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kom 
ook en 
ontdek 
't zelf! 

Wij volgende de richt-
lijnen van het RIVM  
en uiteraard zijn alle 
lessen en cursussen 
onder voorbehoud  
van de situatie op  

dat moment.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden van de muziekschool, 
wil je eens een kijkje nemen in ons 
theater of meer weten over de voor-
stellingen? 
 
Kom dan naar onze open dag, van 11:00 
- 15:00 uur in Het musiater, Bommers-
heufsestraat 62 te zevenaar. 

Je kunt kennismaken met het nieuwe 
cursusaanbod, instrumenten uitpro-
beren, open lessen volgen, optredens 
bijwonen en nog veel meer!



Het zijn bijzondere tijden. dat is al veel genoemd en 
ook waar. het brengt onzekerheden met zich mee. 
we hebben een periode achter ons waar we geen 
fysieke cursussen en lessen konden geven. ook de 
toekomst is nog onzeker en dat maakt het lastig om 

te bepalen wat wel of niet kan en mag. de afgelopen periode zijn 
er dan ook heel wat afwegingen gemaakt over het uitkomen van het 
aanbod en de daarbij behorende brochure. Maar de wereld staat niet stil. het is meer dan 
duidelijk dat de behoefte aan ontwikkeling, innovatie en vrijetijdsbesteding heel groot is. dat 
stimuleert ons alleen maar meer om mooi aanbod te creëren, omdat we er toe doen. het 
is belangrijk om je te blijven ontwikkelen. iedere dag maar weer. daarom ligt er, ietwat later 
dan je gewend bent, een educatiebrochure. Met prachtig aanbod, herkenbare cursussen, 
maar ook nieuw materiaal. Voor ons geldt dat we steeds weer in beweging blijven. Voor onze 
organisatie, maar uiteindelijk voor jou. Voor iedereen hebben we wel een cursus, maar mocht 
deze er niet tussen staan, dan staan we altijd open voor suggesties. 

op het moment van uitkomen van deze brochure kunnen een groot aantal cursussen en 
lessen weer fysiek doorgaan. we hopen dat ons volledige aanbod z.s.m. op de normale wijze 
uitgevoerd kan worden. want met elkaar werken aan een theaterproductie, het beleven van 
een kookcursus of het leren van een (nieuwe) taal is toch het allermooiste. want ook het 
sociale aspect is belangrijk en dat is wat we toch hebben gemist. tot slot, onder de huidige 
omstandigheden kunnen we niets garanderen, maar we gaan onverminderd door. ik wens je 
veel plezier met het maken van je keuze!

Bert Frölich
directeur-bestuurder 
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Kunstwerk! muziekschool biedt allerlei 
mogelijkheden om je als muzikant te 
ontwikkelen. we verzorgen muziek-

lessen, cursussen, projecten en workshops. 
Hiervoor wordt de muziekschool gesubsidi-
eerd door de gemeenten zevenaar, duiven en 
montferland. 

Muziekles voor kinderen en jongeren
Je kunt al op heel jonge leeftijd beginnen met 
muziek. Bij de cursussen ‘muziek op schoot’ en 
‘de muziekspeeltuin’ kunnen kinderen genieten 
van het samen muziek maken. 

Vanaf 6 jaar stroom je door naar de cursus 
‘spelen met muziek’ en ontwikkel je je verder 
naar het bespelen van een instrument. Vanaf 8 
jaar kun je bij ons terecht voor muzieklessen op 
verschillende instrumenten, zowel individueel 
als in een groepje met 2 of 3 kinderen.

wij bieden de volgende instrumenten aan: 
 Akoestische gitaar  Basgitaar
 Blokfluit   Bugel
 Cello    Cornet
 drums    Dwarsfluit
 elektrische gitaar   Hoorn
 Keyboard   Klarinet
 Panfluit   Piano 
 saxofoon   slagwerk
 trombone   trompet
 tuba    Viool
 zang 

En muziek maken in grotere groepen?
dat kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld in een pop-

band, een zangkoor, een gitaargroep of bij het 
liemers Jeugdorkest. we beschikken over een 
enthousiast team aan vakkundige docenten dat 
je graag wil helpen bij je muziekwensen. 
 
Muziekles voor volwassenen
misschien heb je als kind jarenlang een mu-
ziekinstrument bespeeld en wil je het weer 
oppakken. maar ook als je nog nooit een instru-
ment hebt aangeraakt: voor alle volwassenen, 
beginnend of gevorderd, heeft Kunstwerk! een 
passend aanbod. zing mee bij één van onze 
zangcursussen of geef je op voor een gitaarcur-
sus. uiteraard is individueel les op de diverse 
instrumenten ook mogelijk. 

Bekijk ons volledige aanbod
Het cursusaanbod bruist van inspirerende en 
creatieve cursussen. gedurende het schooljaar 
komen daar ook nieuwe cursussen bij.

Muziek maken geeft veel voldoening, ontspanning en plezier. En is natuurlijk een 
mooie manier om je dagelijkse zaken even te vergeten. Je kunt alleen muziek ma-
ken of in een groep. Zo kun je samen toewerken naar een concert of presentatie. 

Bekijk ons actuele aanbod op 
www.liemerskunstwerk.nl 
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Muziek op schoot
Geef je baby muziekles  

9 mnd - 3 jaar
muziekles vanaf 9 maanden, kan dat al? Jazeker, 
bij muziek op schoot! samen met je (klein)kind 
ga je dansen en liedjes zingen, met instrumen-
ten spelen en muziekspelletjes doen. samen 
plezier maken met muziek verrijkt de band 
met je (klein)kind. muziek heeft bovendien een 
positieve invloed op de ontwikkeling van het 
kind, zoals taalontwikkeling en waarnemings-
vermogen.

Docent maike van der wiel (duiven) 
 martine spruijt (zevenaar)
Start september / januari / april 
Dag/tijd  maandag, 9.30 uur (duiven)  

donderdag, 9.30 uur (zevenaar)
Locatie de ogtent, duiven 
 Het musiater, zevenaar
Aantal 10 lessen van 45 minuten
Prijs  € 88,- (inclusief liedjesmap)

de muziekspeeltuin  
een muzikale ontdekkingsreis  

4-5 jaar   
voor kleuters
muziek geeft plezier en draagt bij aan de 
ontwikkeling van het kind. daar kun je dus 
niet vroeg genoeg mee beginnen. in de mu-

ziekspeeltuin komen kinderen op een speelse 
manier in aanraking met onder andere ritme, 
maat en melodie. ze maken een muzikale 
ontdekkingsreis door te zingen, te spelen op 
instrumenten, te improviseren, te dansen en te 
luisteren naar muziek. zo wordt de creativiteit 
en het muzikale gehoor ontwikkeld. 
de muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de 
beleveniswereld van kleuters! 

Docent  laurien Kuster
Start oktober / januari / april
Dag/tijd dinsdag, 15.15 uur 
Locatie Het musiater, zevenaar 
Aantal 10 lessen van 45 minuten
Prijs  € 88,-

Spelen met muziek 
Plezier staat voorop!   

6-8 jaar
deze cursus is voor alle toekomstige zangers, 
rappers, dJ’s en muzikanten, want hier leg je de 
basis. zit je in groep 3, 4 of 5 en wil je een hele-
boel weten over muziek? dat kan in de cursus 
‘spelen met muziek’! door het jaar heen maak 
je kennis met verschillende instrumenten (blok-
fluit, zang, slagwerk, keyboard, snaarinstrument, 
blaasinstrument), luister je naar muziek en leer 
je de beginselen van het noten lezen.  
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Je maakt zelfs je eigen muziekinstrument.
Docent  Atie Vletter /  

gerdien schellingerhout
Start  september 2020 (tussentijds  

instromen in overleg mogelijk)
Aantal 38 lessen van 45 minuten
Prijs € 160,- (incl. lesmaterialen)        

Voor het schooljaar 2020/2021 verwachten wij 
met de volgende groepen van start te gaan:
•  Spelen met muziek Didam   

maandag 15.00 - 15.45 uur
•  Spelen met muziek Giesbeek  

dinsdag 15.00 - 15.45 uur 
•  Spelen met muziek Duiven  

dinsdag 15.00 - 15.45 uur
•  Spelen met muziek Zevenaar   

woensdag 14.30 - 15.15 uur
•  Spelen met muziek Lobith 

donderdag 14.45 - 15.30 uur 

let’s play guitar! 
Maak kennis met de gitaar   

8-12 jaar
Hoe cool is het om gitaar te kunnen spelen? 
dit is je kans! samen met andere kinderen leer 
je de basistechnieken en melodieën. Je speelt 

zelfs eenvoudige liedjes! wij zorgen voor een 
gitaar. na deze cursus kun je doorstromen naar 
individuele lessen of duo lessen. 

