fonds is het voor kinderen tot 18 jaar 
uit gemeente Heerhugowaard en Langedijk mogelijk om voor 
een klein bedrag een instrument 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 of MeedoenPas krijgen voorrang bij de toewij-
zing van een instrument. Meer informatie is op te vragen via  
educatie@coolkunstencultuur.nl.

Het bespelen van een instrument of 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.
**  Woon je niet in gemeente Heerhugowaard of Langedijk? Kijk dan voor de tarieven op onze website.

KORTING 
Het tegoed van een 
Huygenpas of Meedoen-
Pas kun je inzetten voor 
betaling van het lesgeld. 
Kijk voor meer informatie 
op pagina 34. 

TARIEVEN INWONERS HEERHUGOWAARD EN LANGEDIJK 

Instru-
mentale 
les & 
zangles

Inwoner van Heerhugo-
waard of Langedijk? 
Dan volg je muziekles 
tegen een lager tarief! 

LET OP!
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HOGER IQ 
Muziek maken heeft een positieve en sti-
mulerende werking op de verbindingen 
in de hersenen. Daarom ontwikkelen 
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  
dóórgaan de mooiste resultaten ople-
vert en heeft dus een positief effect op 
het zelfvertrouwen. 

BETER GEHEUGEN  
Muziek maken en zingen stimuleert  
de taalontwikkeling én traint het  
geheugen en de concentratie door het 
onthouden van melodieën en woorden. 

Muziek maken is niet alleen leuk, het is ook een belangrijk instru-
ment voor de ontwikkeling van jonge hersenen. Wetenschappelijke 
onderzoeken tonen namelijk aan dat muziek maken een positieve  
invloed heeft op je intelligentie, concentratievermogen, motoriek, 
ontspanning, levensvreugde en sociale vaardigheden. Wat sport is 
voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest! 

Muziek  
maken 
is slim!

WELK EFFECT HEEFT MUZIEK MAKEN OP KINDEREN?

Meer weten over het effect van 
muziek op ons brein? 
Bekijk dan dit muzikale college 
van Erik Scherder en Dick Swaab 
vanuit het Concertgebouw. 

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
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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 15 sep & wo 2 feb

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 15 sep & wo 2 feb 

aantal lessen 10

tarief €89,00 

MUZIEK VOOR 
KLEUTERS
Op deze leerzame muzikale ontdek-
kingsreis voor kleuters doen we samen 
allerlei muziekspelletjes. Spelenderwijs 
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 13 sep & ma 31 jan  

aantal lessen 6

tarief €53,50

12

Basis 
cursussen

Wist je dat? 
Kinderen krijgen veel voldoening als 
ze zien dat anderen van hun ‘optre-
den’ genieten. Dit draagt bij aan een 
positief zelfbeeld en stimuleert de 
creativiteit!

Wist je dat? 
Heb jij ‘Schaapje, schaapje heb je  
witte wol…’ al tien keer gezongen  
op één dag? Goed bezig! Herhaling  
in muziek stimuleert de spraak- en 
taalontwikkeling bij de allerkleinsten.

Experimenteren met muziek stimuleert de ontwikkeling van  
jonge hersenen. Het helpt bij het verwerken van emoties,  
ontwikkelt de creativiteit en heeft een belangrijke invloed op  
de spraak- en taalontwikkeling. Neem je spruit mee op een  
muzikale ontdekkingsreis en maak kennis met de eindeloze  
mogelijkheden van muziek in een van onze basiscursussen! 

