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theaterschool koperen kees
Theaterschool Koperen Kees is een theaterschool die al ruim 25 jaar in en rond het Westland, kinderen, jongeren, volwassenen en de
buitengewone Westlanders inspireert, door ze kennis te laten maken met de diverse disciplines van theater. Door middel van toneellessen, 
bewegingslessen, zanglessen en muziek voor kinderen en volwassenen, wordt er gewerkt aan creativiteit, ontplooiing van talenten, inleving, 
samenwerken maar ook zelfvertrouwen en presentatie.

De theaterlessen en productiehuizen zijn in verschillende dorpskernen van het Westland. Er starten het hele jaar nieuwe cursussen op
verschillende locaties. Op de website vindt u het actuele cursusaanbod voor u en uw kind. Staat de gewenste cursus er niet tussen?
Stuur dan een e-mail naar info@koperenkees.nl. Kijk op www.koperenkees.nl voor actuele informatie.

theaterlessen tijdens corona
Theaterschool Koperen Kees is volledig ingericht om op een veilige manier lessen te kunnen geven en de 1.5 meter afstand te kunnen blijven 
garanderen. De theaterschool handhaaft het protocol, opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM. Deze kunt u vinden op onze 
website. Indien nodig kunnen de theaterlessen per direct omgezet worden in live online lessen, om op deze manier niets te hoeven missen.

als middel
Theater biedt een leuke en inspirerende manier om in een korte tijd bewustwording te creëren en (indirect) te oefenen met nieuw gedrag. 
Theaterschool Koperen Kees begeleidt kinderen en jongeren daar waar nodig en gewenst is. In overleg met u als ouders en/of begeleiders,
ontwikkelen wij de juiste begeleiding voor uw zoon of dochter. Zowel individueel als in groepsverband biedt Theaterschool Koperen Kees 
deze professionele begeleiding. 

jaarlijkse evenementen
Elk jaar organiseert Theaterschool Koperen Kees nog zoveel meer. 
In samenwerking met Muziekmeesters Westland wordt ook deze meivakantie weer het jaarlijkse TJILP festival georganiseerd.
Een festival vol met leuke workshops en mooie voorstellingen voor jong en oud. U bent van harte welkom! Daarnaast werkt Theaterschool 
Koperen Kees actief mee aan het Nieuwjaarsconcert Knallend Westland en organiseert zij verschillende vakantieactiviteiten, theaterdagen 
voor jongeren en volwassenen en diverse workshops voor PUUR! Cultuur en theaterprojecten voor ouderen. Ook ontwikkelt Theaterschool 
Koperen Kees vaak eigen theaterproducties voor kinderen, zoals de voorstelling Ronja en Birk, naar aanleiding van het kinderboek Ronja de 
Roversdochter van Astrid Lindgren. Muziekmeesters Westland heeft hier speciaal muziek voor gecomponeerd en de rollen worden gespeeld 
door docenten van Theaterschool Koperen Kees. Voor meer informatie neem contact op via info@koperenkees.nl 

    Theaterschool Koperen Kees…
    Waar jij jezelf kunt zijn en vele anderen

‘S-GRAVENZANDSEWEG 105A           INFO@KOPERENKEES.NL
2671 JL NAALDWIJK            WWW.KOPERENKEES
T 0174 730 756                 THEATERSCHOOLKOPERENKEES
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theatercursussen
voor kinderen

peutertheater 2 t/m 4 jaar

Beweging en theater // 6 lessen van 45 min.  € 32,-
Incl. Koffie of thee

Peuters bewegen en fantaseren vrij van nature. Door middel 
van verhalen, zang, beweging en spel worden de kinderen
meegenomen in een fantasiewereld. Op een speelse wijze 
maken de kinderen kennis met alle disciplines van het theater.

theatercursus 4 t/m 6 jaar

Beweging en theater // 10 lessen van 60 min.  € 60,-

Kleuters spelen vrij en hebben een rijke fantasie. Naast de
basiselementen van spel, oefenen de kleuters in deze cursus 
ook om samen te werken en zich spontaan te durven uiten.
In de lessen wordt op een speelse wijze een kleine basis gelegd 
voor beweging en spel. Het gaat hier om kennismaken met 
theater. De laatste les mogen de ouders komen kijken naar al 
het leuks dat geleerd is.

theatercursus 6 t/m 9 jaar

Beweging en theater // 10 lessen van 90 min.  € 89,-

Tijdens deze theatercursus wordt er aandacht besteed aan het 
verschil tussen spelen en toneelspelen, spelen en fantaseren. 
Het gaat in de lessen om plezier en creativiteit, maar ook om 
bewegen en samenwerken. We duiken samen in de fantasie, 
creëren personages en maken met elkaar de mooiste verhalen. 
Deze mogen de ouders natuurlijk komen bekijken.