Docent docent Kunstwerk! 
Start zie www.liemerskunstwerk.nl  
Locatie didam/duiven/zevenaar
Aantal 5 lessen van 30 minuten
Prijs € 50,- (incl. gitaar en materialen)

Korte keuze cursus
Maak kennis met een instrument  

8-17 jaar
denk je erover om muzieklessen te nemen op 
het instrument van je dromen, maar wil je eerst 
kijken of het wel bevalt? geef je dan op voor de 
korte keuze cursus. Je krijgt zeven lessen op het 
instrument van je keuze. Het instrument kun 
je gedurende de cursus lenen bij de muziek-
school.  

Docent  docent Kunstwerk!
Start het hele schooljaar 
Dag/tijd in overleg met docent 
Locatie in overleg met docent
Aantal 7 lessen van 20 minuten
Prijs € 82,-
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Musiater Theaterbeesten
sinterklaas  

8-16 jaar
na het succes van vorig jaar dit jaar wederom: 
sinterklaas en de musiater theaterbeesten.

wil jij acteren, zingen, dansen en meespelen in 
de sinterklaasvoorstelling doe dan mee met de 
cursus musiater theaterbeesten. in 10 lessen 
van 1,5 uur werk je onder leiding van een dans-, 
zang- én theaterdocent toe naar een grandioze 
voorstelling. iedereen is welkom om zijn talent 
te laten zien én ontwikkelen.

deze sinterklaas voorstelling wordt in samen- 
werking met het liemers Jeugdorkest en 
liemers Jeugdkoor gemaakt. Bij voldoende 
aanmeldingen werken we met twee leeftijds-
groepen. 

Docenten  sander spaan en  
Jordi van rootseler

Start 31 augustus 2020
Dag/tijd maandag
 16.30 – 18.00 uur (8 - 11 jaar)
  18.00 – 19.30 uur (12 - 16 jaar)
Locatie Het musiater, zevenaar
Aantal 10 lessen van 90 minuten
Prijs € 97,-

Musiater Theaterbeesten
speel de sterren van de hemel  

8-16 jaar
is acteren, zingen en dansen echt jouw ding? 
dan is dit wat voor jou! in 20 lessen van 1,5 uur 
werk je onder leiding van een dans-, zang- én 
theaterdocent toe naar een grandioze voorstel-
ling. deze wordt gehouden in de theaterzaal 
van Het musiater. 

Heb je al eens les gehad, of is het nieuw voor 
je? geen probleem. iedereen is welkom om 
zijn talent te laten zien én ontwikkelen. Bij 
voldoende aanmeldingen werken we met twee 
leeftijdsgroepen. 

Docenten  docenten Kunstwerk! 
Start 30 november 2020  
Dag/tijd maandag
 16.30 - 18.00 uur (8 - 11 jaar)
  18.00 - 19.30 uur (12 - 16 jaar)
Locatie Het musiater, zevenaar
Aantal 20 lessen van 90 minuten
Prijs € 194,-

Popband
samen optreden  

v.a. 9 jaar
lijkt het je gaaf om muziek te maken in een 
band? speel je graag pop- of rocknummers, of 
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wil je graag je repertoire verbreden? geef je dan 
op voor de Popband. Je repeteert om de week 
in een vaste bandopstelling. Je oefent samen 
met de docent nummers en jullie werken aan 
de performance als band.  
uiteraard wordt er een optreden voor jullie 
geregeld. Jullie staan op het podium met een 
grote geluidsinstallatie, een lichtshow en moni-
toring. op deze manier voel je je als een echte 
artiest.
Docent Ferdi eenkhoorn
Start zie www.liemerskunstwerk.nl  
Locatie Het Albertusgebouw, didam
Aantal 10 lessen van 45 minuten 
Prijs  € 49,-*
*  Voor leerlingen die wekelijks muziekles volgen 

bij Kunstwerk! Voor niet leerlingen: € 98,-
 
liemers Jeugdorkest
samen muziek maken  

v.a. 10 jaar
wil jij graag samen muziek maken en heb je 
een A diploma of één jaar muziekles? dan is het 
liemers Jeugdorkest iets voor jou! dit gewel-
dige orkest met zo’n 30 kinderen, gaat dit jaar 
een bijzonder project aan. de sint gaat volledig 

digitaal maar zijn orkest wil hij wel graag be-
houden. gaat dit hem lukken en zal er genoeg 
bandbreedte zijn op alle muzikanten tegelijk te 
laten spelen?

Docent robert Hootsen
Start 18 september 2020
Dag/tijd vrijdag, 18.30 - 19.30 uur
Locatie Het musiater, zevenaar 
Aantal  8 repetities + generale  

en 2 voorstellingen
Prijs € 15,-

Re:choir 
samen meerstemmig 
popmuziek zingen!  

12-21 jaar
Hou je van zingen? dan ben je welkom bij 
re:choir! zingen is de basis van al het musiceren 
en je hebt er vooral jezelf voor nodig. door te 
zingen verbetert het muzikaal gehoor en ook 
ondersteunt het de taalontwikkeling. ritme, 
rijm, melodie en intonatie van een lied vormen 
de basis van taal. zingen is dus heel belangrijk! 
Bovendien is samen zingen gewoon heel leuk 
om te doen.  
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Bij re:choir streven we naar een zo hoog moge-
lijk niveau waarbij het plezier toch steeds centraal 
blijft staan. we werken aan zangtechniek, samen-
zang en intonatie maar ook aan overdracht en 
presentatie onder leiding van een inspirerende 
dirigent. 

Twijfel je nog? Meld je dan aan voor een proefles. 
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna besluit 
je pas of je doorgaat met de jaarcursus.  

de huidige groep bestaat zowel uit jongens als 
meisjes. Het repertoire, voornamelijk popmu-
ziek, wordt in overleg met de dirigent bepaald. 
re:choir treedt meerdere keren per jaar op. 

Docent Juliette damen 
Start  31 augustus 2020 (tussentijds 

instromen in overleg mogelijk) 
Dag/tijd maandag, 19.15 – 20.30 uur
Locatie de ogtent, duiven
Aantal 19 lessen van 75 minuten
Prijs € 92,50 (excl. 21% Btw vanaf 21 jaar)

liedbegeleiding op  
akoestische gitaar
word de nieuwe Bob dylan  

v.a. 18 jaar
in deze cursus leer je in groepsverband de basis-
akkoorden, waarmee je moeiteloos elke popsong, 
folksong of evergreen van Bob dylan tot Adele 
kunt begeleiden. Je moet wel zelf voor een gitaar 
zorgen. we hebben een beginnerscursus en een 
cursus voor mensen met enige ervaring. 

Docent Chris van tienen 
Start oktober / januari / april
Dag/tijd dinsdag
 18.30 - 19.15 uur (beginners)
 19.30 - 20.15 uur (vervolg)
 20.15 - 21.00 uur (gevorderden)
Locatie Het musiater, zevenaar
Aantal 10 lessen van 45 minuten
Prijs € 106,- (incl. 21% Btw vanaf 21 jaar)
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Examens
eenmaal per jaar worden leerlingen die 
daaraan toe zijn in de gelegenheid ge-
steld om deel te nemen aan het examen 
bij Kunstwerk!. De docent bepaalt het 
niveau van de leerling (A, B, c of D) en 
overlegt of deelname aan het examen 
gewenst is. na dit overleg tussen leerling, 
ouders en docent is een inschrijving voor 
het betreffende examen noodzakelijk. 
het examen staat open voor alle leer-
lingen en niet alleen leerlingen die een 
hAFA-instrument bespelen.

De leerling die het examen aflegt dient 
hiervoor eerst theorielessen (9 theorie- 
lessen en 1 theorie-examen) te volgen. 

in deze lessen wordt de examenstof van het 
betreffende niveau klassikaal behandeld. 

Na afloop van deze lessen wordt een schrif-
telijk theorie-examen afgenomen. Als de 
uitslag van dit examen voldoende is wordt 
de leerling toegelaten tot het praktijkexa-
men. het praktijkexamen is in mei/juni. 

na slagen voor zowel de theorie als praktijk 
krijgt de leerling het diploma overhandigd 
tijdens een feestelijke diploma-uitreiking 
aan het einde van het seizoen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.liemerskunstwerk.nl 

tarieven 2020-2021
lessoort Aantal lessen Zevenaar Montferland/duiven

Instrumentaal / Vocaal onderwijs tot 18 jaar:

individueel 20 minuten 38 € 450,- € 471,-

individueel 25 minuten 38 € 518,- € 543,-

individueel 30 minuten 38 € 626,- € 658,-

2 leerlingen 35 minuten 38 € 414,- €  435,-

3 leerlingen 50 minuten 38 € 383,- € 399,-

Cello 25 minuten 38 € 414,- € 435,-

Knipkaarten tot 21 jaar:

5 lessen van 30 minuten 5 € 131,- € 131,-

10 lessen van 30 minuten 10 € 262,- € 262,-

Knipkaarten vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW):

5 lessen van 30 minuten 5 € 158,51 € 158,51

10 lessen van 30 minuten 10 € 317,02 € 317,02



12 KunstwerK! MuzieKschool

lessoort Aantal lessen Tarief
ongesubsidieerd tot 21 jaar:
individueel 20 minuten 38 € 645,-
individueel 25 minuten 38 € 723,-
individueel 30 minuten 38 € 805,-
2 leerlingen 35 minuten 38 € 564,-
3 leerlingen 50 minuten 38 € 538,-
ongesubsidieerd vanaf 21 jaar (incl. 21% btw):
individueel 20 minuten 38 € 780,45
individueel 25 minuten 38 € 874,83
individueel 30 minuten 38 € 974,05
2 leerlingen 35 minuten 38 € 682,44
3 leerlingen 50 minuten 38 € 650,98

Kunstwerk! muziekschool kan ook muzieklessen verzorgen voor kinderen en volwassenen die 
niet vallen onder de subsidieregeling van de deelnemende gemeenten. Hiervoor geldt een  
ongesubsidieerd tarief. 

