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KRANENBURGH CULTUURCOACHES 

 

AANBODGIDS NASCHOOLSE LESSEN – PERIODE 2 
 

De KRANENBURGH Cultuurcoaches zijn weer aan de slag! In deze gids vind je alle cursussen die je kind dit 

schooljaar kan gaan volgen op het gebied van beeldende kunst, zang, dans, theater, film, grafisch 

ontwerpen en muziek. Dat kan in zowel Bergen, Schoorl, Groet als Egmond. LET OP: de lessen zijn niet 

schoolgebonden. Leerlingen van alle scholen mogen zich inschrijven.  

 

Start en kosten 

Dit jaar zijn er workshops in drie periodes. Voor deze 8 naschoolse lessen vragen wij een vaste bijdrage van 

€ 25,-. Wij wensen uw zoon of dochter heel veel plezier en inspiratie tijdens de lessen! 

 

 Periode 1: week van 8 oktober t/m  14 december 2018 

Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober | Sinterklaasweek: 3 t/m 7 december  | Kerstvakantie: 22 december  

2018 t/m 6 januari 2019 

 Periode 2: week van 28 januari t/m 25 maart 2019 

Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 24 februari 2019 

 Periode 3: week van 20 mei t/m 12 juli 2019 

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2019 | Hemelvaartweekend 30 + 31 mei 2019 | Tweede 

Pinksterdag 10 juni 2019 

 

Inschrijven 

Aanmelden voor een van de cursussen kan door een bericht te sturen naar cultuurcoaches@kranenburgh.nl. 

Vermeld daarin de volledige naam van het kind, de school, de groep en de betreffende cursus. U krijgt vervolgens 

een bevestigingsmail van ons zodra de inschrijving is goedgekeurd. Graag het cursusbedrag binnen 14 dagen na 

bevestiging overmaken naar het rekeningnummer van KRANENBURGH: NL73 RABO01 5598 7933, onder 

vermelding van Cultuurcoaches + naam kind. Let op: bij alle cursussen is een maximaal aantal deelnemers 

gesteld, dus schrijf snel in! 

 

Meer informatie 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Miranda Kruijer of Laura Eijpe, afdeling Educatie 

Museum Kranenburgh, via cultuurcoaches@kranenburgh.nl of 072-5898927. 

 

 

 

 

De cultuurcoaches van KRANENBURGH brengen kunst in de klas. De cultuurcoaches van Bergen worden financieel 

mogelijk gemaakt door de gemeente Bergen en georganiseerd door Museum Kranenburgh www.kranenburgh.nl. 

mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl
mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl
http://www.kranenburgh.nl/
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AANBOD NASCHOOLSE LESSEN - PERIODE 2 

 

Locatie: school Coach Discipline Lestijd en groepen  

Bergen 

MATTHIEU 
WIEGMANSCHOOL 

Samba Salad 
 

Muziek 
 

Dag: dinsdag/donderdag  
Tijd: 14:40 – 15:40 uur 
Groep: 4, 5, 6 
START: 5 februari 

 
VAN REENENSCHOOL 
 

Anno van der Heide 
 

Beeldend: Striptekenen 
en illustratie 
 

Dag: dinsdag 
Tijd: 15:45 – 16:45 uur 
Groep: 7, 8 
START: 5 februari 

ADRIAAN ROLAND 
HOLSTSCHOOL 

Sies van Hoorn-
Vrasdonk 

Beeldend: Keramiek 
 

Dag: donderdag  
Tijd: 15:15 – 16:15 uur 
Groep: 5, 6, 7, 8 
START: 7 februari 

WILLEM 
ALEXANDERSCHOOL 

Myrtle Treurniet 
 

Zang 
 

Dag: dinsdag 
Tijd: 15:15 – 16:15 uur 
Groep: 5, 6, 7, 8 
START: 29 januari 

Egmond  

 
DE WINDHOEK  
 

Marieke van Iersel 

 
Theater 
 

Dag: maandag 
Tijd: 15:30 – 16:30 uur 
Groep: 6, 7, 8 
START: 28 januari 

DE BOSWAID 
 

Claudia Gravestijn 
 

Grafisch Ontwerpen 
 

Dag: dinsdag 
Tijd: 14.30 – 15.30 uur 
Groep: 4/5, 6, 7/8 
START: 29 januari 

Schoorl 

 
TEUN DE JAGER 
 

Angela Vriend 
 

Theaterdans 
 

Dag: maandag 
Tijd: 15:30 – 16:30 uur 
Groep: 6, 7, 8 
START: 28 januari 

Groet  

 
HET KLIMDUIN 
 

Tara Thelen 
 

Beeldend: Lijntekenen 
 

Dag: vrijdag 
Tijd: 15:15 – 16:15 uur 
Groep: 2, 3, 4 
START: 1 februari 
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DANS 

