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  BOSSINADE 

OPEN ATELIER 
 

Voor cursisten € 4,00, voor overige deelnemers    

€ 10,00 per dagdeel per keer. 

Het open atelier biedt u de mogelijkheid om   

zelfstandig te werken in de werkruimtes van  

Toonbeeld. In de lokalen vindt u ruimte en licht om  

ongestoord aan het werk te gaan.   

Geen begeleiding en geen bel,  

maar wellicht wel geestverwanten.  

 

Openingsuren schilderlokaal*: 

maandag 9.00 - 16.30 uur 

dinsdag 12.30 - 16.30 uur 

donderdag 9.00 - 16.30 uur 

Openingsuren beeldhouwlokaal*: 

maandag 9.00 - 16.30 uur 

dinsdag 9.00 - 16.30 uur 

woensdag 9.00 -  16.30 uur 

donderdag 9.00 - 16.30 uur 

vrijdag 9.00 -  16.30 uur** 

 

 

* aan de openingstijden kunnen geen rechten  

 worden ontleend 

**  behalve de steenhak data (zie data steenhakken). 

  

De Trompet 2284 
1967 DC Heemskerk 
Netherlands 
http://www.jgsolutions.nl 

  

T:  0251 293 977  
M: 06 20 48 67 11  
E: Jeroen@JGSolutions.nl 
F: 084 22 92 082 



 

   

 

 

  INHOUDSOPGAVE 

 

  Muziek 

  jeugd les op een muziekinstrument  2   

  kindercursussen     3  

  jeugd samenspel     4  

  volwassenen instrumentaal   5 - 6  

  volwassenen ensembles    5 - 6  

  volwassenen muziekcursussen   5 - 6   

 

  Theater        

  kinderen      7  

 

  Beeldend  

  kinderen       9   

  Volwassenen keramiek    10 

  volwassenen tekenen en schilderen  10 - 11  

  volwassenen ruimtelijk werk   11  

  korte cursussen en workshops   12  

 

  Cultuur Avontuur     9  

  Toonbeeld Concerten    9  

  Toonbeeld Tentoonstellingen   9  

 

  Algemene Voorwaarden    14  

  Aanmeldingskaartjes    15  

 

  Ontwerp omslag en foto’s:  Jolanda Out 

1 

Geesterduinweg 7 

1902 CB Castricum 

tel: (0251) 659012 

Email: info@toonbeeld.tv 

www.toonbeeld.tv 

 

Toonbeeld is een bij de branchevereniging “de Cultuurconnectie”  

aangesloten rijkserkende instelling waar uitsluitend door bevoegde  

docenten wordt lesgegeven. 



 

Muziek doet wat met je! 

Muziek speelt vaak ongemerkt een belangrijke rol in 

ons dagelijkse leven. Muziek kan je vrolijk maken of 

ontroeren, het kan je kalmeren maar ook prikkelen. 

Kortom, muziek doet wat met je.  

Toonbeeld wil iedereen de mogelijkheid bieden om te 

ontdekken hoe leuk het is om (samen) muziek te ma-

ken en te ervaren wat muziek teweeg kan brengen. 

 
JEUGD 

Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe het zou 

zijn om zelf muziek te maken. Het kan zijn dat je al 

lang weet welk instrument je wilt gaan spelen. Maar 

misschien heb je al een keuze gemaakt voor een in-

strument en wil je nog even uitproberen of dit echt is 

wat je wilt. Dan is het mogelijk om bij  

Toonbeeld proeflessen te volgen. 

 

Proeflessen 

De keuze voor een instrument is niet voor iedereen 

een uitgemaakte zaak. In ons lespakket biedt Toon-

beeld daarom de mogelijkheid om een aantal proef-

lessen te volgen. Afhankelijk van het instrument krijg 

je twee lessen van 20 minuten of drie lessen van een 

kwartier om te ontdekken wat het beste bij jou past. 

 

Groepsles 

Wanneer je een keus hebt kunnen maken voor een 

instrument krijg je les in groepjes van 2 of 3 leer-

lingen. Uiteraard wordt er bij de samenstelling reke-

ning gehouden met je leeftijd en ervaring. In de les-

sen ontdek je spelenderwijs diverse aspecten van 

muziek waaronder noten lezen, ritme, melodie en 

samenspelen.  

 

Individuele lessen 

Vanaf het vierde jaar krijg je individueel les. De stof 

die je tot dan toe tot je hebt genomen wordt nog 

verder uitgediept. Zo ontwikkel je je tot een muzikant 

die zelfstandig muziekstukken kan instuderen en deze 

weet te interpreteren.  

 

 

Voorspeelavonden 

Jaarlijks worden er door Toonbeeld enkele voorspeel-

avonden georganiseerd. Op deze avonden treed je op 

voor publiek en kun je laten horen wat je in de lessen 

allemaal hebt geleerd. Spannend en leuk! 

 

VOLWASSENEN 

Ook volwassen kunnen muzieklessen volgen bij  

Toonbeeld. Meestal zijn dit individuele lessen van  

een half uur per week.  Bij voldoende belangstelling 

kan in overleg met de docent gekozen worden voor 

groepslessen van twee of drie leerlingen. 

Voor volwassen leerlingen zijn er  

knipkaarten voor 10 of 20 lessen.  

In overleg met de docent wordt afgesproken wanneer 

de lessen plaatsvinden. 

 

TARIEVEN MUZIKALE VORMING  

JEUGD tot 21 jaar: per jaar 

groepsles (eerste drie jaren)   € 660,00 

individuele les (vanaf 4e lesjaar)  € 707,00 

extra les per 5 minuten    € 194,50 

eens in de 14 dagen les    € 406,00

(uitsluitend vanaf het 6e lesjaar)   
 

VOLWASSENEN 

knipkaart 10 lessen  inclusief b.t.w. € 443,00  

knipkaart 20 lessen inclusief b.t.w. € 886,00 

 

 

INSTRUMENTENFONDS 

Toonbeeld beschikt over een instrumentenfonds waar 

(ouders van) leerlingen diverse instrumenten kunnen 

huren. Wanneer u aan het eind van het jaar besluit 

om het instrument te houden wordt de betaalde huur 

en de borgsom in mindering gebracht op de aankoop-

prijs. Ook is het mogelijk om het instrument direct 

aan te schaffen en de verschuldigde prijs in acht ter-

mijnen te voldoen. Informatie krijgt u bij de admi-

nistratie van Toonbeeld. 

 

 

 

Bij Toonbeeld wordt op de volgende  

muziekinstrumenten lesgegeven: 

 

instrument   docent  

blokfluit   Jan Jaap Langereis  

cello    Peter Suring  

dwarsfluit   Anke Buringa 

gitaar/el. gitaar  Moira Meijer 

   Trudy Visser 

harp    Laura Lotti  

hobo    vacature 

keyboard   Hubert Jan Horrocks 

   Hans Nieuwenhuijsen 

klarinet  Peter Brouwer 

piano    Bernard van den Boogaard 

   Titia Mijnen 

saxofoon   Tobias Klein 

slagwerk   Mark van der Werf  

trompet/klein koper  Martin Wittebrood 

viool    Iris de Leur 

   Jussi Paananen 

 zang    Claudia Rey 
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SCHAKELKLASSEN           

30 lessen  € 198,00 

start:  september 2016  
 

Hoewel kinderen van 8 en 9 jaar al een instrument 

kunnen leren bespelen hebben ze vaak nog géén  

gerichte keuze gemaakt. De schakelklas is voor hen 

een ideale voorbereidende cursus op het  

instrumentale onderwijs.  
Een kind kan slechts één jaar een schakelklas volgen. 

 

Het doel van de lessen is: 
-  Plezier beleven aan muziek 

-  Ontwikkelen van het muzikale voorstellingvermogen 

-  Motiveren van leerlingen om een instrument   

    te gaan bespelen 

-  Leren omgaan met eenvoudige muzieknotatie 

 

 

SCHAKELKLAS GITAAR                         8 en 9 jaar  

vrijdag 17.45 - 18.30 uur          cursusnr. 12 

docent: Trudy Visser 

  
We doen muzikale spelletjes, leren liedjes spelen, 

leren wat ritme is en wat de eerste beginselen van  

het gitaarspel zijn met behulp van speciale kleine  

lesgitaren.  
Gitaren zijn te huur bij Toonbeeld voor € 55,00. 
 

 

 

SCHAKELKLAS KEYBOARD "JUMP TO JOY"         8 en 9 jaar  

woensdag 18.45 - 19.30 uur           cursusnr. 10 

docent: Hans Nieuwenhuijsen 
  

Voor de 'kleine' toetsenist. 

Spelenderwijs worden er liedjes aangeleerd met  

behulp van het notenschrift (het lezen en spelen  

in G sleutel en F sleutel) en het gehoor, waarbij  

gebruik wordt gemaakt van het keyboard. 