Tarieven ongesubsidieerd 2020-2021

n.B.: Zie voor de algemene voorwaarden pagina 39.

Projecten/Cursussen leeftijd Aantal lessen lesduur Tarief
Muziek op schoot 9 mnd – 3 jaar 10 45 € 88,-
de Muziekspeeltuin 4 – 5 jaar 10 45 € 88,-
Spelen met muziek 6 – 8 jaar 38 45 € 160,-
Korte keuze cursus 8 – 17 jaar 7 20 € 82,-
let’s play guitar 8 – 12 jaar 5 30 € 50,-
Musiater Theaterbeesten 
Sinterklaas

8 – 16 jaar 10 90 € 97,-

Musiater Theaterbeesten 8 – 16 jaar 20 90 € 194,-
Popband Vanaf 9 jaar 10 45 € 98,-
liemers Jeugdorkest Vanaf 10 jaar 9 60 € 15,-
Re:choir 12 – 20 jaar 19 75 € 92,50

Vanaf 21 jaar 19 75 € 111,93
liedbegeleiding op  
akoestische gitaar 

18 - 20 jaar 10 45 € 87,60
Vanaf 21 jaar 10 45 € 106,-

Examen tot 21 jaar 10 60 € 68,-
Vanaf 21 jaar 10 60 € 82,28

5 juni 2021:

OpEn 
dag 
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Contactgegevens

Administratie
turmac cultuurfabriek
Kerkstraat 27
6901 AA zevenaar

hoofdgebouw
het Musiater
Bommersheufsestraat 62
6901 Jz zevenaar

dependances
De ogtent Dorpshuis De Meent
remigiusplein 9 Prinses margrietlaan 3a
6921 Bl duiven 6986 AP Angerlo

het Gildehuis Basisschool De trompetter
dorpsdijk 16 Prinses margrietlaan 8 
6915 Ad lobith 6986 At Angerlo

het Albertusgebouw Kulturhus De Brede Blik
raadhuisstraat 3 Kerkstraat 72
6942 Be didam 6987 Ad giesbeek

oBs toermalijn Ds. Jonkersschool
Bergkristal 19 Kerkstraat 1
6922 nP duiven 6988 Ae lathum 

wil je meer weten over het aanbod of projecten neem dan  
contact op met Kunstwerk! Muziekschool, tel. 085-0409971,  
e-mail: info@liemerskunstwerk.nl of via www.liemerskunstwerk.nl

5 juni 2021:

OpEn 
dag 
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Met vlogs, een initiatief van ‘de liemers 
Helemaal goed', geven we maandelijks 
een kijkje in de ‘schatkamer van de 

liemers’, oftewel het depot van het liemers 
museum.

we hebben een selectie gemaakt uit deze serie 
vlogs. Je kunt de vlogs bekijken door de Qr-co-
des op deze pagina te scannen met je mobiel. 

nieuwsgierig naar alle vlogs? Bekijk ze op  
www.deliemershelemaalgoed.nl. 

Houd de website in de gaten voor de meest 
actuele stand van zaken. we blijven op de  
achtergrond nog steeds bezig met het ontwik-
kelen van het nieuwe educatieve programma 
en met de inrichting van ons te heropenen 
museum. 

Kunstwerk! Liemers Museum vertelt de geschiedenis van onze regio. Het heeft een 
mooie en brede collectie. Zoveel dat het niet mogelijk is om het allemaal in het 
museum te laten zien. Het grootste gedeelte van de collectie wordt bewaard in het 
depot. 

de vlogs worden mogelijk gemaakt door leven in de liemers, Prins Bernhard Fonds, de liemers Helemaal goed en  
Kunstwerk! liemers museum.
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liemers in Beeld
Kijk eens op de website www.liemersinbeeld.nl.  
deze beeldbank brengt een uniek overzicht 
van historische beelden uit de liemers. zoals 
klassenfoto’s, foto’s van processies, kermis 
en carnaval. (oud) inwoners van de liemers 
kunnen zelf aan de slag met het samenstellen 
en delen van fotoalbums. Het liemers museum 
heeft al een start gemaakt door het plaatsen 
van een gedeelte van zijn fotocollectie.

de historische beeldbank ‘liemers in Beeld’ is 
ontstaan vanuit een samenwerkingsverband 
van alle liemerse historische verenigingen, 
Kunstwerk! liemers museum en het streekar-
chivariaat de liemers en doesburg.

liemers Museum, turmac cultuurfabriek
Kerkstraat 27, 6901 AA zevenaar
t 085 - 040 99 71, e info@liemerskunstwerk.nl

Kijk voor actuele tentoonstellingen en meer informatie over het  
Liemers Museum op: https://liemerskunstwerk.nl/liemers-museum/
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de Bibliotheek is er voor jong en oud, 
waarin onze Boekstartcoach zich richt 
op ouders en baby’s in het consulta-

tiebureau, onze leesconsulenten de scholen 
bezoeken en leven lang leren zich richt op 
de basisvaardigheden taal, rekenen en digitaal 
voor iedereen, van 18 tot 102 jaar. 
 
in deze brochure staat een aantal activiteiten 
en cursussen die door de bibliotheek georga-
niseerd worden. een volledig overzicht is te 
vinden op de website.

Voorleesmiddagen
elke woensdagmiddag zijn de voorlezers aanwe-
zig in de bibliotheek. wij lezen voor aan alle kin-
deren om de fantasie te prikkelen en het lezen 
te stimuleren. Kunnen ze al lezen, hebben ze 
moeite met lezen of lezen ze helemaal nog niet, 
iedereen is welkom! Voorlezen is vooral plezierig 

en iets waar zowel het kind als de ouders van 
kunnen genieten.

Datum   elke woensdagmiddag  
van 15:00 – 16:00 uur

Locatie  in de bibliotheek van duiven,  
westervoort en zevenaar

Toegang  gratis  

dIgITAlE TRAInIngEn

Klik&Tik: Kennismaken met internet
wil je ook leren browsen, navigeren en e-mai-
len? Volg de Klik & tik trainingen. Hiermee ga 
je onder begeleiding aan de slag met het online 
cursusprogramma Klik & Tik. Na afloop van de 
cursus kun je zelfstandig het internet op. deze 
cursus is ook zeer geschikt voor mensen die 
via het uwV naar de Bibliotheek komen. wij 
helpen je graag op weg in werk.nl. 

De samenleving verandert en de bibliotheek verandert mee in een inspirerende en 
dynamische plek, die je uitnodigt om kennis op te doen en te delen. Offline én online. 
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de Klik & tik cursus bestaat uit ca. acht bijeen-
komsten van twee uur, waarbij de volgende 
onderwerpen behandeld worden:
 1. Het internet op
 2. websites bekijken
 3. zoeken met een zoekmachine
 4. invullen van aanvragen
 5. e-mailen
 6. downloaden

Datum op aanvraag
Locatie duiven, westervoort, zevenaar
Inschrijven  via activiteitenbibliotheek@

liemerskunstwerk.nl
Toegang gratis 

digisterker
wil je leren hoe je gebruik kunt maken van 
digitale (overheids)diensten van bijvoorbeeld de 
gemeente, het uwV en de belastingdienst? de 
gratis cursus digisterker helpt je op weg. Voor 
veel overheidswebsites heb je een digid nodig. 
leer een digid aan te vragen en te gebruiken.

Wat leer je?
een digid aanvragen en gebruiken. Het zoeken 
en vinden van informatie op de websites van de 
gemeente en andere overheidsorganisaties.
inloggen op websites in persoonlijke omgevin-
gen van overheidswebsites (zoals mijn toesla-
gen, mijn overheid, werk.nl). online toeslagen 

aan te vragen en afspraken te maken met 
overheidsorganisaties.