theatercursus 9 t/m 12 jaar

Beweging en theater // 10 lessen van 90 min.  € 89,-

Je leert je gezichtsuitdrukking, je lijf en je stem kennen en er 
op verschillende manieren mee om te gaan. Je leert wat theater 
precies is en wat je er allemaal mee kunt doen. Van al die
theaterelementen maken we mooie verhalen, en spelen die 
met elkaar in een kleine voorstelling. Aan het einde van de 
lesserie is er een presentatie voor ouders.

vervolg theatercursus 

Smaakte de theatercursus naar meer? Of start je liever in 2021? 
Ook dat kan! Er starten op verschillende momenten nieuwe 
theatercursussen in het Westland. Deze cursussen zitten vol 
nieuwe theater-, zang- en bewegingsoefeningen.
Je wordt op niveau uitgedaagd en we werken naar een nieuwe
eindpresentatie toe. Je mag natuurlijk ook instromen bij de 
voorstellingsgroep.
Voor meer informatie, kijk op www.koperenkees.nl



er is nog zoveel meer mogelijk!
workshops op maat voor uw bedrijf, 
school en/of kinderdagverblijven,

geef uw wensen door en
theaterschool koperen kees

ontwikkelt er een passend aanbod voor.

aanmelden voor de cursussen kan via 
www.koperenkees.nl of mail naar

info@koperenkees.nl



voorstellingscursussen 
voor kinderen 

voorstellingscursus 6 t/m 9 jaar

Theater, muziek en zang // 36 lessen van 120 min.            € 302,-

Doen alsof je iemand anders bent: een slordige bakker, een 
stoere oma, een deftige heer, een slaperige koningin, een gek 
dier of een bazige juf. Opeens speel je een rol, ben je iemand 
anders. Je leert spelen met emoties, improviseren, houding, 
stemgebruik en tekst. Langzamerhand verandert spelen in
toneelspelen.  En dan werk je samen aan een mooie
voorstelling. 

voorstellingscursus 9 t/m 12 jaar

Theater, muziek en zang // 36 lessen van 120 min.            € 302,-

Je ontwikkelt je eigen fantasie en creativiteit en leert de
basisprincipes van het theater maken. In deze theaterlessen 
leer je o.a. improviseren, zingen, samenspelen, presenteren en 
tekstbehandeling. Met elkaar creëer je een verhaal en werk je 
naar een voorstelling toe, gebaseerd op een jaarlijks wisselend 
thema.

voorstellingscursus 12 t/m 15 jaar

Theater // 36 lessen van 120 min.                                         € 302,-

Je werkt aan spelkwaliteiten, zowel in improvisaties als in
teksttoneel. Je persoonlijke ontwikkeling staat hierbij voor op. 
Je gaat met monologen, dialogen en tekstbehandeling aan de 
slag om zo samen scènes te maken vanuit je eigen creativiteit. 
We sluiten het jaar af met een voorstelling waar jij zowel als 
speler alsmede maker een actieve rol in hebt.

voorstellingscursus 15+

Theater // 36 lessen van 120 min.                                         € 302,-

Je gaat je vooral verdiepen in je spelkwaliteiten, zowel in
improvisaties als in teksttoneel. Het repetitielokaal is jullie 
laboratorium. Jullie interesses, fascinaties en talenten vormen 
een onderdeel van dit maakproces. Welke verhalen willen we 
aan het publiek vertellen en hoe geven we die vorm?  Je gaat 
met bestaande en eigen monologen, dialogen en tekstbehan-
deling aan het werk. Met elkaar werk je naar een voorstelling 
toe. Deze productie kan een eigentijdse bewerking van een 
bestaande toneeltekst of juist een zelfgemaakt stuk zijn.

productiehuis

Theater en muziek // 15 lessen van 120 min.                      € 120,-
(ISW) 12 t/m 18 jaar
Theater en muziek // 36 weken van 120 min.                     € 302,-
(Theaterschool Koperen Kees) 15+

Sta jij graag in de spotlights? In de productieklas werk je
meteen naar een eindproduct toe. We werken vanuit een
bestaande toneeltekst of vanuit eigen inspiratiebronnen.
De productieklas is een combinatie van muziek en theater,
scènes kunnen muzikaal ondersteund worden, maar ook
zang kan onderdeel zijn van de productie. De lessen van het
productiehuis worden gegeven op ISW in ’s-Gravenzande
en op Theaterschool Koperen kees.