Muzikale begrippen als ritme-maat gevoel,  

toonhoogte, improvisatie enz. komen aan  de orde.  

Samenspel van hedendaagse popmuziek  staat ook  

op het programma. Daarbij is het leren luisteren  

naar elkaar een héél  belangrijk aspect! 

 

 

5 x 6 VIOOL                                            6 jaar 

docent: Jussi Paananen          cursusnr. 13 

donderdagmiddag 

35 lessen  € 295,00  

 

In deze kleine groep leer je samen spelen met en  

luisteren naar leeftijdgenoten. 

De bekende kinderliedjes zoals ´k zag twee beren, 

Mieke heeft een lammetje of een Boogie Woogie horen 

bij het programma evenals het leren noten lezen en de 

juiste technieken. Het instrument kun je huren bij de 

erkende vioolbouwers (meer info is te krijgen via 

Toonbeeld). 

 

5 x 6 BLOKFLUIT                                           6 jaar 

docent: Jan Jaap Langereis          cursusnr. 14  

35 lessen €  295,00 

 

Zit uw kind in groep 3 en wil het blokfluit leren  

spelen?  De lessen worden gegeven in groepjes van 

maximaal 5 kinderen en duren 40 minuten. Tijdens  

de les leert het kind liedjes spelen op de blokfluit  

en een beetje noten lezen.  
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KORTE CURSUS OP DE DINO-FLUIT         vanaf 7 jaar 

docent: Anke Buringa        cursusnr. 15 

lestijd in overleg op de woensdagmiddag 

3 lessen  € 29,50 (incl. gebruik Dino-fluit) 

 

De Dino-fluit is een “opstapinstrument” voor de 

dwarsfluit. In deze cursus leer je liedjes spelen op  

de Dino-fluit, noten lezen en met een CD-begeleiding 

meespelen. 

 

 

MUZIEK VOOR JONGE KINDEREN          4 t/m 6 jaar 

donderdag  15.30 - 16.15 uur                         cursusnr. 16 

docent: Titia Mijnen                                             

20 lessen € 113,00 

start: september 2017 
 

Een cursus voor kinderen die van zingen, dansen en 

muziekspelletjes houden. Ze spelen op  

Orffinstrumenten (trommel, triangel, etc). Op een 

enthousiaste manier willen we het plezier van muziek 

maken en beleven meegeven. Elke week krijgt uw kind 

de geleerde liedjes mee naar huis. Af en toe laten we 

in een kleine voorstelling aan de ouders zien wat we 

zoal gedaan hebben.  

 

 

MUZIEKSPEL TOT NOOTJES                        6 t/m 8 jaar  

donderdag 16.15 - 17.00 uur        cursusnr. 17     

docent: Titia Mijnen 

20 lessen € 113,00  

start: september 2017 
 

Uw kind is te jong voor de schakelklassen maar houdt 

wel van muziek? Dan is deze cursus een goed begin. 

We doen muziekspelletjes, zingen, spelen op  

instrumenten, bewegen/dansen en leren  

verschillende instrumenten kennen.  

Ook houden we ons bezig met het notenschrift.  

Het plezier in muziek staat voorop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIDS VOICE ZANGGROEP                                    7 t/m 12 jaar 

donderdag 16.00 - 16.45 uur        cursusnr. 18 

docent: Sanne Mallant 

cursusprijs € 75,00  

start: september 2017 
 

Hou jij van zingen en muziek? Lijkt het je leuk om 

samen met leeftijdsgenootjes te zingen? Kom dan bij 

onze KIDS VOICE Zanggroep! De lessen worden gege-

ven door Sanne Mallant, bekend van The Voice of 

Holland. In de lessen zingen we allerlei leuke en be-

kende nummers, van mooie ballads tot uptempo pop-

hits van bijvoorbeeld Justin Timberlake, Marco Borsa-

to, Katy Perry en Pharrell Williams. Daarnaast leer je 

een basis zangtechniek, presentatie en solo én meer-

stemmig zingen. Je hoeft nog geen topzanger te zijn 

om mee te kunnen doen aan deze lessen: belangrijk is 

vooral dat je het leuk vindt om te zingen! 

 

GITAARSTARTERS                      8 t/m 10 jaar 

woensdag 17.00 – 18.00 uur       cursusnr. 27 

Docent: Moira Meijer                     

4 lessen € 39,50 (incl. gebruik gitaar en lesmateriaal) 

Start: doorlopend / bij voldoende deelnemers 

 

Een cursus voor kinderen die kennis willen maken met 

de (akoestische) gitaar, met hierbij de mogelijkheid 

gebruik te maken van een gitaar van Toonbeeld (dit 

instrument gaat niet mee naar huis).  

In een groepje van 5 à 6 leerlingen maak je kennis 

met verschillende aspecten van het gitaarspel. Tij-

dens de lessen wordt aandacht besteed aan speelhou-

ding, gitaarnotatie, speeltechnieken en samenspel. 

De cursus sluiten we af met een mini-concertje voor je 

ouders/verzorgers, waarin we laten zien wat we zoal 

gedaan hebben. 

 

STRIJKERSENSEMBLE “DE TOONSTRIJKERS”             

vrijdag 18.30 - 19.15        cursusnr. 23 

docent: Jussi Paananen 

€ 100,00 als 2e cursus € 30,00 
 

Strijkersensemble "De Toonstrijkers" is bedoeld voor  

jonge muzikanten die ervaring willen op doen met  

samenspelen. Het repertoire varieert van  

traditionele muziek tot klassieke stukken.  

 

GITAARSTARTERS  (elektrisch)                  10 t/m 12 jaar 

vrijdag 17.30 – 18.30 uur       cursusnr. 28 

docent: Trudy Visser                  

4 lessen € 39,50 (incl. gebruik gitaar en lesmateriaal) 

Start: doorlopend / bij voldoende deelnemers 

 

Een cursus waar je de begindelen van het bespelen 

van de elektrische gitaar onder de knie kunt krijgen. 

De elektrische gitaar is een solo-, een melodie-, en 

een begeleidingsinstrument. Je maakt kennis met de 

verschillende linker– en rechterhandtechnieken, 

plectrum technieken en het gebruik van allerlei effec-

ten zoals chorus, echo, distorsion en meer. Je krijgt 

ook basiskenneis van het lezen van noten, tabulatuur 

en algemene muziekleer. De groepjes bestaan uit ca. 

5 leerlingen. 

 

BEGINNERSENSEMBLE  “THE ART BAND”                         jeugd 

woensdag 19.15 - 19.45 uur                      cursusnr. 20 

docent: Laura Lotti           

€ 100,00 als 2e cursus € 30,00 

 

Ben je net begonnen op je instrument en wil je ook 

met andere kinderen samenspelen? Doe dan mee in 

het beginnersensemble De Vier Toonsterren.  

Alle instrumenten kunnen meedoen.  

We spelen nu met harp, blokfluit en dwarsfluit.  

 

 

POP - SOUL - JAZZ ENSEMBLE                                           jeugd 

dinsdag  19.00 - 20.00 uur                      cursusnr. 24 

docent: Tobias Klein          

€ 100,00 als 2e cursus € 30,00 

 

Wil je meer dan in je eentje thuis oefenen? Met het 

Pop - Soul - Jazz Ensemble spelen we nieuwe pop 

songs en funky/groofy soul en jazz nummers. Je leert 

er meer over hoe het werkt om in een band te spelen. 

Een aantal keren per jaar treden we op. Enige erva-

ring op je instrument is vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOGAME & FILM ENSEMBLE 

woensdagmiddag 16.00 - 16.45                    cursusnr.  25 

docent: Hans Nieuwenhuijsen 

€ 100,00 als 2e cursus € 30,00 

 

Bij dit ensemble worden bekende thema’s van games, 

series en films gespeeld. Zo komen we bijvoorbeeld 

langs Star Wars, series van Nickelodeon en films van 

Pixar. Ook nemen we een kijkje naar de muziek  uit de 

nintendo serie zoals Super Mario,  Zelda of misschien 

wel spellen die je zelf aan het spelen bent.  

Basiskennis van je instrument is vereist.  

 

 

SLAGWERKGROEP 

vrijdag  18.30 - 19.15 uur                      cursusnr. 26 

docent: Mark van der Werf 

€ 100,00 als 2e cursus € 30,00 

 

Voor de drummers is er de slagwerkgroep van  

Toonbeeld. Het hele jaar door werken we aan eigen 

stukken waarin creativiteit en improvisatie  en  

natuurlijk ritme centraal staan. Een aantal keren per 

jaar worden er optredens gedaan zodat je ook leert 

hoe het is om op een podium  jezelf te presenteren. 
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EINDELIJK TIJD VOOR MUZIEK    

10 lessen van 40 minuten  €  147,50               cursusnr. 41 

                                            

Voor iedereen die altijd al een muziekinstrument heeft 

willen bespelen en daar nu eindelijk de tijd voor heeft. 