Datum op aanvraag
Inschrijven  via activiteitenbibliotheek@

liemerskunstwerk.nl
Toegang gratis  

Windows 10 voor beginners
wil je op instapniveau meer weten over  
windows 10? dan ben je aan het juiste adres  
bij de cursus windows 10 voor beginners!
in deze cursus komen o.a. de volgende  
onderwerpen aan bod:
•  inrichten van het bureaublad, het startscherm 

en de taakbalk
•  Het internet gebruiken met de nieuwe  

internet-browser 'edge' 
•  de zoekfunctie van windows 10 
•  Apparaten aansluiten (bijv. smartphone,  

digitale Camera)
•  Korte demonstratie van windows mail 
•  instellingen (o.a. windows update,  

Virusbeveiliging, Privacy)
•  Apps installeren en beheren 

Datum op aanvraag
Inschrijven   via activiteitenbibliotheek@

liemerskunstwerk.nl
Kosten € 40,00 per persoon
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liemers Taalhuis
Het liemers taalhuis heeft fysieke plekken 
in de gemeenten duiven, westervoort en 
zevenaar. dit zijn de taalpunten: hier kun je 
terecht om te oefenen voor de nederlandse 
taal, budgettering, je rijles theorie examen 
en oefenen op de computer. Je kan deelne-
men aan praatgroepjes, samen oefenen met 
werkbladen, de nederlandse taal oefenen op 
de computer met gecertificeerde programma’s, 
digitale oefenprogramma’s op het gebied van 
rekenen en budgettering en nog veel meer.
ook voor ondersteuning bij het invullen van 
de belastingaangifte kun je terecht bij het 
taalhuis. Hierbij wordt samengewerkt met de 
sociaal raadslieden.
in 2020 zullen extra taalpunten geopend wor-
den in Pannerden en lobith.

in 2020 zal er een informatiepunt digitale 
overheid (ido) ingericht gaan worden, waar 
informatie opgehaald kan worden over allerlei 
overheidsorganisaties (zoals bijvoorbeeld duo, 
uwV, CBr, siz etc).
medio 2020 zal in het kader van het ido in de 
turmac Cultuurfabriek een Financieel trefpunt 
ingericht gaan worden in samenwerking met de 
sociaal raadslieden en Caleidoz welzijn. Hier 
kan je terecht voor vragen en hulp op financieel 
gebied.

meer informatie over bovenstaande nieuwe 
ontwikkelingen zal via de website, pers en 
social media verspreid gaan worden.

Voor meer informatie:
activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl

Bibliotheek Duiven
remigiusplein 11
6921 Bl duiven

Servicepunt Giesbeek
Kerkstraat 74 
6987 Ad giesbeek

Servicepunt Lobith
markt 5 
6915 AH lobith

Servicepunt Pannerden
Claudius Civilisstraat 3 
6911 Aw Pannerden

Bibliotheek Westervoort
dorpsplein 115 
6931 Cz westervoort

Bibliotheek Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA zevenaar
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Aanbod
Kunstwerk! Volwassenen educatie biedt dit 
jaar de talen engels, duits, Frans en spaans 
aan. meer informatie over de cursussen kun je 
vinden op www.liemerskunstwerk.nl. Hier staat 
ook vermeld welk lesmateriaal nodig is.  
lesboeken dien je zelf aan te schaffen bij de 
plaatselijke boekhandel, uitgeverij intertaal 
(www.intertaal.nl) of via bol.com. wil je je de taal 
goed en snel leren? dan is het belangrijk om 
veel te oefenen, zowel tijdens de lessen als thuis.

niveaus
op welk niveau kun je het beste instromen? 
Hiernaast vind je een toelichting:

niveau 1 en 2  
Je kunt je redelijk redden met een taal. 
niveau 3, 4 en verder  
Je krijgt de basisgrammatica uitgelegd en krijgt 
veel spreekvaardigheid. 
Conversatie
Je breidt je woordenschat verder uit en diept de 
taal daarmee verder uit.
talen intensief
Je leert de beginselen van de taal in hoog 
tempo.
talen op reis 
Je kunt je door deze cursus op reis redden en er 
is extra aandacht voor de cultuur en gewoonten 
van het land.

Als je een nieuwe taal leert, wil je die natuurlijk goed leren spreken en verstaan. Bij 
de taalcursussen staat spreek- en luistervaardigheid centraal. Je oefent veel, zodat 
je de taal snel eigen maakt. een taal is nauw verbonden aan de cultuur van een 
land. Denk bij het nederlands aan het typische woordje ‘gezellig’. zo heeft elke taal 
bijzondere woorden waar een eigen gebruik of waarde bij past. Je krijgt tijdens de 
cursus tevens interessante feiten over de cultuur van het land.

TAlEn

2020
2021 Ve

ct
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Titel Docent Dag Datum* Tijd Lessen  Prijs

 Engels 1&2 Jacqueline Zwaanenburg wo 23-09-2020 19:00-20:30 26  € 280,00 

 Engels 5 Jacqueline Zwaanenburg wo 23-09-2020 20:30-21:45 24  € 260,00 

 Engels conversatie Jacqueline Zwaanenburg ma 21-09-2020 9:30-10:45 24  € 260,00 

 Engels conversatie Jacqueline Zwaanenburg ma 21-09-2020 20:15-21:30 24  € 260,00 

 Engels grammatica Jacqueline Zwaanenburg wo 02-06-2021 19:00 20:30 4  € 50,00 

 Engels op reis Jacqueline Zwaanenburg ma 19-04-2021 20:30-22:00 8  € 88,00 

 Duits 1 Jacqueline Zwaanenburg ma 21-09-2020 19:00-20:15 24  € 260,00 

 Duits op reis Jacqueline Zwaanenburg ma 19-04-2021 19:00-20:30 8  € 88,00 

 Frans 1 Victor Cartagena wo 23-09-2020 19:00-20:30 12  € 142,00 

 Frans 2 Victor Cartagena wo 20-01-2021 19:00-20:30 12  € 142,00 

 Frans 5 Victor Cartagena wo 23-09-2020 20:30-22:00 12  € 142,00 

 Frans 6 Victor Cartagena wo 20-01-2021 20:30-22:00 12  € 142,00 

 Italiaans op reis Paola Venuti di 23-02-2021 20:15-21:45 8  € 88,00 

 Spaans 1 Marianne Vissers di 22-09-2020 19:00-20:15 24  € 260,00 

 Spaans 1 intensief Marieke Rutten - Gerrits di 12-01-2021 20:30-22:15 13  € 182,00 

 Spaans 2 Marieke Rutten - Gerrits ma 21-09-2020 19:00-20:15 24  € 260,00 

 Spaans 2 intensief Marieke Rutten - Gerrits di 22-09-2020 18:45-20:30 13  € 182,00 

 Spaans 3 Marianne Vissers di 22-09-2020 20:30-21:45 24  € 260,00 

 Spaans 3 intensief Marieke Rutten – Gerrits di 12-01-2021 18:45-20:30 13  € 182,00 

 Spaans conversatie Marieke Rutten - Gerrits ma 21-09-2020 20:15-21:30 24  € 260,00 

 Spaans op reis Marieke Rutten - Gerrits di 11-05-2021 19:00 21:00 6  € 88,00 

niEuW!
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Kijk voor meer informatie op: www.liemerskunstwerk.nl of 
bel met 085-0409971 (ma t/m do 9.00-16.30 uur). 
Mailen kan ook: cursusadministratie@liemerskunstwerk.nl

* Eerste les, kijk voor de andere data op onze website.

niEuW!



LEZInGEn

Lezing: museumtentoonstellingen
ook voor het cultureel seizoen 2020-2021 
hebben de nederlandse musea weer prachtige 
tentoonstellingen in het vooruitzicht.
tijdens deze lezingen komen zowel het ge-
bouw aanbod, waarin het museum huist, als  
de tentoonstelling van dat moment. de 
gekozen tentoonstellingen zijn helaas onder 
voorbehoud, alle musea vermelden dat het 
risico bestaat dat daar, ten gevolge van de 
regelgeving rondom Covid 19, wijzigingen in 
kunnen komen.

de geplande lezingen zijn:
-  Charlotte salomon in close-up,  

Joods Historisch museum, Amsterdam.
- John Constable in teylers museum, Haarlem
-  Het nederlands landschap in 6 eeuwen, 

dordts museum, dordrecht.
-  slavernij, nederlandse koloniale periode op vier 

continenten in het rijksmuseum, Amsterdam.

meer informatie over de verschillende lezingen 
zijn op onze website te vinden.

KunSTGEScHIEDEnIS

Renaissance:  
Raffaello, een ware ‘uomo universale’ 
Als we spreken over raffaello da urbino bedoe-
len we de renaissance man: de man die zich als 
veelzijdig wetenschapper ontwikkelde. Hij was 
op het hoogtepunt van zijn carrière zowel de 
beste tekenaar en schilder van zijn tijd alsook 
begenadigd architect. met zijn werk stak hij illus-
tere voorgangers en tijdgenoten zoals leonardo 
da Vinci naar de kroon. toen raffaello in 1517 
benoemd werd tot opzichter van Antiquiteiten 
te rome, gaf michelangelo de strijd om de roem 
op en vertrok definitief naar Florence.

in 2020, 500 jaar na dato, eren we deze grote 
schilder met een cursus over de renaissance en 
over raffaello in het bijzonder.

onze rijke historie en wereldliteratuur hebben veel te bieden om over te praten én 
van te leren. De lezingen bij Kunstwerk! Volwassenen educatie worden gegeven door 
vakmensen die met passie hun kennis delen. het aanbod is breed en er is ruimte 
voor discussie. Je bent van harte uitgenodigd om de lezingen bij te wonen.

