
Creatief+ wordt mogelijk gemaakt door Aan de Slinger.

Met dank aan:   

Schema
Theater Foto***

gevorderd Dans Foto*** Portret Muziek

Ma Di Wo Do Do Vr

10:15 tot 
12:15 uur

10:15 tot 
12:15 uur

12:00 tot 
14:00 uur

10:15 tot 
12:15 uur

13:00 tot 
15:00 uur

12:30 tot 
14:30 uur

- 12 april 13 april 14 april 14 april -

25 april - 20 april 21 april 21 april 29 april

26 april 28 april 28 april

9 mei Meivakantie 13 mei

16 mei 10 mei 11 mei 12 mei 12 mei 20 mei

23 mei - 18 mei 19 mei 19 mei 27 mei

30 mei 24 mei 25 mei Hemelvaart 3 juni

13 juni - 1 juni 2 juni 2 juni 10 juni

20 juni 7 juni* 8 juni 9 juni 9 juni 17 juni

27 juni* - 15 juni* 16 juni* 16 juni* 24 juni*

8 lessen / 
€125**

5 lessen / 
€80**

8 lessen / 
€125**

8 lessen / 
€125**

8 lessen / 
€125**

8 lessen / 
€125**

*  De laatste les is een open les.

**  We willen het aanbod voor iedereen toegankelijk houden. 
Mochten de kosten van de cursus voor u te hoog zijn neem 
dan contact op via educatie@aandeslinger.nl of bel naar 030 
– 63 51 024. We denken graag met u mee om een passende 
mogelijkheid te vinden.

***	 	Deelnemers	moeten	een	digitale	spiegelreflexcamera	
hebben of een andere camera waarmee handmatig het 
diafragma en de sluitertijd worden ingesteld.

Wilt	u	meer	informatie,	heeft	u	vragen	over	de	workshops	of	over	
het inschrijven? Neem contact op via educatie@aandeslinger.nl

cursusaanbod voor 65-plussers

 Portrettekenen
•  Donderdagmiddag van 13:00 – 15:00 uur

•  8 lessen van do 14 april t/m do 16  juni 

•  Locatie: Kunst aan de Slinger, De Slinger 2, Houten

In het atelier Kunst aan de Slinger 
worden tekenlessen gegeven met 
als thema: portret. Bij het maken 
van een portret gaat het snel al 
niet meer over mooi of lelijk, 
maar over gelijkenis en goed 

kijken. Vaak zijn modellen juist interessant als ze wat 
ouder zijn of juist geen gezicht dat voldoet aan de 
huidige schoonheidseisen. Zo vallen vooroordelen over 
uiterlijk	of	leeftijd	altijd	weg.	Anneke	Janszen	en	Rian	Los	
hebben samen een portretschool en zullen op 8 donder-
dagmiddagen de basis van het portrettekenen doorne-
men en veel verschillende technieken behandelen. 

•	 	Kosten:	€125,00	voor	8	lessen	(incl.	koffie/thee)

 Theater
•  Maandagochtend van 10:15 – 12:15 uur

•  8 lessen van ma 25 april t/m ma 27 juni

•  Locatie: Aan de Slinger, De Slinger 40, Houten

In de theatercursus maak je in 8 lessen 
kennis met theater en alle facetten die 
daarbij horen.  
Er wordt gewerkt vanuit tekst (dialogen, 
monologen), beweging, improvisatie, 
muziek en verschillende acteertechnie-

ken. We proberen nieuwe dingen, gaan uit onze comfort-
zone, werken samen, besteden aandacht aan de groep 
en het individu, spelen met veel energie en leren elkaar 
op	een	nieuwe	manier	kennen.	U	hoeft	geen	ervaring	te	
hebben.	En	als	u	wel	ervaring	heeft,	is	dat	mooi	meege-
nomen! Sophie Plekker verzorgt de workshops theater. 
Ze is theatermaker bij Stut en we kennen haar van het 
project Goud van Houten, wat eerder in Houten plaats-
vond. Wees welkom! 

