MUSICAL

Afgelopen seizoen hebben we kunnen genieten van de superleuke musical,
‘Oliver met ’n twist’. Met een bestaand script gingen de kinderen zowel in Epe als
in Heerde aan de slag om hier een eigen versie van te maken. Onze enthousiaste docenten staan weer te trappelen om een mooie voorstelling neer te zetten
waarin elk kind zijn of haar zang- dans en theaterkunsten kan ontwikkelen. In 25
lessen werk je aan een nieuw verhaal met zang dans en toneelspel. Gedurende
de eerste lessen zijn er audities zodat iedereen kan uitblinken in een rol die bij je
past. Je zult worden uitgedaagd zelf mee te schrijven aan het verhaal en om mee
te denken over de presentatie. Natuurlijk nodig je al je fans en vrienden uit voor
de uitvoering. De lessen beginnen op beide locaties met een gratis proefles zodat
alle kinderen kennis kunnen maken met de docenten en de medespelers!
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leslocaties:

De Heerd
Ontmoetingskerk
Kulturhus EGW
Goede Herderkerk
Hof van Cramer
Hervormde Kerk
Het Mozaïek
Jongerencentrum Triton

Griftstraat 8, 8181 VZ Heerde
Kanaalstraat 21, 8181 HT Heerde
Stationsstraat 25, 8161 CP Epe
Enkweg 2, 8162 VW Epe
Puttersweg 2d, 8191 AZ Wapenveld
Kerkstraat 2A, 8191 LV Wapenveld
Veldeksterweg 51, 8172 VT Vaassen
Jasmijnstraat 36, 8171 AP Vaassen

Kantoor: 0578-760100
Info@cultuurpleinnoordveluwe.nl

www.cultuurpleinnoordveluwe.nl
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WELKOM

Tof dat je deze brochure voor het nieuwe
seizoen leest. We maken er weer een goed
jaar van! We hebben nu alweer zin in onze
Zomer- en Winterconcerten, elke keer weer
een belevenis. Dans en muziek worden hier
op professionele wijze gecombineerd zodat
er een echte show te zien is. De uitverkochte dansvoorstellingen kennen zowel een
matinee- als een avondvoorstelling! Ook de
Musical-uitvoering en popavond zijn zeer
succesvol. Sinds jaar en dag zijn we medeorganisator van You’ve Got Talent Epe.
We hebben onze prijzen dit jaar iets
moeten verhogen maar dankzij subsidies
vanuit de gemeentes Heerde en Epe zijn de
tarieven nog steeds erg aantrekkelijk. Kijk
online voor ons uitgebreide aanbod zoals
de nieuwe superleuke Kinderateliers.

MUZIEK

Bij ons is er voor ieder wat wils als het om
muzieklessen gaat. Je kunt kiezen uit heel
veel verschillende instrumenten. Zo is er
gitaar en fluit maar ook drum, viool, piano
en veel meer. Je kunt altijd beginnen met
een gratis proefles. Voor wie het helemaal
nog niet weet is er de muziekcarrousel,
waarin je kort kennis maakt met verschillende instrumenten. En voor wie juist iets
langer één instrument wil uitproberen is
er de proeftuin. Voor de allerkleinsten is er
dit jaar weer muziek op schoot, een mooie
gelegenheid om ook peuters al kennis te
laten maken met muziek.
Op verschillende momenten in het jaar
zijn er grote en kleine optredens en kun
je samen met de andere leerlingen laten
horen wat je geleerd hebt. Vind je het leuk
om samen muziek te maken? Speel dan
mee in een van onze coole popbands of het
Jeugdorkest.

WWW.CULTUURPLEINNOORDVELUWE.NL

DANS

Voor kinderen en jongeren die van bewegen houden is dansen een en al plezier.
Je bent bezig om een mooie dans te leren,
je werkt aan je conditie en bouwt zelfvertrouwen op. En dat allemaal op de mooiste
muziek. Peuters beginnen met bewegingsspelletjes. Vaders, moeders of andere verzorgers doen lekker mee. Kleuters kunnen
het hele jaar komen dansen, zij leren ook al
om meer samen te dansen in een eenvoudige choreografie. Daarna kunnen ze zich
verder ontwikkelen met bijvoorbeeld lessen
Street-Jazz of Klassiek.
Er is volop keuze en voor elke leeftijd wel
een geschikte groep. Kinderen die langer
dansen groeien door naar een hogere
groep of kunnen zelfs mee gaan doen met
de selectie. Er zijn regelmatig optredens.
De meeste lessen worden zowel in Epe als
Heerde aangeboden. Een gratis proefles is
altijd mogelijk en je kunt gedurende het
hele jaar instromen.

KINDERATELIERS

Kinderkunstenaars (7-12 jr) kunnen zowel
in Heerde als in Epe terecht voor deze
cursus. Spelenderwijs leer je een heleboel
over kleuren en verf mengen, over lijnen en
vormen, plakken en knippen en bouwen en
lijmen, en…over kunst! Je gaat tekenen,
schilderen, kleien en knutselen. Je kunt aan
de slag met potloden, krijt, verf, inkt, stof,
papier, karton of hout.
In Heerde bieden we ook een cursus aan
voor Jonge Kunstenaars (10 -14 jr). Dit is
een toffe cursus voor als je bijvoorbeeld
later een creatieve opleiding wilt volgen,
maar ook als je je kunstzinnige vaardigheden verder wilt ontwikkelen. Met jouw
fantasie zijn de mogelijkheden eindeloos!
Beide cursussen starten met een gratis
proefles.
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