KunST & CulTuuR

KunstwerK! VolwAssenen eDucAtie 23
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MUSEUMLEZINGEN  niEuW!

Titel Docent Dag Datum Tijd Lessen  Prijs 

Charlotte Salomon in close-up Inge van Velzen di 06-10-2020 20:00 - 22:00 1  € 11,00 

John Constable Inge van Velzen di 08-12-2020 20:00 - 22:00 1  € 11,00 

Het Nederlands Landschap in  
6 eeuwen Inge van Velzen di 02-02-2021 20:00 - 22:00 1  € 11,00 

Slavernij, Nederlandse koloniale
periode op vier continenten Inge van Velzen di 06-04-2021 20:00 - 22:00 1  € 11,00 

KUNSTGESCHIEDENIS  niEuW!

Renaissance: Raffaello Inge van Velzen do 24-09-2020* 13:30 - 15:30 4  € 66,00 

Kunst in de bezettingstijd Inge van Velzen do 05-11-2020* 13:30 - 15:30 4  € 66,00 

Kunst uit het Wilde Westen Inge van Velzen do 25-02-2021* 13:30 - 15:30 6  € 99,00 

Kunst in de bezettingstijd
Het interbellum, de decennia tussen de twee 
wereldoorlogen, waren woelige jaren. Kunst-
zinnige stromingen wisselden elkaar in hoog 
tempo af. ook maatschappelijk en politiek 
gezien waren het turbulente tijden. toen de 
dictatuur van het fascisme zich in de jaren ‘30 
over bijna heel europa verspreidde, maakten 
de kunstenaars hun keuze: vluchten, in het 
verzet of meegaan met deze maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

in vier bijeenkomsten worden diverse kun-
stenaars besproken. welke keuzes hebben zij 
gemaakt? en wat betekende dat voor hun leven 
en werk tijdens én na de oorlog?

Kunst uit het Wilde Westen
2020 is het jaar dat de Amerikanen de aan-
komst van de Pilgrim Fathers uit europa in de 
nieuwe wereld herdenken. Al ruim 400 jaar 
wonen de nakomelingen van deze europeanen 
dus in noord-Amerika. de kunst van deze im-
migranten maakt in de jaren na vestiging aldaar 
een vergelijkbare ontwikkeling door als in het 
land van herkomst in europa. ook in hún kunst 
speelde religie een belangrijke rol, evenals de 
idealen van de Verlichting, revoluties et cetera. 
toch is er in noord-Amerika een heel eigen 
variant ontstaan. 

in zes bijeenkomsten wordt de ontwikkeling 
van de noord-Amerikaanse kunst vanaf ca. 
1670 tot op heden besproken.
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ook in 2020-2021 gaan we weer op literaire verkenning. De volgende romans  
komen aan bod: 

lITERAIRE VERKEnnIngEn

* Eerste les, zie andere data hierboven
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Titel Docent Dag Datum Tijd Lessen  Prijs 

Literaire verkenningen Jopie den Besten - Trapman do 01-10-2020* 09.30-12.00 6  € 110,00

donderdag 1 oktober 2020
nicolas mathieu 
De uitzichtlozen  
2018

donderdag 5 november 2020 
mia Couto 
Vrouwen van As 
2015 

donderdag 10 december 2020
Jon Fosse  
Slapeloos 
2007

donderdag 21 januari 2021
s.Y. Agnon
Een simpel verhaal 
1935

donderdag 4 maart 2021
ramiro Pinilla
De vijgenboom
2006 

donderdag 8 april 2021
John steinbeck 
Aan een onbekende god
1935 

* Eerste les, kijk voor de andere data op onze website.



Je staat met plezier in de keuken, maar je vraagt je met Kerst altijd weer af wat je 
op tafel kunt zetten. En hoe kun je nou handig uien snijden? Wanneer smaakt de 
rode wijnsaus het beste? Dit en meer leer je bij de kookcursussen van Kunstwerk! 
Volwassenen educatie. Deze zijn laagdrempelig en gezellig. Ook kun je je gemak-
kelijk een andere ‘keuken’ eigen maken, zoals de Indische of Perzische.

lEKKER lEREn KoKEn

de libanese keuken
de keuken van libanon is één van de meest  
gevarieerde in het midden-oosten, met 
invloeden uit vele omliggende landen. in deze 
kookworkshop bereid je een exotische en 
gezonde maaltijd, bestaande uit mezzes (koude 
en warme voorgerechtjes), frisse salades en  
een hoofdgerecht. Je hebt vast weleens van 
‘hummus’, ‘köfte’ en ‘kibbeh’ gehoord: je gaat 
dit en nog veel meer lekkers maken, met 
verse ingrediënten en kruiden, zoals munt en 
peterselie. na het gezamenlijk opeten krijg je 
de recepten mee naar huis.  
ingrediëntkosten:  
€ 15,- p.p., te voldoen aan de docente.

de Vietnamese keuken
maak kennis met de verrassend lekkere én licht 
verteerbare keuken van Vietnam. met verse  
ingrediënten en kruiden maak je deze avond 
een exotische maaltijd. een heerlijke saigon  
rijst begeleidt verschillende vlees- en groente-
gerechten met onder andere gember, kokos-
melk en citroengras. na het gezamenlijk  
opeten krijg je de recepten mee naar huis.  
ingrediëntkosten:  
€ 15,- p.p./les (totaal € 30,-), te voldoen aan de 
docente tijdens de eerste les..

de Perzische keuken
iran is niet heel populair in het westen en dat is 

Voor alle kook-cursussen geldt: het is handig als je zelf zorgt voor een schort, vier afsluit-bare bakjes en een vaat- en theedoek.
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onterecht: iran is ook het oude Perzië, land van 
dichters en filosofen, en van uitstekende koks! 
in deze kookworkshop maak je een selectie 
van Perzische gerechten klaar, van salades en 
kebabs tot een traditionele fesenjan, een in 
walnoot en granaatappelsaus gekookte kip.  
en passant vertelt de docente je het een en an-
der over dit fascinerende land. na het gezamen-
lijk opeten krijg je de recepten mee naar huis.  
ingrediëntkosten: 
€ 15,- p.p., te voldoen aan de docente.

Koken voor mannen!
wat is er nu leuker dan met een stel mannen de 
keuken in te gaan en vervolgens gezellig samen 
alles op te eten? tijdens de cursus komen de 
volgende thema’s aan bod: Hollandse keuken, in-
dische keuken, thaise keuken en Verrassingskeu-
ken. Van alle gerechten krijg je de recepten mee.  
ingrediëntkosten:  
€ 15,- p.p./les (totaal € 60,-), te voldoen aan de 
docente tijdens de eerste les.

Sushi
sushi is momenteel erg geliefd. de avond be-
gint met een mie-soepje waarvan je het recept 
meekrijgt. daarna worden de verschillende 
gerechten o.a. sushi rijst, garnalen sushi, sushi  
met zalm en avocado, rolletjes van kip en uru-
maki (tonijn) gemaakt. deze worden samen ge-
proefd. wat over is kan je mee naar huis nemen. 
Na afloop krijg je de recepten mee naar huis.  
ingrediëntkosten:  
€ 15,- p.p., te voldoen aan de docente.

Indische snacks
indische broodjes, pasteitjes, loempia(tjes)  
of de echte indische snackgehaktballetjes. 
gezamenlijk ga je aan de slag om deze snacks 
te maken. na het koken wordt er geproefd  
en natuurlijk neem je ook wat mee van  
wat je gemaakt hebt, samen met de  
recepten.  
ingrediëntkosten:  
€ 15,- p.p., te voldoen aan de docente. >>
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Indische rijsttafel
gezamenlijk wordt er een indische rijsttafel 
gemaakt, met Pandan rijst en gele rijst. er 
worden zowel diverse kip- en vleesgerechten 
gemaakt als gerechten met indische groenten. 
Alles wordt met verse kruiden bereid. na het 
koken wordt er geproefd en natuurlijk neem je 
ook wat mee van wat je gemaakt hebt, samen 
met de recepten.  
ingrediëntkosten:  
€ 15,- p.p. /les (totaal € 30,-), te voldoen aan de 
docente tijdens de eerste les.

Wereldgerechten zonder  
pakjes en zakjes
Vooral voor de exotische gerechten wordt er 
vaak gegrepen naar een pakje, zakje, kruiden-
mix en dergelijke. terwijl je met een beetje 
kennis en een aanvulling op je kruidenlade vaak 
al een heel eind komt. we gaan heerlijke wereld-
gerechten maken, puur en zonder (of met heel 
veel minder) e-nummers.  
ingrediëntkosten:  
€ 10,- p.p./les (totaal € 30,-), te voldoen aan de 
docente tijdens de eerste les.