MUZIEK VOOR KIDS
Spelenderwijs leer je alles over noten, 
maat en melodie en spelen we de leukste 
liedjes op o.a. blokfluit, keyboard en 
klokkenspel. Muziek voor kids is een 
perfecte basis voor jouw muzikale ont-
wikkeling.
leeftijd 6-9 jaar

startdata wo 15 sep & wo 2 feb

aantal lessen 15

tarief €133,50

INSTRUMENTENPROEVERIJ
Ga je voor accordeon, cello of trompet? 
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 6-11 jaar

startdata ma 13 sep & ma 31 jan

aantal lessen 20

tarief €254,50
Instrumentenproeverij 
volwassenen 
 zie pagina 17
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ACCORDEONORKEST A&B
Deel je passie voor dit veelzijdige 
instrument in een van onze Accordeon- 
orkesten. Het repertoire is zeer gevari-
eerd en de orkesten treden regelmatig 
op, met als hoogtepunt de jaarlijkse  
Accordeonavond. 
leeftijd 8+ 

startdatum vr 27 aug

aantal lessen 30

tarief €63,50 / €77,00 (21+)

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

METROCOOLORKEST
Ontdek hoe leuk en leerzaam het is om 
samen muziek te maken met allerlei 
verschillende instrumenten. Het reper- 
toire van het MetroCoolorkest is heel 
divers, van klassieke stukken tot  
wereldberoemde filmmuziek. 
leeftijd 8+ 

startdatum wo 15 sep

aantal lessen 30

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

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 
emotie in muziek. Schrijf tot slot je  
eigen song en je bent helemaal klaar 
voor The Voice! 
leeftijd 6-12 jaar

startdata di 14 sep, di 1 feb en di 10 mei 

aantal lessen 10

tarief €43,50

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 7 apr

aantal lessen 10

tarief €58,00 / €72,00 (21+)

Samen 
muziek 
maken Samen 

zingen
JACKY ROOFER’S BIG BAND
Waar ze ook spelen, het is altijd swingen 
geblazen met Jacky Roofer’s Big Band! 
Het repertoire bestaat naast eigentijdse 
jazz- en bigbandmuziek, ook uit klas- 
siekers van o.a. Glenn Miller, Count  
Basie en Duke Ellington. 
leeftijd 14+

startdatum do 26 aug

aantal lessen 30

tarief €63,50 / €77,00 (21+)

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

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 ver-
der! 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

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 14 sep

aantal lessen 30

tarief €202,00 / €245,50 (21+)

MALE VOCAL GROUP 
Denk je bij een mannenkoor aan shanty- 
of zeemansliederen? Nu niet meer! In de 
Male Vocal Group gaan we aan de slag 
met pop- en showmuziek. Dus maak  
je stembanden warm en je heupen los  
tijdens deze cursus voor ‘men only’.  
leeftijd 18+

startdata zie website

aantal lessen 10

tarief €58,00 / €72,00 (21+)

Spits je oren en open je ogen; samen muziek maken vraagt om goede 
concentratie. In een band of orkest speelt iedereen dan wel op zijn 
eigen instrument, maar bij elkaar moet het goed klinken.  Cool heeft 
diverse orkesten en bands voor beginners en gevorderden. Bundel 
je krachten en speel met ons mee! 

“Er is maar één ding mooier dan zingen… en dat is nog méér zingen” 
zei de Amerikaanse jazzzangeres Ella Fitzgerald ooit.  Ella heeft 
gelijk, want zingen heeft een bijzonder effect op ons lichaam. Je 
maakt niet alleen geluksstofjes aan, het geeft je ook veel energie! 
Door samen te zingen leer je naar elkaar te luisteren en samen te 
werken. Samen zingen verbindt, zing je met ons mee?

Cool kunst en cultuur

Zangles
zie pagina 8 

Ukelele
zie pagina 17

Musicalklas
zie pagina 22 

Wist je dat? 
Het langste concert van de wereld 
639 jaar duurt? Het begon op 
5 september 2001 op een pijporgel 
in Duitsland en moet in 2640 
helemaal voltooid zijn.

Lessen & cursussen 2021 2022
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Voor iedereen met muzikale keuzestress, reisplannen voor een  
geweldige trip door de geschiedenis van muziek én voor degene die 
snel een instrument wilt leren bespelen zijn er de muziekspecials 
voor jong en oud(er)! Daag jezelf uit, ontdek een nieuwe hobby en 
laat je verrassen!

