
ARTIANCE BIEDT MEER!

Je hebt meegedaan aan een naschoolse activiteit 
georganiseerd door Artiance.  Vond je het leuk en 
wil je meer?  Doe dan mee aan een superleuke 
cursus bij Artiance, HET Centrum voor de Kunsten.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen lessen 
en cursussen volgen.

Vanaf januari 2023 starten er weer allerlei  
leuke nieuwe cursussen en activiteiten. 
Ben je benieuwd?

Kijk in de agenda op de website

TOT ZIENS BIJ ARTIANCE!

Er starten nieuwe lessen: 
• Musical 
• Theater
• Muziek- & Zanglessen
• Tekenen/Schilderen
• Beeldhouwen
• Muziekles voor kleuters & peuters
• Snuffelcursus

Zie dagen en tijden op de volgende blz.

Kijk voor het totale aanbod, ook voor jongeren 
& volwassenen, op www.artiance.nl

Kunst en cultuur is voor iedereen; ook als je minder geld te besteden hebt – daarom 
kun je bij Artiance gebruik maken van diverse kortingen en regelingen.

AlkmaarPas                                               
Inwoners van Alkmaar kunnen de op naam gestelde waarde-tickets uit de voordeelboekjes ‘jouw eigen 
voordeel’ en ‘ieder kind doet mee’  inleveren op al ons cursusaanbod. 

Het jeugdcultuurfonds Alkmaar
Als deze korting niet toereikend is kan een beroep worden gedaan op het Jeugdcultuurfonds Alkmaar.
De bijdrage kan oplopen tot € 425,- per kind per jaar. 
Kijk voor meer informatie op: jeugdfondssportencultuur.nl

https://www.artiance.nl/agenda/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/alkmaar/


MUZIEK & ZANG
Voor muziekles (alle instrumenten en zangles) kun 
je op ieder moment van het lesjaar aanmelden. 
Vraag een GRATIS proefles aan via: Muziekles

BEELDENDE KUNST
Iedere woensdagmiddag is het Kinderatelier in de 
Ateliers aan het Canadaplein. Je kunt kiezen uit 
Beeldhouwen en Tekenen/Schilderen. In beide cur-
sussen werk je met allerlei verschillende materialen. 
NIEUW: tekenen voor 4-6 jaar op zaterdag.

SNUFFELCURSUS
Vind je alles leuk en ben je tussen 4 en 7 jaar; dan 
kun je op zaterdag meedoen met de snuffelcursus: 
4x3 lessen beeldend, muziek, dans en theater. 

Deze lessen zijn op zaterdag

THEATER & MUSICAL
Doe vanaf januari mee met een theaterklas of kom 
dansen, zingen en acteren tijdens de musicalklas op 
dinsdag- of woensdagmiddag. 

PROEFLESSEN kinderen
In januari kun je een proefles doen. Om mee te kun-
nen doen, moet je wel voor de cursus inschrijven via 
onze website artiance.nl. 

Dinsdag 10 januari:
• Musical 6-9  jaar 16.00-17.00 uur
• Musical 9-12 jaar 17.00-18.30 uur
• Theater 9-12 jaar 15.45-17.15 uur
• Kleuterviool 4-6 jaar 14.45-15.15 uur
• Kleuterblokfluit 4-6 jaar 15.00-15.30 uur

Woensdag 11 januari:
• Tekenen/schilderen 6-9 jaar 13.30-15.00 uur
• Tekenen/schilderen 10-12 jaar 15.15-16.45 uur
• Beeldhouwen 6-9 jaar 13.30-15.00 uur
• Beeldhouwen 10-12 jaar 15.15-16.45 uur
• Musicalklas 6-9 jaar 14.30-15.30 uur
• Musicalklas 9-12 jaar 15.30-17.00 uur
• Theater 6-9 jaar 15.00-16.00 uur
• Theater 9-12 jaar 16.00-17.30 uur

Donderdag 12 januari
• Kleuterharp 4-6 jaar 15.35-16.05

Zaterdag 14 januari:
• Tekenen/schilderen 4-6 jaar 10.00-11.00 uur

Donderdag 19 januari:
• Theatergroep De Rijp 8-12 jaar 15.45-17.15 uur

Zaterdag 21 januari:
• Snuffelcursus 4-5 jaar 10.00-11.00 uur
• Snuffelcursus 5-6 jaar 11.15-12.15 uur
• Snuffelcursus 6-7 jaar 12.30-13.30 uur

MUZIEKLES VOOR KLEINTJES
Naast de kleuterlessen op viool, blokfluit, harp en 
gitaar bieden wij ook voor de allerkleinsten:
- Muziek op Schoot 
- Peutermuziek

Deze cursussen zijn op donderdagochtend

Artiance, Centrum voor de Kunsten, Canadaplein 3, Alkmaar                  www.artiance.nl

VANAF JANUARI 2023 STARTEN ER WEER NIEUWE CURSUSSEN 
MUZIEK • THEATER • MUSICAL • BEELDENDE KUNST 

https://www.artiance.nl/aanbod/?&discipline=5&deel-discipline=33&leeftijd=