De lessen worden gegeven in groepjes van ca. 4 cursis-

ten en u kunt kiezen uit verschillende instrumenten 

zoals o.a. blokfluit, gitaar, keyboard, zang, viool. 

Zodra er voldoende inschrijvingen voor een bepaald 

instrument zijn wordt in overleg met u de lesdag en 

tijd besproken. Dit kan zowel overdag als ’s avonds 

worden.   

 

IMPROVISEREN MET JOS VAN BEEST                volwassenen 

25 lessen van  25 minuten         cursusnr. 39 

woensdagmiddag of avond 

€ 920,00 

 

Een cursus voor de gevorderde pianist. Akkoordenleer 

met opbouw vanuit grondliggingen met alle facetten.  

Akkoordsymbolen, majeur/mineur  en toevoegingen, 

parallel liggingen. Maj 7 akkoorden, 7 akkoorden en 

mineur 7 akkoorden, half verminderd en verminderde 

akkoorden. Toepassing  van voicings,  octatoniek en 

alteraties.  Schema's lezen, 12 maten Jazz/blues, 

bluesladders , II, V,  I  trappen inzichten en repertoire 

opbouw.  Intro en uitro  turn-arounds. Walking bass 

plus voorhoudingen met de toepassingen hierop. Trai-

ning in timing. Dit alles kan  in deze cursus aan  bod 

komen.  

Ook bandcoaching  van eigen formatie met doelstel-

ling  'live' optreden of met professionele  begeleiding 

van mijn Trio. is mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEZMERENSEMBLE “FREILACH”    

donderdag eens per 14 dagen 20.00 - 22.00 uur   

docent: Bertie Buis                                               cursusnr. 40  

jaarcursus € 295,00  
 

Onze klezmergroep “Freilach” bestaat al meer dan 10 

jaar, deze groep heeft een vaste kern van muzikanten, 

maar we zien ook graag nieuwe gezichten met de  

volgende instrumenten: dwarsfluit, viool, cello,  

accordeon, klarinet, saxofoon. De muziek is  

meeslepend, vrolijk en voor gevorderde  

instrumentalisten. 
 

BLOKFLUITEXPLOSIE                  van 11 tot 99 jaar  

Regionaal Blokfluit Orkest                       cursusnr. 42      

zaterdag 9.30 - 12.00 uur  

docenten: Miranda Mooijman, Paula v. Wijk,  

Jan-Jaap Langereis 

vanaf oktober tot april: 11 repetities  € 137,50 
 

De bezetting van dit orkest is: altblokfluit,  

tenorblokfluit, basblokfluit, grootbas en contrabas.  

Het orkest bestaat uit 25 tot 30 leden. 
 

Hoewel de blokfluit een barokinstrument is, wordt er 

ook muziek gespeeld uit andere periodes. Deze muziek 

wordt door de docenten gearrangeerd voor de  

bezetting van dit orkest.  

Aan het eind van de repetitietijd wordt er een concert 

gegeven in Castricum. 
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VOLWASSENEN MUZIEK 



 

TURBO COURSE CAJONSPELEN 

vrijdag            cursusnr. 43 

docent: Mark van der Werf 

5 lessen van een uur  € 65,00 

 

Je wilt drumritmes spelen, maar misschien heb je niet 

de mogelijkheid voor een drumstel?  Of wil je je naast 

drummen aan de slag met een percussie instrument? 

Heb je een cajon en wil je meer leren hoe je dit te 

gekke instrument  kan inzetten binnen  de popmu-

ziek? Dan zijn de cajon lessen van Toonbeeld precies 

voor jou. Toonbeeld Castricum is de plek voor cajonles  

De cajon is geschikt voor kinderen en tieners maar ook 

zeker voor volwassenen. Voor de één is het spelen op 

een slaginstrument een heerlijke uitlaatklep, voor de 

ander de perfecte manier om je creatieve gevoelens de 

vrije loop te laten gaan. Kortom een hele expressieve 

en fysieke manier van jezelf uiten. 

De Cajon is een handtrommel met slagvlak van hout. 

Dit veelzijdige instruments komt oorspronkelijk uit 

Peru, waar het als begeleidingsinstrument gebruikt 

wordt voor diverse dansen. 

De cajon heeft inmiddels ook een succesvolle opmars 

gemaakt binnen de de popmuziek. Door de cajon te 

bespelen op diverse vlakken kunnen klanken 

(bassdrum,snare en hihat) van het drumstel nage-

bootst worden,waardoor je volledige drumritmes kan 

spelen op deze kist. 

 

STEMVORMING                   

donderdag          cursusnr. 46  

tijd in overleg 

docent: Claudia Reij  

10 lessen van een uur  € 124,50 

start: verschillende momenten in het jaar 

 

Zing je in een koor of band, of wil je gewoon je stem 

goed ontwikkelen? Claudia is gespecialiseerd in stem-

techniek en weet precies hoe je het beste uit je stem 

kunt halen. Er wordt gewerkt aan stemvorming (om 

goed te leren zingen) en koorvorming (samen zin-

gen). 

 

 

 

 

 

ANNIE M.G. EN TIJDGENOTEN                   ZANG 

donderdag                                                              cursusnr. 47  

tijd in overleg 

docent: Claudia Reij  

10 lessen van een uur  € 124,50 

start: verschillende momenten in het jaar 

 

 Een korte cursus waarin we ons storten op de ’50, ’60 

en zeventiger jaren. Voor het Nederlandstalig  

repertoire een veelzijdige periode, met Ramses Shaffy, 

Jasperina de Jong, levensliederen, en Annie M.G. 

Schmidt met haar musical als ‘Heerlijk duurt het 

langst’ maar ook ‘Ja Zuster, Nee Zuster’. De cursus 

bestaat uit een gedeelte stemvorming, maar de  

nadruk ligt op het lekker samen zingen. De docent 

kent een ruime keuze aan repertoire, maar verzoekjes 

zijn zeker welkom. Een optreden is niet perse het  

doel, maar als de groep daarvoor in is gaan we dat 

natuurlijk doen! 

 
 

HOTEL CALIFORNIA EN TIJDGENOTEN      ZANG 

donderdag                                                              cursusnr. 48  

tijd in overleg 

docent: Claudia Reij  

5 lessen van een uur  € 65,00 

start: verschillende momenten in het jaar 

 

Er is natuurlijk een bijna oneindig aanbod aan  

repertoire uit deze periode! De groten, zoals Beatles 

en Stones, zullen zeker voorbijkomen, maar ook  

minder bekende nummers komen aan bod. 

 De cursus bestaat uit een gedeelte stemvorming, 

maar de nadruk ligt op het lekker samen zingen.  

De docent kent een ruime keuze aan repertoire, maar 

verzoekjes zijn zeker welkom. Een optreden is niet 

perse het doel, maar als de groep daarvoor in is gaan 

we dat natuurlijk doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKOESTISCH GITAARSPELEN       

maandag  18.30 - 19.30 uur        cursusnr.  44  

docent: Trudy Visser  

korte cursus van 15 weken  € 152,50  

(incl. gebruik gitaar) 

start: september 2017 
   

Een cursus waarin u de beginselen van het bespelen 

van de akoestische gitaar onder de knie kunt krijgen 

De gitaar kun je op drie manieren bespelen: als  

begeleidings-, als melodie- en als solo instrument.  

U maakt een begin met de eerste twee speelwijzen 

zoals het begeleiden van popsongs, kinderliedjes en 

andere favoriete liedjes met de meest gangbare  

akkoorden. Slaggitaar spelen en de tokkelaanslag  

zijn belangrijke onderdelen waardoor ritme vanzelf 

aan de orde komt. Met melodiespel krijgt u inzicht in 

de toonopbouw van de gitaar. Basiskennis van het 

lezen van noten of tabulatuur zijn middelen om  

nieuwe liedjes te leren spelen van bladmuziek of  

van het internet. Er wordt ook geoefend in het  

zelfstandig uitzoeken van popsongs van cd waarvoor 

‘leren luisteren’ en enige in de cursus opgedane  

theoretische kennis noodzakelijk is. Er wordt gebruik 

gemaakt van de nylon-snarige klassieke gitaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRISCH GITAARSPELEN       

maandag  19.30 - 20.30 uur        cursusnr.  45  

docent: Trudy Visser  

korte cursus van 15 weken  € 222,50  

(incl. gebruik gitaar & versterker) 

start:  september 2017 
 

Voor volwassenen die al een akoestisch gitaar 

achtergrond hebben en die hun spel willen uitbreiden 

met die technieken die nou net het verschil maken 

met de akoestische gitaar. Aan bod komen technieken 

als plectrumtechniek, ritmiek, stringbending,  

pull-offs en hammer-on’s, vibrato, powerchords en 

improvisatieladders. De cursus geeft ook inzicht in  

het gebruik van barré-akkoorden. Dit alles praktisch 

toegepast door het naspelen en ook zelf uitzoeken van 

solo’s, rock-riffs en begeleidingen uit het pop/

rockrepertoire". Ook wordt veel aandacht gegeven 

aan het gebruik van  het internet en  

computerprogramma's". Bij voldoende deelnemers is 

deze cursus ook geschikt voor beginners.   
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HEATERKLAS         8 t/m 12 jaar  

vrijdag  15.45 - 17.00 uur           cursusnr. 1 

docent: Sanne Himmelreich 

28 lessen € 259,50 

start: september 2017 
  

In de theaterklas gaan we toneelspelen (acteren!) op 

allerlei manieren. Toneelspelen is lekker *doen alsof*. 