Muziek 
specials  

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

startdatum di 28 sep

aantal lessen 8

tarief €153,00

UKELELE
Dit kleine instrument is eenvoudig te 
bespelen, want met slechts vier akkoor-
den kun je al duizenden liedjes spelen! 
Artiesten als Taylor Swift en Jason Mraz 
zijn fan van de ‘uke’. Wie imponeer jij 
straks met de vrolijkste klanken? 
leeftijd 12+ 

startdata ma 13 sep & ma 31 jan

aantal lessen 8 

tarief €62,50 / €75,50 (21+)

INSTRUMENTENPROEVERIJ 
VOLWASSENEN
Altijd al een instrument willen leren 
spelen en nu eindelijk tijd? In dit muzi-
kale menu proef je eerst van allerlei  
instrumenten. Daarna volg je een serie 
verdiepende lessen op de drie instru-
menten die naar meer smaken. 
leeftijd 18+  

startdata do 16 sep & do 3 feb 

aantal lessen 20

tarief €249,00 / €301,50 (21+)

MUZIEKTHEORIE
Bespeel je een instrument en ben je toe 
aan de volgende stap? In deze cursus 
leer je alles over de theorie achter de  
noten, wat je verder kan brengen in je 
spel. Na het examen ontvang je een  
theoriecertificaat. 
leeftijd 8+  

startdatum ma 7 feb 

aantal lessen 8

tarief €58,50 / €76,50 (21+)

EENDAAGSE WORKSHOPS 
WERELDMUZIEK
Pak je koffers in, want we gaan op een 
muzikale wereldreis! Maak kennis met 
de muziek uit het Midden-Oosten, India, 
Zuid-Amerika en Afrika. Blijf je liever in 
Europa? Reis dan mee naar Scandinavië 
of Spanje. Schrijf je in voor de hele serie 
en betaal een gereduceerd tarief! 
leeftijd 14+

startdata zie website

aantal lessen 1 / 6 (hele serie) 

tarief €18,00 / €21,50 (21+) 

(€100,50 / €120,50 (21+) voor serie)

Female Vocal Group Sing Out!
zie pagina 15

Bezoek aan musea ➜ Nieuw vak: kunst algemeen ➜ Drama en muziek in 1e en 2e 

klassen ➜ Cultuurklas: muziek, handvaardigheid, tekenen en drama ➜ Muziek of 

handvaardigheid mogelijk als examenvak ➜ Culturele en kunstzinnige vorming in 

voorexamenklas ➜ Bezoek aan toneel, musical of opera ➜ Kunstzinnige projecten

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

openbare scholengemeenschap 
te Heerhugowaard voor 

vwo, havo en vmbo

16
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Bianca IJdema
accordeon e.a.

Angelique Schaapveld 
piano

Jan Koppes 
divers 

Marleen Zoutman 
viool

Anita Ramphal 
harp Margret Schilder 

beeldende kunst

Jos Ruiters 
klarinet

Vera Rademaekers 
coördinator 
vrijetijdsonderwijs en zang

Honoré Prins
bariton en trombone

Ben Wezel  
saxofoon

Monique Jansen 
dwarsfluit

Melanie Aalders 
musical en koren

Henk Veldt 
hoorn Sarah Barkmeijer 

KunstLab

Fred Suring 
muziekgeschiedenis 
e.a.

Mark Boesveld
basgitaar

Dirkjan de Koning 
slagwerk

Jurriaan Suring 
gitaar

Alisa Opari Luzi 
musical 

Bert Baars 
Jacky Roofer’s Big Band

Dorus Smit 
Cool voor School

Ernst Binnekamp 
piano

Ellen Mertz
blokfluit, hobo e.a.