•	 	Kosten:	€125,00	voor	8	lessen	(incl.	koffie/thee)



	Fotografie
 •  Donderdagochtend van 10:15 – 12:15 uur

•  8 lessen van do 14 april t/m do 16 juni

•  Locatie: Aan de Slinger, De Slinger 40, Houten

In deze cursus worden basisvaardigheden 
behandeld.	Reportages	maken	en	het	
vertellen van een verhaal door middel van 
beeld zijn een rode draad in de cursus. 
Ook bespreken we werk van professionele 
fotografen. Vak fotograaf Paul van der Klei 

verzorgt	de	cursus	fotografie.	Meer	uit	je	camera	(en	uit	
jezelf) halen en meer zien is zijn motto! 

•	 	Kosten:	€125,00	voor	8	lessen	(incl.	koffie/thee)

	Fotografie	gevorderd
•   Dinsdagochtend van 10:15 – 12:15 uur 

•  5 lessen, om de week, van di 12 april t/m di 7 juni

In deze vervolgcursus gaat u verder in op zeggingskracht 
van het beeld. Wat wilt u vertellen en hoe kunt u dat 
verbeelden? Met behulp van compositorische middelen 
leert u foto’s steeds beter vorm te geven. Deze cursus 
sluit aan op de eerder gegeven Creatief + cursus, maar 
is ook interessant als u al langer fotografeert en u uw 
vaardigheden wilt verdiepen. 

•	 	Kosten:	€80,00	voor	5	lessen	(incl.	koffie/thee)

 Dans
•  Woensdagmiddag van 12:00 – 14:00 uur

•  8 lessen van woe 13 april t/m woe 15 juni 

•  Locatie: Dansstudio Olga van Koningsbrugge, 
Kruisboog 12, Houten

Dans mee! Iedere les start met een 
opwarming om alle spieren los te 
maken, waarna er verschillende bewe-
gingen en dansen aangeleerd worden. Er 
wordt in de reeks lessen toegewerkt naar 
een	volledige	choreografie.	Olga	van	

Koningsbrugge verzorgt de dansworkshops. Ze kent 
Houten op haar duimpje, ook omdat ze er al jaren haar 
eigen	dansstudio	heeft.	Bij	Dansstudio	Olga	van	
Koningsbrugge staan danstechniek, kunstzinnigheid en 
oog voor de individuele leerling hoog in het vaandel. 
“Samen genieten van dansen, ook voor mensen zonder 
danservaring,	is	zoiets	waardevols.	Voor	iedere	leeftijd!” 

•	Kosten:	€125,00	voor	8	lessen	(incl.	koffie/thee)

 Muziek
•  Vrijdagmiddag van 12:30 - 14:30 uur

•  8 lessen van 29 april t/m 24 juni 2022

•  Locatie: Aan de Slinger, De Slinger 40 in Houten

Hoe wordt tegenwoordig al die populaire 
muziek gemaakt? Wilt u weten hoe u 
samen met uw kleinkind een stukje nieuwe 
muziek maakt? Nu kunt u dit ontdekken en 
onderzoeken! U gaat in deze cursus samen 
de muziek van de 21e eeuw ontdekken en 

ook zelf maken. Zo neemt u bijvoorbeeld bestaande 
geluiden op of creëert u compleet nieuwe geluiden. Met de 
juiste harmonie uit een synthesizer maakt u zo een eigen 
muziekstuk. Muzikale en technische voorkennis is niet 
vereist. Gevoel voor muziek is mooi meegenomen! Marco 
van Berkel & Yasmin Stöger laten u vanuit hun muzikale en 
technische ervaring op het gebied van moderne muziek-
productie kennismaken met het geluid van nu. 

•	 	Kosten:	€125,00	voor	8	lessen	(incl.	koffie/thee)

Zin om dit voorjaar creatief bezig te zijn, iets nieuws 
te leren en nieuwe mensen te ontmoeten? Van april 
tot en met  juni 2022 vinden er op de doordeweekse 
dagen creatieve cursussen plaats voor 65-plussers 
uit Houten. In 8 lessen maakt u kennis met, of 
ontwikkelt u zich verder als fotograaf, musicus, 
beeldend	kunstenaar,	danser(es)	of	acteur/actrice.	
Ervaring hebben is niet nodig: u leert het van 
professionals!

Trekt één of meerdere van de workshops uw aan-
dacht? Meld u dan aan! Zie www.aandeslinger.nl 
voor meer informatie en het inschrijven voor de 
workshop(s).	De	cursussen	worden	gehouden	onder	
voorbehoud van voldoende deelnemers.