NACHT IN HET MUSEUM 

Een museum saai? Niet na sluitingstijd! Niemand weet dat de schilderijen en beelden dan tot leven komen 

en dansen tot diep in de nacht... Maar ook de schoonmakers doen ‘s avonds hun werk. Hebben zij dan niets 

in de gaten? En wat gebeurt er als de klok 12 uur slaat? In deze dansworkshop dans je over beelden en 

schilderijen, maar ook met emmers, bezems en andere schoonmaak spullen. Vanuit improvisatie en eigen 

ideeën maken we een bijzonder dansstuk. Aan het eind van de laatste les is er een presentatie voor publiek.  

Waar: Teun de Jager 

Wie: groep 6, 7 en 8 

Wanneer:  Maandagen van 15:30 – 16:30 uur (LET OP: start 28 januari) 

 

Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen 

 

 

Cultuurcoach: Angela Vriend 

Angela is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten afdeling Dans, aan de PABO,  en als 

psychomotorisch therapeut. Zij geeft sinds 1989 dansles aan peuters, kinderen, jongeren en volwassenen. 

Regelmatig maakt ze voorstellingen en werkt daarbij samen met acteurs, muzikanten en kunstenaars. Er 

wordt tijdens de lessen voornamelijk gewerkt vanuit moderne dans en improvisatie. Dansen is Angela’s 

passie. Door te dansen kun je gevoelens en ideeën vertalen in vorm en beweging en je kunt je energie kwijt, 

of juist ontspannen. Door te dansen en in beweging te zijn krijgt de wereld een extra dimensie.  
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BEELDENDE KUNST 

TEKENEN MET LIJNEN 

De focus van deze cursus is om de verschillende aspecten van lijntekeningen te tonen. Het gebruik van lijnen 

in al hun verschillende vormen is een dynamische en spannende manier van tekenen. Lijnen geven beweging 

en diepte en vorm bij tekenen. Een aantal van de technieken in lijntekenen die zullen worden uitgelegd zijn: 

- Ruimtelijke vormen, 3D 
- Lijn verplaatsing (lijnen om voorwerpen heen tekenen) om diepte aan te geven 
- Perspectief tekenen 
- Geometrische lijnen en voorwerpen maken 
- Patronen creëren (“Spaanse tegels”) 
- Lineaire landschappen 
- Structuur en textuur geven aan objecten 
 
Er is veel ruimte voor zelf expressie binnen de technieken, en dit resulteert vaak in meer zelfvertrouwen! 

 

Waar: Het Klimduin 

Wie: Groep 2, 3 en 4 

Wanneer: Vrijdagen van 15:15 – 16:15 uur (LET OP: start 1 februari) 

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurcoach: Tara Thelen 

Tara Thelen werkt al 11 jaar als lesgevende kunstenaar, en meer dan 17 jaar als professionele 

tentoonstellende en commerciële kunstenaar. Zij is ook illustrator en ontwerper van (kinder)boekomslagen. 

Haar passie is creativiteit en expressie op te wekken en koesteren bij kinderen op de lagere scholen. 
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BEELDENDE KUNST 

STRIPTEKENEN EN ILLUSTRATIES 

Houd je van tekenen? En wilde je altijd al je eigen stripverhaal maken, waarin je onbeperkt je fantasie kunt 

gebruiken? Dan zijn deze naschoolse lessen echt iets voor jou! Want hoe geef je een mens, dier, een schoen, 

huis of een boom een eigen gezichtsuitdrukking? Hoe teken je een lachende vis? Een voetballende hond? Of 

een boze buurman nadat een brutaal konijn zijn moestuin heeft opgegeten? En hoe kíjkt dat konijntje met 

zijn volle buikje? Maakt hij snel een selfie, gaat hij zijn vriendinnetje bellen of verstopt hij zich? En hoe teken 

je geluiden? Bij striptekenen is alles mogelijk! Tijdens deze naschoolse lessen leer je je eigen stripfiguren 

ontwerpen en karikaturen tekenen. Ook leer je de beginselen van verhaalopbouw en een storyboard maken. 

Natuurlijk leer je ook tekentechnieken, zoals arceren. Iedereen krijgt een eigen schetsboek voor de 

oefeningen en waarin je je stripverhaal uitwerkt met een kroontjespen en inkt.  