Loekie van der Heide 
viool

Joris Kühne 
gitaar

Jan Groenink 
fotografie

Henk Vasbinder 
keyboard

Marijke Besseling 
Cool voor School

Karlijn Blans 
piano

Betty Bakker
bugel en trompet

Jussi Paananen 
viool

Sven de Vries 
gitaar 

Charlotte Samuels 
beeldende kunst

Ronald van der Veen
keyboard en orgel

Bianca Laan
vrijetijdsonderwijs

Sanne Smienk 
coördinator 
Cool voor School

Lana Podrascanin Savic 
piano

Scan de code en kom nog 
meer te weten over onze 
docenten en alle instru-
menten! 
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Jong, oud(er), vol zelfvertrouwen of  
onzeker? Normaal is niets anders dan  
het gemiddelde van alle afwijkingen  
en dus is bij Cool iedereen welkom! 

www.trinitascollege.nl

Kom jij ook bij ons op school?
Leuk als we je zien bij een van 
de voorlichtingsactiviteiten.

OOK VOOR CULTUUR     GO TRINITAS

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

Trinitas College, Trinitas College, 
voor kansen, keuzes voor kansen, keuzes 

en kwaen kwaliteit!liteit!X
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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
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Treed in de voetstappen 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 zelf- 
vertrouwen? Dus licht uit, spot aan… het is tijd om in de huid van  
iemand anders te kruipen! 

Theater 

THEATERKLAS
Stemgebruik, improvisatie, samenspel 
en techniek; het komt allemaal samen 
op het toneel. We maken kennis met 
deze basisprincipes, ontdekken de mo-
gelijkheden van grime én we nemen 
een kijkje achter de schermen. 
leeftijd 6-12 jaar 

startdata wo 15 sep & wo 2 feb 

aantal lessen 15

tarief €159,50

MUSICALKLAS
Houd je van zingen, dansen én toneel-
spelen en doe je dat het liefst allemaal 
tegelijk? Leer zingend dansen, dansend 
toneelspelen en een lied zingen als 
een verhaal! Aan het eind sta je op het 
toneel voor publiek.  
leeftijd 6-12 jaar

startdata di 14 sep & di 1 feb

aantal lessen 15

tarief €159,50

MUSICALPRODUCTIEKLAS KIDS: 
BEAUTY AND THE BEAST JR.
Schitter jij binnenkort op het podium 
als pratende klok, prachtige Belle of als 
mysterieus beest? Het wereldberoemde 
sprookje Belle en het Beest zit vol magi-
sche verrassingen! Ontdek ze zelf en 
speel met ons mee!
leeftijd 6-12 jaar 

startdatum di 26 okt 

aantal lessen 30

tarief €323,00

MUSICALPRODUCTIEKLAS JONGEREN: 
BEAUTY AND THE BEAST JR.
De beeldschone Belle, het betoverde 
personeel en natuurlijk het mysterieuze 
beest! We bouwen het podium van Cool 
om tot indrukwekkend kasteel en bren-
gen samen deze klassieke productie op 
de planken. 
leeftijd 12-18 jaar

startdatum di 26 okt 

aantal lessen 30

tarief €323,00 

Wist je dat? 
In Nederland wensen artiesten 
elkaar succes door ‘toitoitoi’ te 
zeggen, maar in Engeland zeggen
 ze ‘break a leg’. Best vreemd, 
want dit betekent eigenlijk 
‘breek een been’! 

& 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 magische 
musical Beauty and the Beast JR. 
op voor groot publiek! 

Fotografie workshops
zie pagina 28 en 29

Let’s go a capella
zie pagina 15

Kunstklas kids
zie pagina 25

Lessen & cursussen 2021 2022
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Gaan je vingers kriebelen bij het zien van een leeg schildersdoek of 
homp klei? In het atelier van Cool kunnen kleimonsters en knutsel- 
freaks eindeloos experimenteren en ontdekken. Maak kennis met 
materialen en technieken, gebruik je fantasie en creëer erop los! 