Titel Docent Dag Datum Tijd  Lessen Prijs

De Libanese keuken Sofia Oudmayer - Corbajo wo 28-10-2020 19:00 - 22:00 1  € 30,00 

De Vietnamse keuken Sofia Oudmayer - Corbajo wo 04-11-2020* 19:00 - 22:00 2  € 60,00 

De Perzische keuken Sofia Oudmayer - Corbajo wo 02-12-2020 19:00 - 22:00 1  € 30,00 

Koken voor mannen! Hetty van Elburg - Smith do 29-10-2020* 19:00 - 22:00 4  € 109,00 

Koken voor mannen! Hetty van Elburg - Smith wo 24-02-2021* 19:00 - 22:00 4  € 109,00 

Sushi Hetty van Elburg - Smith wo 25-11-2020 19:00 - 22:00 1  € 30,00 

Sushi Hetty van Elburg - Smith do 15-04-2021 19:00 - 22:00 1  € 30,00 

Indische Snacks Hetty van Elburg - Smith wo 23-09-2020 19:00 - 22:00 1  € 30,00 

Indische Snacks Hetty van Elburg - Smith do 11-02-2021 19:00 - 22:00 1  € 30,00 

Indische Rijsttafel Hetty van Elburg - Smith wo 07-10-2020* 19:00 - 22:00 2  € 60,00 

Indische Rijsttafel Hetty van Elburg - Smith do 11-03-2021* 19:00 - 22:00 2  € 60,00 

Wereldgerechten  
zonder pakjes en zakjes Hetty van Elburg - Smith do 01-10-2020* 19:00 - 22:00 3  € 82,00 

Wereldgerechten  
zonder pakjes en zakjes Hetty van Elburg - Smith wo 27-01-2021* 19:00 - 22:00 3  € 82,00 
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Lekker creatief bezig zijn doe je met de workshop handlettering. Je gaat voldaan 
naar huis met je zelfgemaakte creatie.

CREATIEf  

Workshop: handlettering
Houd jij van tekenen en letters? of heb je wel 
eens van handlettering gehoord en wil je alles 
leren om thuis aan de slag te gaan? tijdens 
deze workshop leer je alle basistechnieken 
over handlettering, lettertypes, banners en 
versiersels. ook ga je een eigen verzonnen 
lettertype ontwerpen. met jouw eigen bedachte 
of bestaande quote ga je aan de slag op zwart 
A4 met witte krijtstift. Aan het einde van deze 
creatieve workshop weet je alle ins & outs over 
handlettering en ga je met je eigen quote naar 
huis.

Workshop: handlettering  
voor kinderen vanaf 8 jaar  

niEuW!

Heb jij ook een handlettering boek gekocht 
maar eigenlijk nooit verder gekomen dan 
dat? of nieuwsgierig naar wat je allemaal met 
handlettering kunt? tijdens deze workshop in 
de herfstvakantie leer je alle basistechnieken 
rondom handlettering. Je leert werken met let-
terstijlen, banners, versiersels en verdelingen. Je 
gaat een quote uitwerken op zwart A4 met een 
witte krijtstift. Aan het einde van deze creatieve 
workshop weet je alle ins & outs over handette-
ring en ga je met je eigen quote naar huis.

Titel Docent Dag Datum Tijd  Lessen  Prijs

Handlettering Dominique Rademaker za 27-02-2021 13:00-16:00 1  € 35,00 

Handlettering voor 
kinderen vanaf 8 jaar  niEuW! Dominique Rademaker za 17-10-2020 13:00-16:00 1  € 35,00 
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Haal de natuur in huis met de cursussen bloemschikken. Het hele jaar door heeft 
de natuur veel moois te bieden. Doe daarom creatieve ideeën op voor mooie voor-
jaarsstukken, warme herfstcreaties en natuurlijk blijft de Kerst niet achter.

Bij de cursus herfst & voorjaar leer je de basis-
technieken en verschillende typen bloemstuk-
ken schikken. 

Bij de cursussen voor gevorderden wordt meer 
zelfredzaamheid verwacht. Je tilt je creativiteit 
naar een hoger plan. 

Titel Docent Dag Datum Tijd  Lessen Prijs

Bloemschikken beginners Theo Heuveling wo 23-09-2020* 19:30-21:00 4  € 58,00 

Bloemschikken herfst, Kerst, 
voorjaar & Pasen Theo Heuveling di 06-10-2020* 19:30-21:00 4  € 58,00 

Bloemschikken gevorderden Theo Heuveling ma 14-09-2020* 19:30-21:30 6  € 90,00 

Bloemschikken gevorderden Theo Heuveling di 15-09-2020* 9:15-11:15 6  € 90,00 

Bloemschikken gevorderden Theo Heuveling di 22-09-2020* 9:15-11:15 6  € 90,00 

Bloemschikken gevorderden Theo Heuveling wo 16-09-2020* 19:30-21:30 6  € 90,00 

Workshop: Bloemschikken herfst  Theo Heuveling wo 07-10-2020 19:30-21:30 1  € 25,00 

Workshop: Bloemschikken Kerst Theo Heuveling wo 16-12-2020 9:30-11:30 1  € 25,00 

Workshop: Bloemschikken Kerst Theo Heuveling do 17-12-2020 19:30-21:30 1  € 25,00 

Workshop: Bloemschikken Valentijn Theo Heuveling wo 10-02-2021 19:30-21:30 1  € 25,00 

Workshop: Bloemschikken Pasen Theo Heuveling ma 29-03-2021 13:30-15:30 1  € 25,00 
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KunSTZInnIgE VoRMIng

TEKEnEn & SChIldEREn

Aquarelleren
Aquarellen hebben iets speciaals, ze zijn trans-
parant, fris en helder. Het doel van de cursus 
is om kennis te maken met de diverse moge-
lijkheden op aquarelgebied. er wordt aandacht 
besteed aan speciale effecten en hulpmiddelen 
om je aquareltechniek te verbeteren. onder-
werpen die aan de orde komen zijn o.a. vorm, 
kleurgebruik en compositie. door de opzet is 
deze cursus geschikt voor zowel beginners als 
diegenen die al enige ervaring hebben opge-
daan. Vóór aanvang van de cursus ontvangt 
iedere deelnemer een materiaallijst.

landschap in aquarel  
niEuW!

Het landschap is een inspirerend onderwerp 
om te aquarelleren. Van een simpele boom tot 
een panorama van velden en bomen. luchten, 
strandtaferelen, havengezichten: alles kan. 
in deze cursus wordt aandacht besteed aan 
o.a. compositie, sfeer en kleur. er wordt zowel 
binnen als op locatie gewerkt.

Zomercursus aquarelleren  
niEuW!

Heb je altijd al eens willen leren aquarelleren? 
dit is je kans! maak kennis met dit prachtige 
medium tijdens de zomercursus aquarelleren 
voor beginners. een goede start van je zomer-
vakantie!

Schilderen van aquarel tot olieverf
in deze cursus gaat de aandacht uit naar de 
techniek van het schilderen. speciale aandacht 
krijgt daarbij de compositie, lichtval en perspec-
tief. de begeleiding is individueel en gericht op 
stijl, aanpak en uitwerking van een thema of op-
dracht. tijdens de eerste lessen leer je de basis 
van het tekenen en kleuren mengen; langzaam 
ontwikkel je een eigen stijl en voorkeur voor 
onderwerpen. er wordt gewerkt met aquarel, 
olieverf of acryl. deze cursus is zowel geschikt 
voor beginners als gevorderden. Beginners 
oefenen de basis en gevorderden werken aan 
de verdieping van hun kennis. Vóór aanvang 
ontvangt iedere deelnemer een materiaallijst.

Beelden zeggen meer dan woorden. Wat haal jij uit jezelf als je aan het tekenen of 
schilderen bent? Soms moet je nieuwe technieken leren om jezelf uit te dagen. Dit 
kun je leren in de cursussen tekenen en schilderen. En hoe goed ken je eigenlijk je 
camera? Fotografie, de werking van licht: het komt allemaal aan bod in de verschil-
lende cursussen. Prikkel je creatieve kant met het aanbod van Kunstwerk! Volwas-
senen educatie.
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Schilderen á la carte cursus 
tijdens deze lessen wordt ingegaan op zelfge-
kozen thema’s. er wordt veel aandacht besteed 
aan een eigen schilderstijl en manier van wer-
ken. de begeleiding is individueel. de lessen zijn 
geschikt voor zowel beginners als gevorderden. 
Beginners starten met de basis van het tekenen 
en schilderen om vervolgens verdieping te kun-
nen zoeken in het ontwikkelen van een eigen 
stijl. de lessen worden eens per twee weken ge-
geven in sessies van drie uur. Voordeel daarbij 
is dat er meer tijd is om er echt in te komen. de 
cursisten nemen eigen materialen mee, aanvul-
lende materialen kunnen aangeschaft worden 
in overleg met de docente.