 

Waar: Van Reenenschool  

Wie: Groep 7 en 8 

Wanneer: Dinsdagen van 15:45 – 16:45 uur (LET OP: start 29 januari) 

Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 
 

Cultuurcoach: Anno van der Heide 

Anno van der Heide is fotografe, beeldend kunstenaar en (foto)journaliste. Daarnaast is ze kunstdocente. Ze 

gaf les aan kinderen in cultuurcentrum De Blauwe Schuit (Hoorn) en De Meerse (Hoofddorp), op het Sancta 

Maria Lyceum (Haarlem) aan jongeren en op de avondkunstacademie in Paramaribo was ze gastdocente 

voor volwassenen. Verder geeft ze workshops en privélessen.  
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BEELDENDE KUNST 

KLEI IS FANTASTISCH 
Je werkt met je handen met klei en dat voelt prettig aan. Klei is een natuurlijk materiaal, zacht en toch stevig 

en je kan er van alles mee: opbouwen, uitrollen, inkrassen, stempelen, afdrukken maken, glad maken, 

polijsten, reliëf maken, noem maar op. We gaan al deze facetten van klei ontdekken. We werken aan de 

hand van een boek, een verhaal, een periode uit de geschiedenis of een idee van de kinderen. Met klei kan je 

heel veel uitdrukken. 

 

Waar: Adriaan Roland Holstschool 

Wie: Groep 5, 6, 7 en 8. 

Wanneer: Donderdagen van 15.15 – 16.15 uur (LET OP: start 7 februari) 

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen  

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 
 

Cultuurcoach: Sies van Hoorn-Vrasdonk 

Sies is beeldend kunstenaar en drijvende kracht achter de Stichting Los Zand die educatieve activiteiten in 

vele kunstdisciplines organiseert. Sies maakt beelden van klei en heeft veel ervaring met cursussen en 

workshops op het gebied van keramiek. Eigenzinnigheid van materiaal en kleurgebruik zijn kenmerkend voor 

haar werk. Met haar werk wil Sies de dingen die ze beleeft aan anderen laten zien en mee laten beleven. Ze 

wil laten zien hoe mooi het materiaal is. Voorwerpen van keramiek worden vaak heel vanzelfsprekend 

gevonden maar worden grote wonderen als je de processen kent waarmee ze zijn gemaakt. 
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MUZIEK  

MUZIEKTHEATER PROEFTUIN 

Tijdens de naschoolse workshops zal de ervaren theatermaker Rita van Samba Salad de kinderen laten 

proeven van de grote en veelzijdige muziektheaterwereld. De kinderen kunnen proeven van de disciplines 

mime, zang, dans en bodypercussiespel. Elke week komt er weer iets anders aan bod. Spelenderwijs leren 

kinderen verschillende theatertechnieken en worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen en onverwachte 

talenten in zichzelf te ontdekken. Plezier staat natuurlijk voorop dus verwacht veel theaterspelletjes, 

trommelen, dans en liedjes met leuke teksten. We werken naar een feestelijk eindpresentatie toe voor 

familieleden en vrienden. Ga je mee op deze swingende muziek- en theaterreis? 

Waar: Matthieu Wiegmanschool  
Wie: Groep 4, 5 en 6. 
Wanneer: Dinsdag of donderdag 14.40-15.40 uur (LET OP: afwijkende dagen) 
Rooster: di 5, di 12, do 28 februari, 

  di 5, do 14, di 19, di  26 maart 
  do 4 april 

 
Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen 
Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 
 

 

Cultuurcoach: Samba Salad  

De vaste docenten van Samba Salad zijn de theatermakers, musici, acteurs en auteurs Herman Link, Rita Iny 

en Maya Link. Samba Salad geeft sinds 1978 op professionele wijze muziek-, zang-, dans- en 

theaterworkshops voor het basis- bijzonder- en voortgezet onderwijs. Meer achtergrond- en actuele 

informatie is te vinden op www.sambasalad.nl en www.mijnschoolzingt.nl. 

 

http://www.mijnschoolzingt.nl/
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ZANG 

SING EN SWING 

Vaak vinden kinderen en ook volwassenen het eng om hun stem in publiek te laten horen als gevolg van  
In deze 8 lessen gaan de leerlingen lekker samen zingen en naar een mooi concertje toewerken ter afsluiting. 

We zingen muziek uit verschillende genres, waaronder popmuziek, musical, liedjes van het junior 

songfestival en nog veel meer. Er wordt ook een choreografie/dans ingestudeerd ter ondersteuning van de 

liedpresentatie en soms ook wat kleine spelscènes. Als je van zingen houdt dan is dit echt iets voor jou. 

Leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven. 