Kunstklassen

KUNSTKLAS KLEUTERS
Eindeloos knutselen, schilderen, kneden 
en bouwen. Spelenderwijs maken kleu-
ters kennis met verschillende materia-
len, technieken, kleuren en vormen. Na 
deze cursus blijft geen velletje papier 
meer wit! 
leeftijd 3-7 jaar

startdata wo 15 sep, wo 2 feb & wo 11 mei

aantal lessen 10

tarief €95,50 

KUNSTKLAS KIDS
Laat je inspireren door verschillende 
materialen en technieken en maak  
ondertussen kennis met het werk van 
de ‘grote meesters’. Schuilt in jou een 
Warhol, Monet of Kahlo? Ontdek het in 
ons atelier! 
leeftijd 7-12 jaar

startdata wo 15 sep, wo 2 feb & wo 11 mei

aantal lessen 10

tarief €127,50

Wist je dat? 
Je tussen 1912 en 1948 als  
kunstenaar mee kon doen aan
 de Olympische Spelen? Medailles 
werden uitgegeven voor verschil- 
lende door sport geïnspireerde  
werken in categorieën als archi-
tectuur, muziek, schilderkunsten, 
beeldhouwen en literatuur.  

24

Cool is dé plek waar  
cultuur wordt gezaaid  
en inspiratie ontspruit. 
Oogst met ons mee! 
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SCHILDEREN MET 
ZWAARTEKRACHT
Schilderen zonder kwasten? Dat kan! 
Met een zelfgebouwde installatie van 
stokken, een zwaartekrachtslinger en 
verfflessen maken we de mooiste geo- 
metrische vormen. 
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 4 feb

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie) 

REIS NAAR DE MELKWEG
Van melk wordt niet alleen kaas 
gemaakt, maar ook plastic! We maken 
een reis naar de Melkweg en als echte 
onderzoekers gaan we melkplastic  
maken. Dat worden souvenirs om nooit 
meer te vergeten! 
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 11 feb

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie) 

LEVENSECHTE STRIP 
Je hebt vast en zeker eens een 3D-bril 
opgezet, bijvoorbeeld in de bioscoop. 
Maar hoe werkt zo’n bril eigenlijk?  
We gaan er zelf eentje maken en laten 
vervolgens het door jou bedachte strip-
verhaal tot leven komen. 
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 18 feb

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

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

Het KunstLab van Cool is weer gevuld met geweldige materialen! 
We gaan mixen, roeren, slingeren en bekijken de wereld door een 
wel heel bijzondere bril. In deze creatieve eendaagse workshops 
ontdek je allerlei technieken en materialen, dus zet je veiligheids-
bril op en maak de riemen vast: we gaan op een creatieve reis! 

LICHTGEVENDE TEKENING
Met behulp van grafiet gaan we experi-
menteren met elektriciteit! Want wist je 
dat dit materiaal bijzondere krachten 
heeft? Samen met een batterij en een 
lampje maken we een tekening die licht 
geeft!
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 4 mrt

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

MAGNETISCHE VELDEN
Magnetische velden zijn voelbaar, maar 
wij maken ze ook zichtbaar! Met behulp 
van ijzerpoeder en magneten maken we 
prachtige figuren en vormen. Neem je 
camera maar mee, dan leggen we deze 
bijzondere bevindingen vast. 
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 11 mrt

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

BRUISEN & SCHUIMEN
In het KunstLab mixen we allerlei 
geheime recepten. Zal het gaan bruisen 
en schuimen of kruimelen en stinken? 
Wordt het heksensoep of kikkerdril? 
Met een beetje geluk worden het heer- 
lijke bruisballen voor in bad!
leeftijd 6-12 jaar

startdatum vr 18 mrt

aantal lessen 1

tarief €16,00 (€88,50 voor serie)

in het 
KunstLab

The Voices of Cool
zie pagina 15

Kunstklas kids
zie pagina 25

Eendaagse 
workshops

Lessen & cursussen 2021 2022



Wist je dat? 
Fotografie letterlijk schrijven met 
licht betekent? Het is namelijk een 
samenvoeging van de Griekse  
woorden ‘foos’ (licht) en ‘grafoo’ 
(schrijven). 

