Theater

Inschrijving & start cursussen
Inschrijven voor de cursussen is mogelijk via www.artiance.nl of via het contactformulier bij de cursussen van onze netwerkpartners.
Er zijn twee vaste startmomenten, in september en in januari. Het is mogelijk om tussentijds in te stromen mits er nog ruimte in de cursus is.
Daarnaast organiseren wij gedurende het schooljaar diverse workshops en korte cursussen.

2022
2023

Kinderen

Leeftijd

Theaterklas 6+
Theaterklas 9+
Theatergroep De Rijp najaar
Productieklas 10+*

6 t/m 9
14/28
wo
9 t/m 12
14/28
di
9 t/m 12			
10 t/m 12
32
wo

Lessen

Dag

Tijd

Docent			 Prijs

15.00 - 16.00
15.45 - 17.15
zie website
16.00 - 18.00

Lisa Templon / Jasper Brinkman		
Dorien Haan / Doris Vervuurt		
zie website
Lisa Templon / Jasper Brinkman		

€ 100 / € 180
€ 150 / € 270

12 t/m 18
14 t/m 20

14/28
14

do
do

16+

14

do

12 t/m 14
14 t/m 16
16 t/m 20

32
32
32

di
vrij
vrij

17.30 - 19.00
17.30 - 19.00
19.15 - 20.45
17.30 - 19.30
17.15 - 19.15
19.30 - 21.30

Lisa Templon / Simon Brommer		
Luuk Ransijn			
Lisa Templon / Simon Brommer		
Dorien Haan / Doris Vervuurt		
Simon Brommer			
Simon Brommer			

ARTIANCE DOET MEER!

€ 150 / € 280
€ 150
€ 150 (21+ € 182)
€ 441
€ 441
€ 441

Hoorspelen

Kunst WERKT!

Kunsteducatie in het basisonderwijs

Groots Alkmaar

Kunsteducatie in het voortgezet onderwijs

Dag & Dauw

Schoolvoorstellingen

SPOT

Speciaal
Theatergroep Andersom

18+

28

ma

19.30 - 21.00

Lisa Stam

		

€ 325 (21+ € 393)

*Bij deelname aan een theater of musical productiegroep mag je

Op basis van interviews met Alkmaarse senioren worden mini-hoorspelen ingesproken door
acteurs van Artiance. De hoorspelen zijn te beluisteren via iTunes, Spotify en op
www.artiance.nl via het tabblad ‘Kijk en Luister’.

Ooit een muziekdocent met heel veel instrumenten in de klas gehad? Of een theaterdocent die
elke donderdag de boel op zijn kop zet? Grote kans dat dit kunstvakkrachten van Artiance zijn.
Zowel tijdens als na schooltijd geven docenten van verschillende kunstdisciplines kunst en
cultuurlessen in de school en in de wijken.

Artiance organiseert en ondersteunt in het voortgezet onderwijs; verdiepende workshops bij
(kunst)vakken op school of ondersteuning in het vormgeven van het curriculum gericht op kunst
& cultuur en cultuurdagen. Artiance beweegt mee met de wensen van de school waardoor de
activiteiten altijd uniek en op maat zijn.

gratis alle jongerenvoorstellingen van Artiance bekijken.

De interactieve schoolvoorstellingen ‘Wat Doe jij? ‘ van Artiance maken thema’s als pesten,
seksualiteit, groepsdruk, alcohol en diversiteit op speelse wijze bespreekbaar in de klas en tijdens
ouderavonden. www.artiance.nl/onderwijs/schoolvoorstellingen

Leeftijd

Lessen

Dag

Tijd

Docent

Musicalklas 6+
Musicalklas 6+
Musicalklas 9+
Musicalklas 9+

6 t/m 9
6 t/m 9
9 t/m 12
9 t/m 12

14/28
14/28
32
32

di
wo
di
wo

16.00 - 17.00
14.30 - 15.30
17.00 - 18.30
15.30 - 17.00

Sanne Himmelreich			
Sanne Himmelreich 		
Sanne en Marlies
		
Sanne en Marlies
		

		 Prijs
€ 100 / € 180
€ 100 / € 180
€ 324		
€ 324

Productiegroepen*
Musicalproductie Glitter
Musicalproductie Glamour
Bij Glitter: extra lessen in weekend
*alleen op uitnodiging van docent

12 t/m 20
12 t/m 20

34
34

wo
wo

17.00 - 18.30
18.30 - 20.30

Sanne en Marlies
		
Sanne en Marlies			

In het voorjaar starten diverse verdiepende theaterprojecten | kijk daarvoor op de website www.artiance.nl

€ 441
€ 441

Groots Alkmaar laat zien waar Alkmaar trots op is: de inwoners, de historie van de stad en haar
omgeving, de rijkdom van de natuur en het brede aanbod aan culturele activiteiten.
Er worden nieuwsitems gemaakt door een vrijwillige ouderenredactie.
Deze wordt ondersteund door jonge professionals. www.grootsalkmaar.nl

