Handig om te weten
Een cursus van 6 lessen kost € 25,Wanneer uw kind op de dag van de cursus naar BSO 2Vliegers
gaat betaalt u slechts € 12,50!
Wanneer u wegens financiële omstandigheden niet in staat
bent één of meerdere van deze cursussen te betalen, dan
kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Wil je mee doen?
Wil je meedoen meld je aan via cultuur@ewmm.nl.
Gaat uw kind op de dag van de cursus naar de BSO vraag
dan na of uw kind gehaald en gebracht kan worden.

Kunst na School
Eerste Westlandse
Montessorischool Monster
Madeweg 34A
2681 PM Monster
0174-280 821

BSO Simba
Zilvermeeuwstraat 1
2681 TT Monster
0174-243 104

BSO 2vliegers
Duyvenvoordestraat 80
2681 HN Monster
0174-244 471

In het schooljaar 2020-2021 organiseert Eerste Westlandse
Montessorischool Monster samen met Westland Cultuurweb
naschoolse cursussen in beeldende kunst, muziek en dans.

Doe je mee?
MONSTER

Loop2DJ

Wil je net als Martin Garrix je eigen muziek produceren of wil je weten hoe het is om een DJ te zijn? Tijdens deze cursus leer je je eigen muziek te maken met een computer met muzieksoftware, samples en
microfoons. De les wordt gegeven door een muziekdocent die ook musicproducer en DJ is. In de laatste
les kunnen ouders, broertjes en zusjes komen kijken en dan heb je je eigen muziek geproduceerd.
Data:
Tijden:
Groep:

Vrijdag 30-10, 6-11, 13-11, 20-11, 26-11, 11-12
14:50 - 15:50 uur
6 t/m 8 max. 8 leerlingen

door:

Muziekmeesters WL

Drumlessen, startende drummers

Kom gezellig drummen in de Drumcaravan. Nu kan iedereen leren drummen! Hier leer je drummen
vanaf les 1. In de laatste les ontvangt iedereen een diploma!

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
14:50 - 15:50 uur
3 t/m 5 max. 14 leerlingen (er zijn 7 drumstellen)

door:

Leon Drums

Beeldentuin

Juliette vertelt over een beeldend kunstenaar en laat daarbij een heleboel interessante voorbeelden zien.
Je maakt elke les een nieuw beeld, de ene keer van speksteen dan weer van klei. Maar ook beelden van
boetseerwas en piepschuim komen aan bod. Alle beelden komen in je zefontworpen tuin te staan. Wie
nodig jij uit voor een wandeling in je beeldentuin?

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
14:50 - 15:50 uur
6 t/m 8 max. 12 leerlingen

door:

Atelier Kaas

Capoeira, Maculele en Samba

Capoeira, Samba en Maculele. Leer de mooie Braziliaanse vechtkunst en bespeel verschillende
muziekinstrumenten die gebruikt worden in capoeira en samba. De lessen worden afgesloten
met een presentatie voor de ouders.

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
14:50 - 15:50 uur
3 t/m 5 max. 20 leerlingen

door:

Batuque Capoeira Holland

Muziekoerwoud

Een muziekinstrument bespelen is natuurlijk hartstikke leuk, maar hoeveel instrumenten kun je
al bespelen? In deze cursus maak je kennis met slagwerk, ga je blazen op de blokfluit en speel je
op de harp, de ukelele en nog veel meer. Je luistert naar de liedjes en speelt mee met muziek die
je hoort. Samen maak je een verhaal met muziek. In de laatste les laat je aan ouders, broertjes
en zusjes horen wat je geleerd hebt én neem je je eigen muziekboek mee naar huis.
Data:
Tijden:
Groep:

Vrijdag 30-10, 6-11, 13-11, 20-11, 26-11, 11-12
16:00 - 17:00 uur
2 t/m 4 max. 10 leerlingen

Drumlessen, startende drummers

Kom gezellig drummen in de Drumcaravan. Nu kan iedereen leren drummen! Hier leer
je drummen vanaf les 1. In de laatste les ontvangt iedereen een diploma!

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
16:00 - 17:00 uur
3 t/m 5 max. 14 leerlingen (er zijn 7 drumstellen)

Poppenkast

Maak je eigen verhaal voor jouw zelfgemaakte poppenkast.Je gaat stempelen, tekenen,
poppen en monsters ontwerpen en nog veel meer. De laatste les sluiten we af met een
tentoonstelling van alle poppenkasten. Aan wie ga jij je verhaal vertellen?

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
16:00 - 17:00 uur
1 t/m 2 max. 10 leerlingen

Capoeira, Maculele en Samba

Capoeira, Samba en Maculele. Leer de mooie Braziliaanse vechtkunst en bespeel
verschillende muziekinstrumenten die gebruikt worden in capoeira en samba.
De lessen worden afgesloten met een presentatie voor de ouders.

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
16:00 - 17:00 uur
1 t/m 2 max. 20 leerlingen