Portrettekenen/schilderen naar model
wil je jouw kennis van portretschilderen 
opfrissen, je ervaring vergroten of als beginner 
starten? de korte cursus portretschilderen naar 
model biedt die mogelijkheid. er zal bij elke 
les een model aanwezig zijn. Aan de hand van 
het model wordt enige theorie doorgenomen, 
waaronder de verhoudingen van het gezicht, 
de oogopslag, de mond en de gelaatstrekken. 
Je mag met houtskool werken maar ook met 
olieverf, acryl, aquarel of gouache. tijdens de 
lessen leer je wat een schilderij mooi maakt, 
niet alleen qua kleurgebruik maar ook volgens 
de regels van perspectief, vlakverdeling en 

materiaal gebruik. Vóór aanvang ontvang je 
een materialenlijst.

Workshop: opspannen  
van schildersdoeken  

niEuW!
wil je leren je eigen schildersdoeken op te span-
nen? Heb je genoeg van die dure studie doeken 
die nét niet het juiste formaat hebben? Kom 
dan naar deze workshop en leer je eigen doek 
opspannen voor een fractie van de prijs die de 
vakhandel er voor vraagt. neem eigen materiaal 
mee zoals een spantang, nietpistool, spielat-
ten, schildersdoek, een rubberen hamer en 
meetmateriaal (zoals rolmaat of meetlint). Voor 
aanvang ontvang je nadere informatie over aan 
te schaffen gereedschap en materialen.

Aquarelleren in je eigen stijl niEuW!
Aquarel is een prachtige techniek in de schil-
derkunst waarmee je kleuren naar je hand kunt 
zetten. tijdens deze cursus leer je je eigen stijl 
te ontwikkelen op het gebied van compositie 
en onderwerp keuze. Je leert de basisregels van 
de kleurentheorie en hulpmiddelen toepassen 
die uniek zijn in de aquareltechniek zoals mas-
keren, nat-in-nat en glaceren. ook het zorg-
vuldig opspannen van het papier komt daarbij 
aan bod. Kortom; alles wat je nodig hebt bij het 
maken van prachtige aquarellen. de lessen zijn 
zowel geschikt voor beginners als gevorderden. 
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Tekenen en schilderen van  
zwart/wit naar kleur
deze teken- en schildercursus is voor de begin-
nende en voor de gevorderde schilder/tekenaar. 
Het doel is de ontwikkeling van een eigen 
handschrift en een eigen werkwijze. er is ruimte 
voor alle technieken en materialen van potlood, 
houtskool, grafiet, krijt, inkt, aquarel, acryl tot 
olieverf. tijdens deze cursus leer je door de 
groep gekozen thema’s te verbeelden van grijs 
naar kleur en ervaar je dat ieder beeld uniek is 
en dat het inspirerend is om samen te tekenen 
en schilderen. Je kunt tegen vergoeding mate-
riaal en gereedschap van de docent gebruiken 
om zo te bepalen wat het beste bij je past.

foTogRAfIE

de perfecte foto – basis
Je hebt een prachtige spiegelreflex- of systeem-
camera, maar het lukt maar niet om dé perfecte 
foto te maken. misschien vind je de camera 
instellingen (te) ingewikkeld of wil je juist meer 
weten over de belichtingsdriehoek (diafragma, 
sluitertijd en iso-waarde). tijdens de cursus 
helpt de docent je hier verder mee op weg. 
gedurende de cursus krijg je na iedere les op-
drachten mee, die de volgende les besproken 
worden. immers, het maken van betere foto’s 
leer je niet alleen door theorie, maar vooral 
door vaak en veel te fotograferen.

de perfecte foto – vervolg 
Foto’s maken is niet zo moeilijk als het lijkt. 
een mooie (perfecte) foto wordt een stuk 
lastiger. waarom wil je de foto maken, hoe ga 
je dat doen, welke instellingen en lens kan je 
het beste gebruiken? de docent helpt je hier 
verder mee op weg. ook komen de volgende 
onderwerpen aan bod; witbalans, lichtmeting, 
creativiteit en vooral ook leren kijken. Na afloop 
van de cursus maak je geen kiekjes meer, maar 
echte wow foto’s. 

fotograferen met je  
smartphone 

niEuW!

Verbeter je smartphone fotografeer-skills en 
wordt een echte smartphone fotograaf! “de 
beste camera is diegene die je altijd bij je hebt”, 
zeggen ze wel eens. dat geldt zeker in het geval 
van je smartphone. in vijf leuke en vooral op 
de praktijk gerichte lessen leer je alles over het 
maken van de perfecte foto met je telefoon, 
zodat die niet te onderscheiden zal zijn van een 
foto met een professioneel fototoestel! na de 
cursus kan ook jij prachtige foto’s maken, zoals 
deze van een schotse Hooglander. schrijf je 
snel in!

Workshop  
Landschapsfotografie  niEuW!
wat onderscheidt een leuke landschapsfoto nu 
van een goede landschapsfoto?
dat ga je leren tijdens de workshop land-
schapsfotografie. Wat komt er allemaal bij 
kijken, welk materiaal heb je nodig? op welk 
moment van de dag heb je het beste licht? 
welke rol speelt het weer bij landschapsfoto-
grafie? Hoe belangrijk is de compositie? Deze 
vragen komen aan bod tijdens de workshop. 
ook wordt de witbalans kort besproken. Beno-
digdheden: je camera, liefst met verwisselbare 
lenzen (hoeft niet per se), statief, eventueel 
filters, kennis en het kunnen toepassen van de 
belichtingsdriehoek.
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TEKENEN EN SCHILDEREN

Titel Docent Dag Datum* Tijd Lessen Prijs

Aquarelleren Ingrid Berendsen ma 21-09-2020 9:00-11:15 10  € 166,00 

Aquarelleren Ingrid Berendsen wo 23-09-2020 9:00-11:15 12  € 199,00 

Aquarelleren Ingrid Berendsen ma 18-01-2021 9:00-11:15 10  € 166,00 

Aquarelleren Ingrid Berendsen wo 20-01-2021 9:00-11:15 12  € 199,00 

Landschap in aquarel niEuW! Ingrid Berendsen wo 12-05-2021 9:00-11:15 5  € 95,00 

Zomercursus 
aquarelleren   niEuW! Ingrid Berendsen wo 23-06-2021 9:00-11:15 5  € 95,00 

Schilderen van aquarel 
tot olieverf Anita Salemink ma 21-09-2020 19:30-21:45 12  € 213,00 

Schilderen van aquarel 
tot olieverf Anita Salemink di 22-09-2020 19:30-21:45 12  € 213,00 

Schilderen van aquarel 
tot olieverf Anita Salemink ma 18-01-2021 19:30-21:45 12  € 213,00 

Schilderen van aquarel 
tot olieverf Anita Salemink di 19-01-2021 19:30-21:45 12  € 213,00 

Schilderen á la carte Anita Salemink vr 02-10-2020 9:15-12:15 12  € 275,00 

Portrettekenen/schilderen 
naar model Anita Salemink vr 21-05-2021 9:15-12:15 3  € 85,00 

Opspannen van 
schildersdoeken   niEuW! Anita Salemink vr 18-09-2020 9:30-12:30 1  € 29,00 

Aquarelleren in je 
eigen stijl Anita Salemink vr 25-09-2020 13:00-15:15 6  € 115,00 

Tekenen en schilderen van 
zwart/wit naar kleur Gerda Kersten-Polman wo 07-10-2020 19:45-21:45 8  € 126,00 

Tekenen en schilderen van 
zwart/wit naar kleur Gerda Kersten-Polman wo 03-02-2021 19:45-21:45 8  € 126,00 

FOTOGRAFIE

Titel Docent Dag Datum Tijd Lessen Prijs

De perfecte foto - basis Ruurd van Dijk do 08-10-2020* 19:30-22:00 6  € 115,00 

De perfecte foto - basis Ruurd van Dijk do 28-01-2021* 19:30-22:00 6  € 115,00 

De perfecte foto - vervolg Ruurd van Dijk za 21-11-2020* 9:30-16:00 3  € 160,00 

De perfecte foto - vervolg Ruurd van Dijk za 27-03-2021* 9:30-16:00 3  € 160,00 

Fotograferen met je 
smartphone                    niEuW! Boudewijn  

van de Velde do 24-09-2020* 19:30-21:30 5  € 90,00 

Landschapsfotografie  niEuW! Ruurd van Dijk za 14-11-2020 9:30-16:00 1  € 70,00 

Landschapsfotografie  niEuW! Ruurd van Dijk za 29-05-2021 9:30-16:00 1  € 70,00 

niEuW!
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Titel Docent Dag Datum Tijd Lessen Prijs

Creatief schrijven  niEuW! Miranda van der Steen do 08-10-2020* 19:30-21:30 6  € 125,00 

Creatief schrijven 
(workshop) Miranda van der Steen do 01-10-2020 19:30-21:30 1  € 25,00 

Is jouw wens om een kort verhaal of zelfs je eigen boek te schrijven? Leer in deze 
cursus technieken om je verhaal te structuren zoals perspectief, inciting moment 
en urgentie.