Dag & Dauw, sociale ontmoetingen en culturele activiteiten voor iedereen vanaf 60 jaar.
Voor slechts € 5,- (inclusief een kopje koffie of thee) kunt u een activiteit bijwonen, als u uw
kaartje online koopt krijgt u € 0,50 korting.
Bekijk alle activiteiten op: www.dagendauwagenda.nl

Spot is een initiatief van Artiance in samenwerking met GGZNHN en RCO de Hoofdzaak.
SPOT is een laagdrempelige creatieve werkplaats voor jongeren voor wie het leven niet
vanzelfsprekend makkelijk gaat. Meer informatie via de coördinator m.mathot@artiance.nl

Kunstschool Artiance Speciaal

Zicht op Talent

Kunstmaatjes

Voorstellingen en Concerten

Eigen ideeën of vragen?

Zicht op Talent is een initiatief van Artiance, Triade en Artex. Het doel is om jonge talenten te
ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we door aan te sluiten bij dat wat de
talenten nodig hebben bijvoorbeeld: extra lessen, nieuwe inspiraties, begeleiding, presentatielessen en een podium bieden. Meer informatie: www.zichtoptalent.nl

Musical Opleiding

In samenwerking met onze netwerkpartners ontwikkelt Artiance kunstprojecten binnen het
sociaal domein. Onderzoek bewijst: Kunst WERKT! Muziek maken, dansen of schilderen met
eenzame ouderen; kwetsbare jongeren de ruimte en het vertrouwen geven om zelf kunst of
muziek te maken, het WERKT. Meer informatie? Kijk op www.artiance.nl bij Specials.

Opleiding Muziekagogie

In de zorg is muziek een fantastisch middel voor mensen die belemmerd worden door een
mentale of fysieke beperking. De opleiding muziekagogie is bestemd voor werkers in de
gezondheidszorg en welzijn die een grote affiniteit hebben met muziek en over muzikale
vaardigheden beschikken.

Kinderen

Open lessen
Een proefles Muziek kun je het gehele cursusjaar aanvragen.
Bij de disciplines Beeldend, Theater, Musical en Dans organiseren
we in september en januari Proeflesweken.

€ 430

Jongeren							
Acteerklas 12+
Cabaret 14+
Improvisatiegroep 16+
Productieklas 12+*
Productieklas 14+*
Productieklas 16+*

Kortingen en algemene voorwaarden
Kunst en cultuur is voor iedereen; ook als je minder geld te besteden hebt.
Op onze website staat informatie over kortingen/subsidieregelingen en
onze algemene voorwaarden.

Er worden regelmatig voorstellingen en concerten georganiseerd door docenten, cursisten
en derden. Alle cursussen worden afgesloten met een presentatie, voorstelling of concert.
Reserveren en kaartverkoop via onze website www.artiance.nl/agenda.

Kunstschool Artiance Speciaal is een dagbesteding bestaande uit een vierjarige kunstscholing
en een werkatelier. We begeleiden gemotiveerde mensen vanaf 18 jaar in hun creatieve en
persoonlijke ontwikkeling. Voor deelname is een indicatie voor dagbesteding nodig.
Kijk voor meer informatie op: www.artiance.nl/Specials/kunstschool-artiance

Via kunstmaatjes komen ouderen bij elkaar die dezelfde passie delen. Artiance bemiddelt in
het vinden van elkaar en helpt, indien nodig, bij de organisatie van activiteiten.
Bijvoorbeeld samen schilderen bij iemand thuis of twee muzikanten die elkaar vinden om
samen te spelen of een groep ouderen die een bandje of zangkoor willen beginnen maar geen
ruimte hebben. Zoek je zelf een kunstmaatje of heb je een ander idee? Stuur een mail naar:
info@artiance.nl met in het onderwerp ‘Kunstmaatje’.
Heb je tussen ons grote aanbod toch niet kunnen vinden waarnaar je op zoek bent?
Bijvoorbeeld...... je hebt een te gek idee of een specifieke wens, of je komt graag in contact met
een kunstenaar/vakdocent. Gelukkig beschikt Artiance over een groot netwerk en kunnen we
je op weg helpen. Stuur een mail naar: info@artiance.nl met in het onderwerp ‘Mijn Idee’.

ABC Huis

ABC Huis is een bestuurlijke fusie tussen Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard. Aan de basis van deze fusie staat de gedeelde wens om mensen de mogelijkheid te bieden een leven lag te leren.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 22.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten.

Contactgegevens
Canadaplein 3, 1811 KE Alkmaar
info@artiance.nl
072 5404 335

Volg ons op facebook.com/artiance of meld je aan voor de nieuwsbrief via www.artiance.nl

Disclaimer
De informatie in deze folder is met zorg
samengesteld, aan de inhoud kunnen
echter geen rechten ontleend worden.

Fotografie: Keith Montgomery
Vormgeving: Marieke Krijgsman
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