29Cool kunst en cultuur

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

Het perfecte plaatje maak je niet zomaar. Er is voldoende licht  
nodig, je moet rekening houden met de compositie en vergeet ook 
de diepte niet! Bovendien zijn de voorwaarden voor het maken van 
een mooie landschapsfoto anders dan voor het maken van een  
indrukwekkend portret. Alles wat je moet weten leer je tijdens deze  
eendaagse workshops, die je ook als serie kunt volgen.

Fotografie 

LANDSCHAP
Een goede landschapsfoto is zelden een 
lucky shot. De locatie, het tijdstip en de 
compositie; het speelt allemaal mee.  
Samen met de juiste camera-instellingen 
maak jij na deze workshop de mooiste 
plaatjes van de natuur. 
leeftijd 14+

startdatum za 30 okt   

aantal lessen 1

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

SPELEN MET LICHT
Verschillende onderdelen van de came-
ra zorgen voor de belichting van de 
foto. Zo kun je rekening houden met de 
ISO-waarde, diafragma, sluitertijd en 
belichtingsmeter. Hoe? Je leert het  
tijdens deze workshop!
leeftijd 14+ 

startdatum za 20 nov

aantal lessen 1

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

PORTRET
Maak jij graag foto’s van je familie of 
vrienden maar ben je niet tevreden over 
het resultaat? Na deze workshop weet jij 
precies welke elementen belangrijk zijn 
voor het maken van indrukwekkende 
portretfoto’s. 
leeftijd 14+  

startdatum za 6 nov

aantal lessen 1 

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

CLOSE-UP
Met een close-up kun je bepaalde details 
van een onderwerp of persoon extra  
benadrukken. Ontdek hoe je met je eigen 
camera de perfecte dichtbij-opname 
maakt door te spelen met scherpte, 
diepte en sluitertijd.
leeftijd 14+  

startdatum za 13 nov 

aantal lessen 1 

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

PERSPECTIEF
De meeste mensen fotograferen op oog-
hoogte terwijl sommige onderwerpen 
beter tot hun recht komen met een  
ander standpunt. Maak kennis met het 
kikker- en vogelperspectief en wanneer 
je deze het beste kunt toepassen. 
leeftijd 14+

startdatum za 27 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

29Cool kunst en cultuur28

INSTAGRAM-PROOF
Ben jij een actieve Instagrammer en wil 
je weten hoe je jouw feed een upgrade 
kunt geven? Naast het gebruik van dag-
licht en de juiste achtergrond, ontdek  
je ook hoe je je eigen creativiteit ont-
wikkelt zodat het één geheel wordt. 
leeftijd 14+ 

startdatum za 4 dec

aantal lessen 1 

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

Lessen & cursussen 2021 2022
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Kunst & 
fotografie

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

startdata ma 13 sep, di 14 sep, ma 29 nov, di 30 
nov, ma 31 jan, di 1 feb, ma 9 mei, di 10 mei 

aantal lessen 4, 8 of 10

tarief zie website

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

startdata wo 15 sep, wo 2 feb & wo 11 mei

aantal lessen 10

tarief €182,50 / €221,00 (21+)

Zet je gedachten, ervaringen en fantasieën om in schilderijen, 
beelden of foto’s. In Atelier Cool is iedereen welkom; jong of oud(er), 
ervaring of geen ervaring. Laat je creativiteit de vrije loop en maak 
jouw eigen unieke meesterwerk! 