CREATIEf SChRIJVEn    niEuW!

tegelijkertijd oefen je schrijftechnieken, zoals 
show ‘n tell, tempo en in-/uitzomen, om nog 
beter je verhaal over te brengen.
Jouw verhaal komt tot leven, je ideeën zijn niet 
meer te stoppen en dat boek of verhaal…dat ga 

je schrijven! Geschikt voor fictie en non-fictie 
verhalen.
Je kunt ook kiezen voor de eenmalige workshop 
met een aantal basisconcepten en -technieken 
die jouw schrijfvaardigheden verfijnen.

  
niEuW!



Je hoofd en lichaam zijn een eenheid. Toch sta je door allerlei dingen vaak verder af 
van je lichaam. In de cursussen leer je om beter contact te maken met je lijf. Hierbij 
hoort zowel inspanning als ontspanning. Het is aan te raden om bij deze cursussen 
gemakkelijk zittende kleding te dragen, een groot badlaken of een deken mee te 
brengen en eventueel een flesje water.

MEnS & MAATSChAPPIJ

Yoga
Het beoefenen van yoga is een goede manier 
om in de drukte van alledag rust, stilte en  
ontspanning te brengen. Binnen de Hatha  
yogalessen wordt gewerkt aan lichaamsoefe-
ningen (statisch), ademtechnieken en ontspan-
ningsmeditaties om bewuster te worden van 
het lichaam. dru Yoga is een zachte maar  
diepwerkende vorm van Hatha yoga, die ieder-
een op eigen niveau en naar eigen mogelijk- 
heden kan beoefenen. Houdingen worden,  
in tegenstelling tot Hatha yoga, op een vloei-
ende manier uitgevoerd. maar er is bij beide 
veel aandacht voor het loslaten van energie-

blokkades. Hierdoor voel je je fitter en meer 
ontspannen. 
 
Kinderyoga niEuW!
Kinderyoga is erop gericht om kinderen in be-
weging te brengen en tegelijkertijd hen te leren 
ontspannen. dat gaat op een speelse manier. 
met behulp van spelletjes, yogaoefeningen  
en muziek worden alle zintuigen gestimuleerd, 
het lichaamsbewustzijn verhoogd en leren 
kinderen hun ademhaling te gebruiken om  
zich te ontspannen of juist te concentreren.
Voor kinderen is yoga ook vooral plezier ma-
ken! want wat is het heerlijk om eens niet per 
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se te moeten presteren en in plaats daarvan al-
lemaal “gekke” houdingen na te doen? er is ook 
ruimte voor praktische zaken: want wat moet je 
bijvoorbeeld doen als je heel gespannen bent 
voor een toets?  

Meditatie 
meditatie leert je eigen lagen en kennis van 
jezelf te (her)ontdekken. door goed te aarden, 
je aandacht naar binnen te richten en de 
observator te worden kun je veel over en van 
jezelf leren en ook je omgeving beter begrijpen 
en antwoord krijgen op levensvragen. door 

goed contact te hebben met jezelf krijg je rust, 
overzicht en inzicht. daardoor weet je beter wat 
je zelf nu nodig hebt en wat belangrijk is voor 
situaties uit het dagelijks leven.

Workshop: Stoel Tai Chi  niEuW!
stoel tai Chi is vooral geschikt voor mensen in 
een rolstoel of zij die niet zo lang kunnen staan. 
de vloeiende bewegingen versterken de spie-
ren; bloed- en luchtcirculatie worden verbeterd. 
tai Chi is niet leeftijdsgebonden en wordt ook 
aanbevolen door fysiotherapeuten.

Titel Docent Dag Datum Tijd Lessen Prijs

Hatha Yoga Sigrid Bakker - Aukes ma 21-09-2020* 9:30-10:30 30  € 239,00 

Hatha Yoga Sigrid Bakker - Aukes di 22-09-2020* 19:30-20:30 30  € 239,00 

Dru Yoga Laura Plomp - van 't Zand ma 21-09-2020* 20:30-21:30 30  € 239,00 

Kinderyoga  niEuW! Laura Plomp - van 't Zand wo 30-09-2020* 15:00-16:00 3  € 30,00 

Kinderyoga  niEuW! Laura Plomp - van 't Zand wo 27-01-2021* 15:00-16:00 3  € 30,00 

Meditatie Sigrid Bakker - Aukes di 22-09-2020* 20:45-22:00 10  € 101,00 

Meditatie Sigrid Bakker - Aukes di 05-01-2021* 20:45-22:00 10  € 101,00 

Meditatie Sigrid Bakker - Aukes di 30-03-2021* 20:45-22:00 10  € 101,00 

Stoel Tai Chi  niEuW! Winny de Meij di 06-10-2020 10:00-11:00 1  € 15,00 

Stoel Tai Chi  niEuW! Winny de Meij di 02-03-2021 10:00-11:00 1  € 15,00 
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Aanmelding
Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door 
middel van een volledig ingevuld inschrijffor-
mulier. deze is te vinden op onze website,  
www.liemerskunstwerk.nl. 

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde 
van binnenkomst. Aangemelde aspirant-leerlin-
gen/cursisten krijgen een schriftelijke beves-
tiging van hun aanmelding. Aanmelding geeft 
geen garantie op plaatsing. Aanmeldingen 
kunnen tot het moment van plaatsing schrifte-
lijk worden ingetrokken.

Plaatsing
iedereen die geplaatst is voor instrumentale 
of vocale lessen wordt bij het begin van het 
schooljaar door de docent benaderd voor een 
roosterafspraak en/of een eerste lesafspraak. 
Aangemelde leerlingen/cursisten die niet 
kunnen worden geplaatst komen automatisch 
op de wachtlijst. Hiervan ontvang je bericht. 
Plaatsing kan geschieden aan het begin van het 

schooljaar en voor zover mogelijk ook tijdens 
het schooljaar. Het schooljaar loopt van 1 au-
gustus tot en met 31 juli daaropvolgend. 

Tussentijdse opzegging
tussentijds opzeggen van de wekelijkse en 
tweewekelijkse instrumentale en vocale lessen 
is mogelijk met een opzegtermijn van één 
maand. de opzegtermijn gaat in op de eerste 
dag van de maand die volgt na de schriftelij-
ke opzegging. opzegging dient per e-mail te 
gebeuren via info@liemerskunstwerk.nl. 
tussentijds opzeggen van de overige lessen en 
cursussen is niet mogelijk.  

Betaling
de lesgeldnota ontvang je in het najaar of bin-
nen twee weken na je eerste les/start cursus. 
indien je kiest voor betaling via factuur, betaal 
je het lesgeld in één keer binnen 14 dagen. 
door te kiezen voor automatische incasso is 
het mogelijk de lesgeldbetaling te spreiden in 
een aantal termijnen, afhankelijk van de duur 

AlgEMEnE VooRWAARdEn
Muziekschool en Volwassenen educatie
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van de lessen/cursus. Korte cursussen en 
workshops dienen in één keer betaald te wor-
den. Kies je voor automatische incasso in één 
termijn dan ontvang je 2% betalingskorting.
Heb je een inkomen op of iets boven bijstand-
sniveau, dan zijn er diverse regelingen om 
toch deel te nemen aan activiteiten op het 
gebied van cultuur. neem voor meer informatie 
contact op met de cursusadministratie van 
Kunstwerk! op tel. (085) 040 99 71. 

Voor de volledige lijst met ‘algemene voorwaar-
den’ ga naar www.liemerskunstwerk.nl.

Vakantierooster 2020 - 2021 
zomervakantie 11 juli t/m 30 aug 2020
eerste les-/roosterweek  31 aug t/m 4 sept 2020
Herfstvakantie  17 t/m 25 okt 2020 
Kerstvakantie 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021
Carnavalsvakantie 13 t/m 21 feb 2021
Paasvakantie 2 t/m 5 apr 2021
Koningsdag 27 april 2021
meivakantie 1 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren 23 en 24 mei 2021
zomervakantie 24 juli t/m 11 sept 2021
eerste les-/roosterweek 12 t/m 16 sept 2021
(*onder voorbehoud) 

• Peildatum leeftijd 1 augustus 2020.
•  de tarieven zijn mede gebaseerd op de bijdra-

ge van de gemeenten.
•  de tarieven zijn incl. 9% of 21% Btw voor 

cursisten vanaf 21 jaar en ouder, tenzij anders 
vermeld.  
•  een cursus vindt doorgang mits er voldoende 

aanmeldingen zijn. 
•  data, locatie en tarieven zijn onder voorbe-

houd van tussentijdse wijzigingen.

Adresgegevens
Kunstwerk!
Turmac cultuurfabriek
Kerkstraat 27, 6901 AA zevenaar 
T 085-0409971 (ma t/m do 9.00-16.30 uur)
E cursusadministratie@liemerskunstwerk.nl
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Kijk voor meer informatie op: www.liemerskunstwerk.nl of  
bel met 085-0409971 (ma t/m do 9.00-16.30 uur).  

Mailen kan ook: cursusadministratie@liemerskunstwerk.nl
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WElKOM  
in de WErEld 

van lab12!

Meer informatie: www.liemerskunstwerk.nl/lab12

BeleVen, Bouwen en ProGraMMeren