Doen alsof je iemand anders bent, of iets anders, doen 

alsof je je anders voelt of dat de wereld er compleet 

anders uit ziet... In de theaterlessen gaan we met 

elkaar ontdekken wat je als acteur allemaal kan spelen 

met je lijf en je stem en hoe je hier verhalen mee kunt 

maken! Hou jij van lekker bewegen, gekke verhalen 

verzinnen, mooie teksten leren, je fantasie gebruiken 

en meer? Je bent van harte welkom in de theaterklas. 

Of je al ervaring hebt of niet, iedereen kan meedoen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICAL MIX I  CURSUS                 9 - 12 jaar (groep 6/7/8)  

donderdag  16.45 - 18.15 uur           cursusnr. 4 

docent: Sanne Himmelreich & Sanne Mallant 

8 lessen €  90,00 

start 14 september 2017 

 

MUSICAL MIX  II  CURSUS  12 - 15 jaar (middelbare school) 

donderdag  18.30 - 20.00 uur           cursusnr. 5 

docent: Sanne Himmelreich & Sanne Mallant 

8 lessen €  90,00             

start 14 september 2017 

 

Toonbeeld presenteert: MUSICAL MIX! Een musical-

cursus waarbij we 8 weken lang in de wereld van de 

musical duiken! Samen met de twee ervaren musical-

docenten Sanne Himmelreich (theaterdocent op  

verschillende scholen in Castricum en omgeving) en 

Sanne Mallant (bekend van The Voice of Holland) ga  

je aan de slag met verschillende bekende musicals en 

leer je dans- en zangtechnieken en scènes spelen. De 

cursus sluiten we af met ons eigen MUSICAL MIX  

optreden voor publiek. Ben jij de musicalster die wij 

zoeken, geef je dan snel op voor een van onze twee 

groepen. De MUSICAL MIX cursus is ook een hele  

goede voorbereiding op de MUSICALPRODUCTIE die 

in januari van start gaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICALPRODUCTIE                                                 9 - 15 jaar 

donderdag 16.45 - 18.15 uur           cursusnr. 3 

docent: Sanne Himmelreich & Sanne Mallant 

20 lessen € 225,00 

start 11 januari 2018 

 

Na het succes van onze BOEKENWORM  

productie van vorig jaar, gaat  

Toonbeeld ook in januari 2018  

weer van start met een eigen  

MUSICALPRODUCTIE!  

Welke musical we dit jaar  

gaan spelen blijft nog even  

een verrassing, maar het  

wordt zeker weten weer een  

vrolijke, verrassende en  

uitdagende musical!  

De lessen worden gegeven  

door twee ervaren  

musicaldocenten:  

Sanne Himmelreich  

(theaterdocent op  

verschillende scholen in  

Castricum en omgeving)  

en Sanne Mallant (bekend van The  

Voice of Holland).  

Zij leren je zingen, acteren en dansen in  

onze eigen musical en stomen je klaar voor een  

optreden in een echt theater. We sluiten deze  

cursus namelijk af met een voorstelling in het  

spiksplinternieuwe Theater Koningsduyn!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

THEATER 



 

 

8 

      Peter Brouwer                   Laura Lotti                        Peter Suring                    Lillian Melker                 Mark van der Werf             Melita Spoelstra          Bernard vd Boogaard      Serge van Empelen 

      Iris de Leur               Anja  Vosdingh Bessem       Martin Wittebrood         Hubert Jan Horrocks            Irma Straver                                                                      Trudy Visser                    Marion  Albers 

  Suzan Augusteijn          Jan Jaap Langereis                                                            Anke Buringa                       Titia Mijnen                    Wilma Bosland           Sanne  Himmelreich            Ron  Vaessen 
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TOONBEELD CONCERTEN  

organiseert in de periode september t/m maart 7 

concerten in de theater/concertzaal van Geesterhage. 

Daarvan zijn 4 wereldmuziek en 3 klassiek; 

aanvangstijd: 15.30 uur. Ruim van tevoren wordt het 

programma bekendgemaakt op www.toonbeeld.tv, 

www.geesterhage.nl en in de h-a-h-bladen. 
 
Toegangsprijzen (inclusief koffie/thee/limonade in de 

pauze  € 14,50   CJP/65+  € 12,50 en  

kinderen tot 12jr € 5,50. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Laan, 

Vivant Rozing, Boekhandel The Readshop, 

Muziekhandel Borstlap, Toonbeeld en aan de zaal.  

Een abonnement voor 4 concerten naar keuze 

bedraagt € 45,00 en kan worden besteld via  

Toonbeeld. 

 

24 september   Trio C tot de Derde 

22 oktober     Gaia Strijkkwartet 

26 november     Maria de Fatima 

 

NIEUW! 

Voorafgaand aan de concerten worden vanaf 14.00 uur 

4 à 5 keer 5-euro-concerten van maximaal een uur 

(zonder pauze) georganiseerd. Het aanbod is zeer 

gevarieerd. Kaartverkoop vindt plaats aan de zaal. 

 

 

 

TOONBEELD VOORSTELLINGEN 

Voor kinderen met hun (groot-)ouders organiseert  

Toonbeeld Voorstellingen drie keer in het seizoen  

een kindervoorstelling.  De toegangsprijs van de  

voorstellingen bedraagt  € 8,50 

 

 

 

TOONBEELD TENTOONSTELLINGEN 

Organiseert rond de Kerst en Oud -en- Nieuw een  

amateurtentoonstelling voor Kunstenaars uit de  

omgeving. Deze tentoonstelling is onderdeel  van  

de Winterroute.  

 

 

 

 

CULTUURAVONTUUR  

De commissie Cultuuravontuur zorgt voor een  

gevarieerd aanbod voor de basisscholen in Castricum, 

Limmen, Akersloot en Uitgeest. Elke groep in het  

basisonderwijs bezoekt jaarlijks een dans-, muziek-  

of dramavoorstelling. Ook  worden schrijvers  

uitgenodigd en zijn er diverse projecten, filmvoorstel-

lingen en  tentoonstellingen.  Naast deze activiteiten 

zijn er tal van cursussen en  workshops ontwikkeld 

voor - en steeds meer samen met - het basisonderwijs.  

Beeldend– muziek– audiovisueel - dans - toneel.   

Informatie over de mogelijkheden kunt u vinden in de 

brochure van Cultuur Avontuur (www.toonbeeld.tv)

 
 

CULTUUR met KWALITEIT 

Onder de werktitel “Leerkracht aan Zet” werkt  

Toonbeeld in samenwerking met Plein C met een  

aantal scholen aan het ontwikkelen van Cultuureduca-

tie met Kwaliteit. (Een subsidiemaatregel van het 

Fonds voor Cultuurparticipatie) Het doel van dit  

tweede vierjarige traject is om op steeds meer scholen 

in Noord Holland cultuureducatie in de breedste zin 

van het woord een gelijkwaardige plaats te geven in  

de het schoolprogramma. 

 

 

 

KINDERATELIER VOOR DE JONGSTEN         5 t/m 8 jaar 

docent: Anouk  Bouwman                                   cursusnr. 51 

10 lessen € 82,50  materiaal € 15,00    

dinsdag  16.00 - 17.30 uur 

start: woensdag 27 september 2017  

 

Deze lessen zijn speelse en tactiele kunstlessen vol 

spannende en uitdagende opdrachten, waarbij spelen-

derwijs ontdekken en plezier hebben belangrijk is. 

Ben jij een kleine kunstenaar? In onze serie lessen kun 

je onderzoeken en experimenteren met allerlei ver-

schillende materialen, zoals klei, hout, verf en gips. 