FOTOGRAFIECURSUS
Af van die brave automatische stand en 
op naar het perfecte plaatje waarbij je 
zélf de instellingen bepaalt! Leer alles 
wat je moet weten over sluitertijden, 
diafragma’s, belichting, flitsgebruik en 
compositie. 
leeftijd 18+

startdata do 30 sep & do 3 feb

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 indrukwekkende plaatjes. Ook 
leer je tijdens deze cursus hoe je met 
software je foto’s kunt bewerken. 
leeftijd 18+

startdatum do 12 mei

aantal lessen 6

tarief €87,50 / €106,00 (21+)

Wist je dat? 
Kunst maken gezond is? Het ver- 
hoogt de neuroplasticiteit van het 
brein en mensen met een artistieke 
hobby hebben maar liefst 73%  
minder kans om een cognitieve  
stoornis te ontwikkelen. 

Instrumentenproeverij 
volwassenen
zie pagina 17
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Opvang en onderwijs met een 
openbaar karakter, algemeen 

bijzonder en katholiek identiteit 
in Heerhugowaard, Langedijk en 

Alkmaar.

Artfarm Kunst & Welzijn

Beleef de helende werking van kunst

Bezoek ons voor...

Exposities

Beeldentuin

Verhuur ateliers

Excursies

Inspiratieweekenden

Kunstbeleving

Workshops

Cursussen

Kinderpartijtjes

Kunst kijken, maken, kopen

Familie Beers  - Rustenburgerweg 126  - 1703 RZ Heerhugowaard
072 571 02 61  - steljevraag@artfarm.nl  - www.artfarm.nl

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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Het Cool voor School-team v.l.n.r.:
Dorus Smit, Sanne Smienk en Marijke Besseling

32

CULTUURONDERWIJS 
ONMISBAAR 
“Ons doel is om cultuuronderwijs een 
vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn 
van het lesaanbod, zowel in de klas- 
lokalen als daarbuiten”, aldus Sanne 
Smienk. “Met behulp van de subsidiere-
geling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 
ontwikkelen we doorlopende leerlijnen 
zodat leerlingen tijdens hun hele basis-
school- en middelbare schoolcarrière 

Het belang van cultuuronderwijs voor opgroeiende kinderen is groot. 
Niet alleen omdat kinderen veel plezier beleven aan zingen, dansen, 
muziek maken, tekenen en handvaardigheid, maar ook omdat kunst 
en cultuur belangrijke vaardigheden stimuleert. Daarom werken wij 
structureel samen met de scholen in Heerhugowaard en Langedijk, 
om alle leerlingen mee te nemen in de wereld van cultuureducatie! 

in aanraking komen met onder meer 
muziek, dans, beeldende kunst, toneel 
en erfgoed.” Daarnaast heeft Cool als 
doel om alle basisschoolkinderen in  
gemeente Heerhugowaard en Lange-
dijk, structureel muziekonderwijs aan 
te kunnen bieden. Hiervoor werken we 
samen met stichting Méér Muziek in 
de Klas.

BUITEN HET KLASLOKAAL 
Naast de projecten die plaatsvinden op 
de scholen, is Cool ook actief buiten de 
klaslokalen. Dorus Smit: “Zo genieten 
jaarlijks duizenden leerlingen van de 
mooiste theatervoorstellingen, die aan- 
sluiten bij de thema’s en onderwerpen 
binnen het onderwijs. Middelbare 
scholieren beleven ieder jaar een dag 
vol kunst en cultuur tijdens het Rondje 
Cultuur. Bij diverse culturele instellin-
gen in de regio maken ze via workshops 
kennis met verschillende kunstdisci-
plines.” Ook gaan de docenten van Cool 
naar de scholen toe om na schooltijd 
korte cursussen te geven op het gebied 
van muziek, theater, musical en beel-
dende kunst.