 

Waar: Willem Alexanderschool 

Wie: Groep 5, 6, 7 en 8 

Wanneer: Dinsdagen van 15:15 – 16:15 uur (LET OP: start 28 januari) 

Groepsgrootte: onbeperkt aantal leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurcoach: Myrtle Treurniet  

Myrtle Treurniet is docerend musicus, afgestudeerd aan het Conservatorium Alkmaar met als hoofdvak 

piano. Vervolgens heeft zij zich ook in zang gespecialiseerd. Ruim 20 jaar is ze zangdocent bij de NKT-

theaterschool in Purmerend, maar als docent bij Centrum voor de kunsten Beverwijk en Artiance in Alkmaar. 

Myrtle heeft veel ervaring op het gebied van zang coaching van kinderkoren, musicalensembles, volwassen-

gospel, klassieke en popkoren en solisten. Ze geeft ook zangworkshops als CKV docent op middelbare 

scholen. Naast het lesgeven treedt Myrtle regelmatig op. 
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THEATER 

WAT IS JOUW VERHAAL? 

Wat is er leuker dan je juf na te doen, of een boze agent, de keurige winkeljuffrouw, je verwende broertje, 

de verdrietige prinses, of de baas van het land? In een serie van 8 theaterlessen leren kinderen wat theater 

maken is. Wat komt daarbij kijken en wat heb je ervoor nodig? Naast het plezier dat de kinderen eraan 

beleven, versterken de lessen het zelfvertrouwen van de kinderen en helpen de lessen hen in het zien van 

elkaars kwaliteiten. Je hebt elkaar nodig om samen een verhaal te vertellen.  

We doen concentratie opdrachten, improvisatiespelen, lichaams- en stemoefeningen en maken samen 

scènes. De eerste lessen staan meer in het teken van groepsvorming en het opbouwen van een 

spanningsboog. Daarna leren de kinderen een personage en een scene op te bouwen en te improviseren. De 

laatste les kunnen ouders komen kijken naar wat we in de lessen hebben gedaan. 

Waar: De Windhoek 

Wie: groep 6, 7 en 8. 

Wanneer: maandagen van 15:30 – 16:30 uur (LET OP: start 28 januari)  

Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurcoach: Marieke van Iersel  

“Wij, Marieke van Iersel en Gert den Boer, zijn elkaar tegengekomen op het schoolplein. Net verhuisd vanuit 

Amsterdam, alle twee met roots in het theater, verbaasden we ons dat er in een gemeente als Bergen weinig 

tot geen plek is voor theater. Theater ‘waar wij blij van worden’. In een opwelling zijn we begonnen met 

lessen geven, wat inmiddels is uitgemond in theaterlessen op scholen in Bergen, Groet, Schoorl en Egmond. 

Voor ons is theater verbinding, nieuwsgierigheid, fantasie, dialoog, lef, puur, rauw, eerlijk, kriebels, 

ontwapenend, slappe lach, brok in je keel, stilte… We nodigen kinderen uit om in een veilige omgeving 

theater te maken zoals wij dat zien: vanuit jezelf, vanuit je fantasie en je nieuwsgierigheid een dialoog aan 

gaan met de ander.” 
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GRAFISCH ONTWERPEN 

AANDACHT! AANDACHT! 

Bijna alles om ons heen is vormgegeven. Wat is eigenlijk de rol van al die vormen? Word ik bewust of 

onbewust door beelden geleid of gestuurd? En hoe werkt dat dan? Kan ik mijzelf met vormen onderscheiden 

van anderen? We gaan kritisch kijken naar onze huidige beeldcultuur en de beelden in onze omgeving en 

proberen te ontdekken welke invloed ze hebben op ons doen en laten en op onze eigen identiteit. Vanuit dat 

bewustzijn gaan we ontwerpen maken, individueel en/of met hele groep, al naar gelang het gekozen thema. 

We gaan een onderwerp kiezen dat om aandacht smeekt en verwerken dat uiteindelijk op een button, een 

T-shirt of een affiche. Hier kan niemand meer omheen! 

 

Waar: De Boswaid 

Wie: 4/5, 6, 7/8 

Wanneer: dinsdagen van 14.30 - 15.30 uur (LET OP: start 29 januari) 

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 

 

Cultuurcoach: Claudia Gravestijn 

Claudia Gravestijn heeft de opleiding Grafische en typografische vormgeving aan de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten gevolgd. Ze heeft tentoonstellingen gemaakt op het gebied van 

autonome en toegepaste kunst en richt zich de laatste tijd op het samenstellen van 

tentoonstellingen voor kinderen. Kijken en zien zijn twee dingen. Zie je wat je ziet? Of zie je wat een 

ander wilt dat je ziet? Is dat wat je ziet eigenlijk wel waar? Leren kijken is nu misschien wel 

belangrijker dan ooit.  