Je krijgt spannende opdrachten om te bouwen of te 

schilderen. Natuurlijk krijgt je eigen fantasie daarbij 

alle ruimte. De docent biedt elke les een thema, mate-

rialen, creativiteit en structuur. 

De lessen zijn gericht op de jongste kunstenaars, kin-

deren van 4 tot 7.  Bij ons mag je smeren, poetsen, 

bouwen, voelen, knijpen en kliederen. 

Na afloop van elke les neem je een echt kunstwerk mee 

naar huis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERATELIER                                                      vanaf 9 jaar 

docent: Serge van Empelen         cursusnr. 50 

dinsdag 16.00-17.30 uur  

10 lessen € 82,50 materiaal € 15,00 

start: woensdag 27 september 2017  

 

In het kinderatelier ga je samen tekenen en schilderen 

en je leert een hele oude druktechniek. Je staat achter 

een echte schildersezel en je leert linodruk techniek. 

We maken een echt schilderij dat je op je kamer kunt 

hangen. De ene keer vertellen we een verhaal, de an-

dere keer maken we een schilderij zoals Picasso, van 

Gogh of andere beroemde schilders dat deden. Door 

naar hun schilderijen te kijken en het te doen zoals zij 

dat deden leer je op verschillende manieren te schil-

deren, maar je mag natuurlijk ook je fantasie de vrije 

loop laten.  

Je krijgt zowel les in het platte vlak als lessen ruimte-

lijk , de mogelijkheden zijn eindeloos.  

Iedereen tussen 9 en 13 jaar kan meedoen, zowel 

beginnelingen als gevorderden. Dus ook kinderen die 

de cursus al eerder hebben gevolgd zijn weer van harte 

welkom want we verzinnen ieder jaar andere opdrach-

ten. Er is tijd om langer aan beelden en schilderingen 

door te werken, zodat je het gevoel krijgt techniek en 

materiaal in je vingers te krijgen. Ter afsluiting organi-

seren we met elkaar een mooie tentoonstelling om 

alles aan je familie of vrienden en vriendinnen te laten 

zien.  Kom je ook? 

 

POTTENBAKKEN VOOR KINDEREN                     vanaf 10 jaar 

dinsdag 16.30 - 18.00          cursusnr. 52 

docent: Wilma Bosland           

6 lessen  €  52,50   materiaal € 15,00 

start 3 oktober 2017  

 

Hoe leuk is dat! Je leert met klei kommen, borden en 

bekers draaien op een echte pottenbakkersdraaischijf 

en je gaat ze ook nog beschilderen met hele mooie 

kleuren. Aan het eind van de cursus heb je je eigen 

servies gemaakt en eet je je chips of je yoghurt uit je 

eigen bakjes en kommetjes. Alleen voor kinderen die 

niet bang zijn voor vieze vingers! 

BEELDEND JEUGD 
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KERAMIEK                      alle leeftijden 

dinsdag 19.30 - 22.00 uur                                 cursusnr. 80 

docent: Wilma Bosland 

12 lessen  € 246,00 exclusief materiaal en stookkosten   

start: 19 september 2017  en 17 januari 2018.  

  

Keramiek, een eeuwenoude discipline op de rand van 

kunst en ambacht. Maar nog altijd actueel. Wat is er 

leuker om uw eigen servies te vaarvaardigen of een 

persoonlijk beeld.  In deze cursus leert u alle basis-

technieken van keramiek die daarvoor nodig zijn.  

U kunt op de dinsdagavond kiezen voor handvormen 

of draaien op de pottenbakkersdraaischijf. Kiezen 

wordt aanbevolen maar is geen must. Kiest u voor 

handvormen dan leert u diverse technieken waarop je 

met klei holle vormen kan opbouwen: duimpotjes, 

ringen en plakken klei. Daarna leert u om op diverse 

manieren uw werkstukken te decoreren en te glazuren. 

Ter inspiratie bekijken we veel oude en moderne  

keramiek waarin alles van primitieve handgevormde 

potten tot monumentale beelden mogelijk is.  

Cursisten met meer ervaring werken aan het  

ontwikkelen van een eigen beeldtaal in hun favoriete 

techniek. Kiest u voor draaien dan leert u van klei 

kommen, vazen of andere vormen te maken op een 

draaischijf. Iedere cursist heeft een draaischijf tot zijn 

beschikking, zowel schopschijven als  

elektrische tafels. De elektrische draaischijf waarop 

met 100 kg klei kan worden gewerkt is een uitdaging 

voor de gevorderde deelnemer. Beginners leren het 

kneden van de klei, centreren en het maken van de 

basisvormen op de draaischijf. Ervaren deelnemers 

kunnen hun techniek verbeteren: groter of verfijnder 

draaien, experimenteren met verschillende kleisoor-

ten, aandacht voor details als oren, tuiten en randen 

of het construeren van vrije beelden met gedraaide 

vormen. En natuurlijk gaan we ook in deze cursus 

decoreren met engobes, terra sigillata en glazuren.    

 

 

 

 

 

KERAMIEK OP ZATERDAG                                  alle leeftijden 

zaterdag  10.00 - 15.30 uur (half uur lunchpauze)  

docent : Wilma Bosland                                      cursusnr. 81 

9 lessen € 454,50  exclusief materiaal en stookkosten  

23 sep, 14 okt, 11 nov, 2 dec 2017 en 13 jan, 3 feb, 10 

mrt, 7 apr en 2 juni 2018. 

  

U bent negen zaterdagen intensief aan de slag om van 

klei kommen, vazen of andere vormen te leren draaien 

op een draaischijf. U werkt in een kleine groep waarin 

iedereen een eigen elektrische draaischijf tot zijn 

beschikking heeft. Er zijn echter ook schopschijven 

voor wie dat fijner vindt. De elektrische Roderveld Max 

draaischijf waarop met 100 kg klei kan worden ge-

werkt is een uitdaging voor de gevorderde deelnemer, 

maar ook handig voor lange mannen of vrouwen. Be-

ginners leren het kneden van de klei, centreren en het 

maken van de basisvormen op de draaischijf. Ervaren 

deelnemers kunnen hun techniek verbeteren: groter 

of verfijnder draaien, experimenteren met verschillen-

de kleisoorten, aandacht voor details als oren, tuiten 

en randen of het construeren van vrije beelden met 

gedraaide vormen. En natuurlijk is er aandacht voor 

het afwerken met engobes, terra sigillata, glazuren of 

andere manieren van decoreren. Als u deelneemt aan 

de cursus keramiek op zaterdag kunt u voor geredu-

ceerd tarief gebruik maken van het open atelier op 

dagen dat er in het lokaal geen lessen zijn. Als u op 

zoek bent naar een echte cursus draaien, is dit de 

beste keuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL-ROUND CURSUS TEKENEN -  EN SCHILDEREN    

woensdag 19.30-22.00 uur         volwassenen 

docent: Angèle v.d. Thillart                               cursusnr. 72            

28 lessen € 474,50,  materiaal € 51,50 

start 27 september 2017 

 

Door middel van opdrachten wordt de creativiteit en 

fantasie van iedere cursist gestimuleerd . In deze cur-

sus krijgt u elke les een gerichte opdracht; zowel naar 

waarneming, thematisch als abstract. In feite kan 

àlles onderwerp zijn – dat kan een appel zijn , een 

koffiekopje of zelfs heel banaal een tube tandpasta 

( Popart) -  het gaat erom hòe je het tekent /

schildert . Al experimenterend kunt u diverse tech-

nieken leren . Tekenen met houtskool vormt de basis 

van alle technieken, verder werken we met o.i. inkt en 

japans penseel , pastelkrijt , acrylverf -een sneldro-

gende verf en olieverf (die daarentegen  langzaam 

drogend is en vooral fascinerend omdat u nat- in- nat 

de kleuren kunt mengen) en als laatste techniek  : 

mixed media . Er is steeds een wisselend aanbod van 

materialen ,zodat u veel mogelijkheden kunt verken-

nen.   We werken met  onderwerpen zoals de mytholo-

gie, dieren ,model, planten, portret  en laten ons  

inspireren door stromingen in de beeldende kunst . 

Aan het eind van de les is een werkbespreking om zò 

meer mogelijkheden te leren ontdekken.  Ervaring is 

niet nodig, enthousiasme en zin om aan de slag te 

gaan zijn veel belangrijker. Laat je uitdagen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKENEN EN SCHILDEREN          volwassenen 

dinsdag 9.30-12.00 uur          cursusnr. 71  

docent: Angèle v.d. Thillart  

28 lessen € 474,50, materiaal € 51,50 

start 26 september 2017 

 

Er wordt in deze cursus  met thema’s  gewerkt zoals: de  

aarde ( met name planten en bodemlagen ) . Er zijn  

vele mogelijkheden van  schilderen aan te geven zoals  

bijvoorbeeld het toepassen van een onderliggende 

laag,  een voorbereiding in één kleur of direct nat in 

nat schilderen en  mixed media waarin diverse materi-

alen  zowel schildertechnieken als tekentechnieken 

gecombineerd worden . Onderwerpen vinden we ver-

der  bij  kunstenaars  zoals  Rodin , Chagall  ,Mancini 

( materieverf   )en de hedendaagse kunstenaar Kiefer . 