PRIKKELEN NIEUWSGIERIGHEID
Kunst- en cultuurbeoefening stimu-
leert belangrijke vaardigheden. Naast 
het leren reflecteren en samenwerken, 
ontwikkelen kinderen hun creatieve 
denkvermogen om problemen op te los-
sen, wordt hun fantasie geprikkeld en 
ontwikkelen ze zelfvertrouwen en 
nieuwsgierigheid. Marijke Besseling: 
“Dankzij cultuuronderwijs durven  
kinderen zich beter te uiten en een 
waardevolle eigen mening te vormen. 
Niet ieder kind krijgt dat vanuit huis 
mee, maar ze hebben er allemaal recht 
op. We hopen in de toekomst álle kin-
deren in Heerhugowaard en Langedijk 
te bereiken zodat zij allemaal kunnen 
profiteren van goed cultuuronderwijs!”Cool voor 

School

Lessen & cursussen 2021 2022

“ Kunst- en cultuurbeoefening stimuleert belangrijke  
vaardigheden. Naast het leren reflecteren en samen-
werken, ontwikkelen kinderen door middel van  
cultuuronderwijs hun creatieve denkvermogen.”

Werk je in het onderwijs of bij een  
kinderdagverblijf en ben je benieuwd 
wat Cool voor jullie zou kunnen bete-
kenen? Bekijk het volledige aanbod 
voor de scholen op onze website!

“ Ons doel is om  
cultuuronderwijs een 
vanzelfsprekend  
onderdeel te laten zijn 
van het lesaanbod.”
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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 inschrijving 
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 gege-
ven, opnieuw in te schrijven.  

PLAATSING
Heb je je voor het nieuwe lesjaar inge-
schreven voor instrumentale les of zangles? 
Dan neemt de docent ongeveer een week 
van tevoren contact met je op. De instru-
mentale lessen starten in de week van  
23 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  
cursussen ontvang je circa een week voor 
aanvang informatie over de start van  
de cursus. Plaatsing voor alle lessen en 
cursussen is onder voorbehoud van  
beschikbaarheid en het aantal inschrijvin-
gen. Als blijkt dat een cursus vol zit of dat 
er veel belangstelling is voor een instru-
ment, word je op een wachtlijst geplaatst 
of zoeken we in overleg een alternatief. 

TARIEVEN
Cool ontvangt subsidie van de gemeente 
Heerhugowaard en kan daardoor instru-
mentale les en zangles voor inwoners van 
Heerhugowaard aanbieden voor een bedrag 
dat aanzienlijk lager is dan de werkelijke 
kosten. 

Vanaf 01-01-2022 wordt Cool gesubsidieerd 
door gemeente Dijk en Waard. Inwoners van 
gemeente Langedijk volgen vanaf de start 
van seizoen 2021-2022, muziekles tegen  
het gesubsidieerde, lagere tarief, net zoals 
inwoners van Heerhugowaard. 
Inwoners van andere gemeenten betalen 
een aangepast tarief voor instrumentale  
les en zangles, welke is terug te vinden op 
www.coolkunstencultuur.nl.

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 een- 
malige incasso worden geïncasseerd. 

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

 

KORTINGSREGELINGEN

Huygenpas en MeedoenPas
Inwoners met een Huygenpas of Meedoen-
Pas, de kortingspas voor inwoners van 
Heerhugowaard en Langedijk met een  
minimum inkomen, kunnen het tegoed  
inzetten voor korting op het les- en cursus-
geld van Cool. Je kunt bij onze servicebalie 
terecht om het tegoed van de pas af te  
laten schrijven. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Indien het tegoed op de Huygenpas of 
MeedoenPas niet toereikend is, kun je voor 
instrumentale les en zangles een extra  
financiële bijdrage aanvragen bij het Jeugd- 
fonds Sport & Cultuur. Via het Sociaalplein 
van de gemeente Heerhugowaard en  

Langedijk kun je in contact komen met een 
erkende intermediair die de aanvraag 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 gemeente Heerhugowaard of Langedijk 
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 presen-
taties foto’s of filmpjes worden gemaakt 
voor informatieve en publicitaire doel- 
einden. Cool gaat er vanuit dat leerlingen en 
cursisten hiermee akkoord gaan bij onder-
tekening van het inschrijfformulier (ook  
online), tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is 
aangetekend. 

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

Informatie &  
voorwaarden
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COOL.
Inspirerender
dan ooit.