Ieder jaar wordt een  aantal lessen naar model ge-

werkt. Belangrijk is dat ieder de ruimte krijgt een ei-

gen stijl te ontwikkelen. Museumbezoek in onderling 

overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEELDEND VOLWASSENEN 
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SCHILDEREN           volwassenen 

zaterdag 10.00 - 12.30 uur          cursusnr. 73  

docent: Angèle v.d. Thillart  

26 lessen € 441,50, materiaal € 51,50 

start 30 september 2017 
 

Een cursus waarin de verschillende mogelijkheden 

binnen de schildertechniek  centraal staan .  We laten 

ons inspireren door naar bekende schilders  en /of 

stromingen uit de kunstgeschiedenis te kijken . Zoals 

de Renaissance -   met uiteraard de mens als onder-

werp - , de expressionist Nolde ; Seurat  

( impressionistische tekeningen  ) en de hedendaagse 

kunstenaar : Kiefer.  In deze cursus is veel ruimte voor 

het ontwikkelen van een eigen stijl. Hiernaast vormen 

persoonlijke herinneringen een rijke inspiratiebron . 

Het werken naar model  en /of portret vormt   een vast 

onderdeel van de cursus .Diverse technieken worden 

gebruikt en toegelicht. Museumbezoek in onderling 

overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEELDHOUWEN          alle leeftijden 

woensdag 19.30 - 22.00 uur          cursusnr. 79 

docent: Anja Vosdingh Bessem  

28 lessen  € 474,50, exclusief materiaal en model 

start 13 september 2017 
 

Beginnende cursisten komen op deze avond terecht in 

een groep met enthousiaste deelnemers van diverse 

niveaus die al langere tijd bezig zijn met allerlei vormen 

van ruimtelijk en plastisch werken. Daarom is deze cur-

sus heel geschikt en inspirerend voor nieuwelingen! 

Regelmatig terugkerend onderdeel van de lessen zijn 

oefeningen naar de waarneming, korte schetsen in  

boetseerwas of klei naar model. Eventueel is er plaats 

voor het ontwerpen en uitvoeren van een eigen beeld in 

de tweede helft van het cursusjaar. U krijgt gelegenheid 

om ideeën uit te werken in verschillende technieken en 

formaten. Gieten in materialen als gips of aluminiumce-

ment behoort tot de mogelijkheden,  evenals opbouwen 

in gips of piepschuim.  

In overleg met de cursisten wordt er ook één hele (zon-)

dag naar model gewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEENHAKKEN                                                           volwassenen 

10.00 - 15.30 uur (half uur lunchpauze)       

9 lessen € 357,50 exclusief materiaal 

 

docent: Anja Vosdingh Bessem                        cursusnr. 76 

www.anjavosdinghbessem.nl 

vrijdag  15 september, 6 oktober, 3 november,  

24 november, 15 december 2017, 26 januari ,  

16 februari, 16 maart en 13 april 2018.  

 

docent: Anja Vosdingh Bessem         cursusnr. 78 

www.anjavosdinghbessem.nl 

zaterdag 16 september, 7 oktober, 4 & 25 november, 

16 december  2017,  27 januari, 17 februari, 17 maart 

en 14 april 2018 

 

docent: Serge van Empelen                               cursusnr. 77 

zaterdag 9  & 30 september, 14 oktober,  

18 november , 9 december 2017, 20 januari,  

10 februari, 24 maart en 21 april 2018 

 

Eén maal per maand een hele dag intensief beeldhou-

wen in de letterlijke betekenis van het woord:  een 

beeld houwen uit steen. Beginners kunnen speksteen, 

mergel of een zachte kalksteen bewerken met steen-

vijlen en raspen.  

Degenen met meer ervaring hakken met hamer en 

beitel in de diverse middelharde steensoorten als  

kalksteen of marmer, of in hardsteen. 

 

U begint met het maken van een ontwerp dat de  

handleiding wordt voor het verder uitwerken in de 

gekozen steen. Vervolgens wordt er  veel aandacht 

gegeven aan de houding bij het hakken en welk  

gereedschap u hoe en wanneer moet gebruiken.  

Het voordeel van deze éénmaal in de maand methode 

is dat u tussentijds thuis door kunt werken. Overigens 

is dit huiswerk geen verplichting om tot een  

bevredigend eindresultaat te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKENEN MET DE RECHTERHERSENHELFT BEGINNERS  

 

donderdagmiddag  14.00 - 17.00 uur            volwassenen 

docent: Anja Vosdingh Bessem                         cursusnr. 86 

7 lessen € 177,50  

start 5 oktober  

12, 19 oktober, 2, 9 16 en 23 november2017 

 

donderdagavond 19.00 - 22.00 uur        volwassenen 

docent: Anja Vosdingh Bessem                         cursusnr. 84 

7 lessen  € 177,50  

start  8 februari 2018  

15, 22 februari, 8, 15, 22 en 29 maart 2018  

 

Voor iedereen die wil leren tekenen en denkt dat hij 

het niet kan en voor tekenaars die hun tekenen willen 

verrijken. Tekenen is een vaardigheid die je kunt leren! 

De Amerikaanse Betty Edwards ontwikkelde een unieke 

tekenmethode die gebaseerd is op hersenonderzoek 

én haar eigen jarenlange ervaring als tekenjuf.  

De rechterhersenhelft is de zetel van de intuïtie,  

ruimtelijk inzicht, verbeelding en creativiteit.  

In de meestal dominerende linkerhersenhelft  

bevinden zich o.a. (zelf) kritiek, tijdsbesef, taal, logica 

en analytische vermogens die vaak een remmende  

werking hebben op de ontwikkeling van de creativiteit. 

Met dit tekensysteem leer je over te schakelen naar de 

zienswijze van je creatieve rechter hersenhelft. Je zult 

verbaasd zijn over je kunnen en je (verborgen)  

tekentalent! 

Inmiddels is deze methode met succes toegepast in 

diverse kunstacademies (o.a. in Londen en Tokio), en 

andere creatieve vormen van onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE NAAR MODEL IN DE ZOMER   EXTRA! 

vrijdagmiddag 14.00 - 16.30 uur                     volwassenen 

docent: Angèle van den Thillart                        cursusnr. 83 

2 lessen € 48,50    (incl. model) 

16 en 30 juni  2017 

 

Er wordt elke les life naar model gewerkt . 

Professioneel  naaktmodel of portret met wisselende 

teken - en schildertechnieken zoals : krijt /pastel /

acrylverf/ mixed media . Een korte cursus voor ieder-

een . U kunt zo meer vaardigheid ontwikkelen in het 

werken naar model ,maar ook ontdekken hoe inspire-

rend het tekenen van mensen kan zijn !  Ik besteed 

niet alleen aandacht aan de vorm, maar ook aan ver-

beelding en expressie.  

 

 

WORKSHOP EXPERIMENTEEL TEKENEN EN SCHILDEREN 

OP GROOT FORMAAT  

Maximaal 6 deelnemers          cursusnr. 74 

vrijdag 10.00 -  12.30 en 13.00 - 15.30 uur 

docent: Angèle van den Thillart 

1 dag € 65,50  excl. materiaal 

17 november   2017    

 

Werken op groot formaat is een bijzondere ervaring . 

Er is sprake van een monumentaal effect. Ook de vrije 

beweging van de arm heeft invloed op het resultaat. Er 

worden verschillende materialen gecombineerd  toe-

gepast. Tekenmaterialen èn acrylverf. 

Alles kan onderwerp zijn ,dit wordt in overleg gekozen. 

Ook is het mogelijk naar een eigen idee te werken . 

Zowel figuratief als abstract werken is mogelijk naar 

eigen voorkeur. Er wordt op papier van de rol gewerkt .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTHKO ABSTRACT 

zaterdag 14.00 -16.30 uur         volwassenen 

docent: Angèle van den Thillart                        cursusnr. 91 

4 lessen   € 82,50 excl. materiaal 

7 en 14 oktober, 11 en 25 november 2017 

beschrijving gelijk aan “Rothko in de zomer”. 

 

ROTHKO IN DE ZOMER 

10 juni 10.00 - 12.30 en 13.00 - 15.30 uur 

1 juli 10.00 -  12.30 uur 

15 juli 10.00 -  12.30 uur (laatste dagdeel in overleg) 

docent: Angèle van den Thillart                        cursusnr. 89 

4 lessen   € 82,50 excl. materiaal 

 

Een workshop waarin we gaan schilderen geïnspireerd 

door de Amerikaanse kunstenaar Rothko. Deze  

kunstenaar wil een ervaring creëren tussen de  

toeschouwer en het schilderij. De eerste ervaring van 

de toeschouwer moet zijn dat hij zich ìn het schilderij 

bevindt. Hij wil niet dat zijn schilderijen decoratief 

lijken.  ‘Genieten van Rothko’s schilderijen lijkt  

inderdaad niet zozeer ‘n intellectueel, dan wel ’n  

emotioneel proces’. Op de doeken zijn de relaties  

tussen de kleuren zo essentieel dat ze vorm en inhoud 

tegelijk worden’. “Rothko speelt het klaar met het 

immens diep gemaakt rood, het onzegbare in  

beeldtaal naar buiten te brengen” (J. Zwagerman).  

Zijn werken zijn sacraal hij weet ‘ stilte’ uit te drukken. 

Hoewel R. zelf altijd uitermate zwijgzaam is geweest 

over zijn techniek, is het duidelijk dat zijn kleurvelden 

in lagen opgebouwd zijn, zodat langzaam de  

uiteindelijke kleur ontstaat. Vandaar dat we eerst  

met acrylverf werken in de onderlagen om daarna de 

kleurintensiteit sterker te maken met olieverf.  

Materialen: ontwerpen in pastelkrijt, schilderen met 

acryl in combinatie met olieverf. De doeken moeten 

een redelijk groot formaat hebben ivm de  

uitdrukkingskracht: 100x70cm, 100cm²  of groter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS LIFE MODELTEKENEN / SCHILDEREN   !! 

vrijdagmiddag 14.00  - 16.30 uur                    volwassenen 

docent: Angèle van den Thillart                        cursusnr. 82 

6 lessen  € 152,50 (incl. model) 

6 okt, 3 nov, 1 dec 2017, 2 feb, 2 mrt.  

 

Er wordt elke les life naar model gewerkt. 

Professioneel  naaktmodel of portret met wisselende 

teken - en schildertechnieken zoals: krijt /pastel /

acrylverf/ mixed media. Een cursus voor iedereen.  

U kunt zo meer vaardigheid te ontwikkelen in het  

werken naar model, maar ook ontdekken hoe  

inspirerend het tekenen van mensen kan zijn!  

“ Ik besteed niet alleen aandacht aan de vorm, maar 

ook aan verbeelding en expressie”.  
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KORTE CURSUSSEN & WORKSHOPS 



 

RUIMTELIJKE VORMGEVING 

Experimentele beeldhouwlessen                    

vrijdag, 19.00 - 22.00 uur         cursusnr. 65 

docent: Serge van Empelen                     

6 lessen van 3 uur  € 124,50 (excl. materiaal) 

start: zodra er voldoende aanmeldingen zijn. 

 

In deze cursus gaan we meer conceptueel aan het 

werk. Het is aan de cursist met welk materiaal er wordt 

gewerkt of welk materiaal je eens wilt uitproberen. 

Serge van Empelen heeft een enorm grote materiaal-

kennis om vele verschillende technieken uit te leggen 

en te proberen. We benaderen het beeld meer vanuit 

het concept. Wil je eens proberen een beeld in staal 

te maken en te lassen? Of misschien wil je kleien en 

daarvan een gipsen mal maken om het beeld weer te 

gieten in aluminium cement. Of je maakt combinaties 

van verschillende materialen, het kan allemaal in deze 

experimentele lessen. Materialen: Je neemt zelf mate-

rialen mee waarmee je wilt werken. (gips / klei / glas / 

cement etcetera.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETSEN  

docent: Serge van Empelen                     

dinsdag, 19.30 - 22.00 uur               cursusnr. 60 

8 lessen van 2,5 uur   

€ 138,50 (excl. materiaal  ± € 150,00) 

start: 27 september. 

 

De lessen bestaan uit veel praktische informatie over 

alle wetten en regels van het drukken en maken van 

een etsplaat. Er komt heel veel bij kijken om een uit-

eindelijk goede druk te kunnen maken.  

Ook laten we het artistieke proces van de ets voor de 

maker niet achterwege om te ontwikkelen en te experi-

menteren.  

Leer werken in droge naald, vernimous, vloeibare ets-

gronden en aquatinten.Een compleet abc voor het 

hele proces voor het maken van een uiteindelijke 

prachtige gedrukte ets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDELSMEDEN 

Zandgieten of zilver in zand 

maandag of dinsdag 19.30 - 22.00 uur          cursusnr. 90 

docent: Lillian Melker                                           

4 lessen € 117,50   (excl. materiaal, ca. € 50,00  

afhankelijk van de hoeveelheid zilver)  

start: zodra er voldoende aanmeldingen zijn. 

 

Maak in 4 lessen je eigen unieke zilveren sieraad door 

gebruik van de aloude zandgiettechniek!  

Je maakt eerst een ring of hanger naar eigen ontwerp 

uit perspex, een makkelijk te bewerken kunststof. 

Hiervoor gebruik je technieken als zagen, vijlen en 

schuren. Als je perspex vorm klaar is, maak je er een 

afdruk van in Delftse gietaarde - een mengsel van olie 

en zand met een enorm fijne structuur. Het mooie aan 

die structuur is dat je er heel scherpe afdrukken in 

kunt maken, details gaan dus niet verloren bij deze 

gietmethode!  

Na het maken van de afdruk haal je het perspex eruit, 

waardoor een holte overblijft - een gietmal. Als je het 

gietkanaal hebt gemaakt, waardoor het zilver de holte 

kan bereiken, is het tijd om het zilver te smelten en in 

je zelfgemaakte mal te gieten. Het gloeiend hete zilver 

stolt binnenin de mal, en vormt zo een exacte replica 

van de perspex vorm die je zelf gemaakt hebt. Wat een 

spannend moment moet het zijn om dan je eigen ont-

werp in gestold zilver uit de aarde te wroeten!"    
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TIJDIG BETALEN 

Bij niet tijdig betalen zullen de volgende administratiekosten in rekening worden gebracht: 

Eerste aanmaning € 5,00, 2e aanmaning € 10,00 en derde aanmaning € 17,50. 

 
BETALING IN TERMIJNEN 

De rekening voor lessen en cursussen die in september starten dient in één keer te worden betaald. Ingeval  

er een incassomachtiging is afgegeven wordt het bedrag in acht gelijke maandelijkse termijnen geïnd en bij korte 

cursussen in vier termijnen. 

 
KORTING VOOR KINDEREN 

Voor Beeldende- én Muzikale Vorming geldt de volgende kortingsregeling: 

Het tweede kind uit hetzelfde gezin ontvangt 5% korting 

Het derde kind uit hetzelfde gezin ontvangt 10% korting 

Deze korting wordt berekend over de goedkoopste cursus/les. 

 

INKOMENSKORTING 

De gemeente Castricum heeft een participatiefonds. Dit is een fonds waar ouders van kinderen tot 18 jaar 

met een inkomen dat minder bedraagt dan 110% van het sociaal minimum, aanspraak op kunnen doen. U 

kunt een bijdrage van maximaal € 225,- krijgen. Deze aanvraag kunt u bij de gemeente Castricum doen. 

 
KLACHTENREGELING 

Toonbeeld staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten en medewerkers. Voor  cursisten en 

deelnemers moet het prettig zijn om bij Toonbeeld lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. In zo’n 

werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of 

pesten. Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan kunt u contact opnemen met het Centrale Meldpunt 

vertrouwenspersoon: 0800 0204204 dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Een flyer met alle relevante 

informatie is verkrijgbaar bij de administratie van Toonbeeld. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De aanvangsdata van de lessen beeldend vormen staan bij 

de cursus vermeld. Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen en ondertekenen van een aanmeldingskaart. Bij 

minderjarigen dient er door de ouder/verzorger te worden ondertekend. De cursussen starten alleen bij voldoende 

deelname. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een nota. U verbindt zich voor de gehele cursus-

periode. Tussentijds annuleren is niet mogelijk. Leerlingen/cursisten/ouders krijgen zo spoedig mogelijk na de 

inschrijving bericht over lestijd en verdere informatie. Plaatsing geschiedt op basis van de aanmeldingsvolgorde. 

Bij voldoende aanmeldingen kan er mogelijk een tweede cursus worden gestart.  

Bij het instrumentaal onderwijs ontvangen de leerlingen de eerste drie lesjaren groepsles. Vanaf het 4e lesjaar 

wordt er individueel onderwijs gegeven. Indien er teveel aanmeldingen zijn voor een bepaald instrument kan uw 

zoon/dochter op een wachtlijst worden geplaatst. Om u of uw kind optimaal te kunnen begeleiden stellen de do-

centen het op prijs om op de hoogte te zijn van eventuele handicaps. Tijdens de Open Dag of op een ander mo-

ment vóór aanvang van de lessen zal de docent graag tijd voor u maken om e.e.a. te bespreken.  
 

Muziek 

Iedere inwoner van de gemeente Castricum kan bij Toonbeeld een muziekinstrument leren bespelen. 

Wanneer een leerling door ziekte of buitengewoon verlof van een docent meer dan 2 lessen mist, kunt u voor de 

daarop volgende gemiste lessen restitutie aanvragen. U dient hiervoor voor het einde van het seizoen een restitu-

tieformulier in te vullen bij de administratie van Toonbeeld.  

Bij langdurige ziekte van een docent wordt zo mogelijk gezorgd voor vervanging. 
 

Samenspelweken 

Onderdeel van het lesjaar zijn de samenspelweken. Twee weken in het jaar vervallen de reguliere lessen en kunnen 

leerlingen zich inschrijven voor ensembles die dan plaatsvinden. De samenspelweken worden afgesloten met een 

presentatie. 
 

Beeldend 

Bij de beeldende vorming worden  gemiste lessen door afwezigheid van de docent vervangen, later ingehaald, of 

gerestitueerd. 
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Vakantiedata schooljaar 2017 - 2018  

 

Zomer  di 18 juli t/m zo 3 september 2017 

Herfst  ma 23 oktober t/m zo 29 oktober 2017 

Kerst    ma 25 december t/m zo 7 januari 2018 

Voorjaar  ma 26 februari t/m zo 4 maart 2018 

Pasen  zo 1 april t/m do 5 april 2018 

Koningsdag vr 27 april 2018 

Mei  ma 30 april t/m zo 13 mei 2018 

Pinksteren   zo 20 mei  t/m ma 21 mei 2018 

Zomer  di 24 juli t/m zo 2 september 2018 

 

OPEN ATELIER                                 LET OP!     VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN 

Voor cursisten € 4,00 en voor overige deelnemers  € 10,00 per dagdeel per keer.  

Het open atelier biedt u de mogelijkheid om zelfstandig te werken in de werkruimtes van Toonbeeld.  

In de lokalen vindt u ruimte en licht om ongestoord aan het werk te gaan.  

Geen begeleiding en geen bel, wel een koffieautomaat en wellicht geestverwanten.  

Spelregels: 
Wilt u: 

 zich (ook cursisten) vooraf melden bij de administra-

tie, zodat wij i.v.m. de veiligheid weten dat u in het 

lokaal aanwezig bent 

 uitsluitend werken met meegenomen  

 eigen materiaal en gereedschap 

 zich bij vertrek afmelden bij de  

 administratie en zo nodig betalen 

 

 

* aan de openingstijden kunnen geen rechten worden ontleend 

** behalve de steenhak data (zie data steenhakken). 

Openingsuren schilderlokaal*: 

maandag 9.00 - 16.30 uur 

dinsdag 12.30 - 16.30 uur 

donderdag 9.00 - 16.30 uur 

Openingsuren beeldhouwlokaal*: 

maandag 9.00 - 16.30 uur 

dinsdag 9.00 - 16.30 uur 

woensdag 9.00 -  16.30 uur 

donderdag 9.00 - 16.30 uur 

vrijdag 9.00 -  16.30 uur** 
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Gegevens incassant: Toonbeeld SKVC, Geesterduinweg 7, Castricum 

1902 CB Castricum, Nederland, ID: NL54ZZZ412401650000 

  Kenmerk machtiging debiteurennummer: ………………………………….. 
         door Toonbeeld in te vullen 

 
  

Ondergetekende       (m / v) tel.nr.  

 

Adres:       evt. 2e tel.nr.   

 

Postcode:       woonplaats:  

 

e-mailadres:   

 

geeft op:       (naam)  ( m/ v) geb. datum: 

voor 
  

Cursusnr:   Cursus:     docent:  

 

Aangemelde leerling heeft al  jaar les gehad op       (instrument/cursus) 

  

Aanmelding geschiedt voor het gehele schooljaar / de gehele cursus.  

Bij tussentijds annuleren vindt geen lesgeldrestitutie plaats. 

Ondergetekende gaat akkoord met de geldende voorwaarden (zie folder). 

Ondergetekende machtigt Toonbeeld om het verschuldigde bedrag t.b.v.  

bovengenoemde  cursus af te schrijven van zijn/haar ibanrekeningnummer:  

 

 ________________________________________________________ 
 
 
□ in termijnen   □ in een keer 

  

Plaats en datum:     Handtekening: 

  
N.B.: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

.    

 

Let op: betaling in termijnen is alleen mogelijk bij een incasso. 
 

Ondergetekende wil wel/niet de nieuwsbrief ontvangen (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Gegevens incassant: Toonbeeld SKVC, Geesterduinweg 7, Castricum 

1902 CB Castricum, Nederland, ID: NL54ZZZ412401650000 

  Kenmerk machtiging debiteurennummer: ………………………………….. 
         door Toonbeeld in te vullen 

  

  

Ondergetekende       (m / v) tel.nr.  

 

Adres:       evt. 2e tel.nr.   

 

Postcode       woonplaats  

 

e-mailadres:   

 

geeft op:       (naam)  ( m/ v) geb. datum: 

voor 
  

Cursusnr:   Cursus:     docent:  

 

Aangemelde leerling heeft al  jaar les gehad op       (instrument/cursus) 

  

Aanmelding geschiedt voor het gehele schooljaar / de gehele cursus.  

Bij tussentijds annuleren vindt geen lesgeldrestitutie plaats. 

Ondergetekende gaat akkoord met de geldende voorwaarden (zie folder) 

Ondergetekende machtigt Toonbeeld om het verschuldigde bedrag t.b.v.  

bovengenoemde  cursus af te schrijven van zijn/haar ibanrekeningnummer:  

 

 ______________________________________________________ 
   

□ in termijnen   □ in een keer 

  

 

Plaats en datum:     Handtekening: 

  
N.B.: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

   

 

Let op: betaling in termijnen is alleen mogelijk bij een incasso. 
 

Ondergetekende wil wel/niet de nieuwsbrief ontvangen (doorhalen wat niet van toepassing is) 



 

   

   

   

Kom dansen bij de Muziek- en Dansschool Heiloo! 
 

Kleuterdans (4-5 jaar)  woensdagmiddag van 14:45-15:25 uur 

Een feest voor elk kind! Dansen op klassieke- en werelddansmuziek. Op speelse wijze wordt er gewerkt aan  

het ontwikkelen van het lichaam, samenwerken, soepel bewegen en het aanleren van dansjes.  

                                                            

Kinderdans (6-7 jaar)                    woensdagmiddag van 15:30- 16:15 uur     

Vervolg op de kleuterdans. Op een vrolijke manier worden allerlei dansstijlen en danstechnieken aangeleerd. Er wordt gewerkt aan 

lichaamsbewustzijn, het aanleren van dansjes en improviseren. Naast het dansen met verschillende attributen, worden er in de les 

instrumentjes en kleding gemaakt voor de presentatie van 2017.                             

                                                

Young Colours (8+ jaar)                 woensdagmiddag van:16:20- 17:05 uur 

In deze les wordt er gewerkt aan dansen op ritme,  

melodie en het maken van dansjes op swingende en  

sierlijke (wereld)muziek. Een zo gevarieerd aanbod  

aan werelddansstijlen wordt aangeboden, zoals  

buikdans, Braziliaans, Afrikaans en algemene  

danstechnieken.                        

 

Jazzballet (volwassenen)  woe ochtend 11:00-12:00 uur 

    woe avond 19:45-21:00 uur 

In de jazzballetlessen wordt gewerkt op een dansante 

manier aan verschillende basistechnieken, zoals coördi-

natie, evenwicht, kracht en lenigheid. Door de grote  

verscheidenheid aan muziek en dansinvloeden worden  

er heel verschillende dansen aangeleerd. 

 

Klassiek ballet (volwassenen)             dinsdagavond van 19:30-20:30 uur 

Dans is een fijne manier om te ontspannen en tegelijkertijd je conditie te  

verbeteren. In deze les wordt naar een technisch niveau gestreefd, maar  

het plezier van dansen staat voorop. Jong of oud, of je nou wel of niet hebt 

gedanst: je bent van harte welkom.  

                                                            

  Voor meer informatie: 

  info@muziekendansschoolheiloo.nl 

  telefoon: 072.5332460 

  www.muziekendansschoolheiloo.nl  



 

 

Geesterduinweg 7 

1902 CB Castricum 

tel: (0251) 659012 

fax: (0251) 670621 

Email: info@toonbeeld.tv 

www.toonbeeld.tv 