productiehuis rauw 16+

Theater // 20 lessen van 120 min.                                         € 168,-

Productiehuis RAUW is een initiatief van Theaterschool
Koperen Kees en Theatergroep Het Wilde Westen. Het
productiehuis is een gezamenlijke duik in een creatief proces. 
Theater maken, jezelf presenteren en samenwerken. Je bent 
bezig met het spelen in een productie van een bestaande
toneeltekst of vanuit eigen inspiratiebronnen. De lessen
worden begeleid door theatermakers en theaterdocenten.
In de productieklas krijg je intensieve speltraining en werk je 
gelijk toe naar een uitvoering onder regie. We vragen van de 
leerlingen in de productieklas een actieve opstelling in het 
maakproces. Dat wil zeggen dat jij snel tekst leert en je de 
repetities alleen verzuimt, mits echt noodzakelijk. Je speelt de 
voorstelling meerdere malen.



theatercursussen
voor volwassenen

theatercursus basis

Theater // 10 lessen van 120 min.                 € 125,-

Het experimenteren met verschillende speelstijlen en
theatervormen is een belangrijk onderdeel van deze cursus.
Je werkt aan speltechnieken, stemgebruik, samenspel en
tekstbehandeling. Een leuke cursus waar je lekker aan het 
spelen gaat en spelplezier voorop staat. Ervaring is niet nodig. 
Ervaar met elkaar hoe leuk theater maken is. 

theatercursus gevorderd

Theater // 10 lessen van 120 min.                 € 125,-

In deze cursus van komen alle vaardigheden van theater aan 
bod, en vervolgens gaan we deze nog meer verdiepen.
Hoe wordt een scène spannend en vanuit welke uitganspunt 
speel ik deze. Hoe gebruik ik het lijf, mimiek, tekst en emoties 
en maak ik mijn spel geloofwaardig en verrassend.
Hoe speel ik een scène zonder te vervallen in de standaard
wijze die zo bekend is. Onder begeleiding van een
professionele theaterdocent ga je iedere les weer samen het 
onderzoek en de uitdaging aan.

improvisatielessen

Theater // 10 lessen van 120 min.                 € 125,-

Maak theater vanuit het niets en vanuit het moment.
Niets staat vast. Dat maakt improvisatie zo mooi. Je leert in de 
lessen je eigen creativiteit en verbeeldingskracht te gebruiken 
om zo mooie, ontroerende of hilarische scènes neer te zetten. 
We werken in deze reeks aan de basisprincipes van
improvisatietheater aan de hand van theatersportvormen en 
vrije improvisatievormen. We werken onder andere aan
personages, emoties en het vertellen van verhalen.

65+ theater

improvisatie en basis theater

Theater // 10 lessen van 120 minuten.                 € 125.-

Ervaar met elkaar hoe leuk theater maken is.
Je hoeft het nog niet te kunnen, we leren samen met elkaar. 
Spelplezier staat voorop en samen werken we aan
speltechnieken, stemgebruik en tekstbehandeling.
In de lessen zullen we de eigen creativiteit en
verbeeldingskracht gebruiken, om zo ontroerende of hilarische 
scènes neer te zetten. Na 10 weken hebben we met elkaar een 
korte presentatie gerealiseerd.



theaterschool koperen kees &
muziekmeesters westland
Bij Muziekmeesters Westland en Theaterschool Koperen Kees draait het om plezier en het ontwikkelen van creatief talent. We dagen je uit 
om te experimenteren, te improviseren en te presenteren in muziek en theater voor alle leeftijden en alle niveaus. Je krijgt les van betrokken, 
professionele docenten met oog voor je persoonlijke ontwikkeling. In deze brochure lees je welke cursussen je allemaal kunt doen.

Naast onze lessen in de vrije tijd op onze eigen locaties vindt u Theaterschool Koperen Kees en Muziekmeesters Westland bij Kunst Na 
School van Cultuurweb, in Kunstkracht 55+ en bij PUUR! Cultuur, het cultuurprogramma voor mensen met een beperking.

voor festivals en evenementen kunnen muziekmeesters 
westland en koperen kees altijd iets betekenen; iedereen 
kan contact opnemen voor een op maat georganiseerd 
kinderfeestje, voorstelling, les of workshop.

theater en muziek voor iedereen!

Theaterschool Koperen Kees en Muziekmeesters Westland 
vinden het belangrijk dat de lessen voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn, ongeacht het inkomen. Daarom zijn wij aangesloten 
bij Kindpakket Westland en de Westlandpas. Ontvangt u een 
laag inkomen? Dan kunnen uw kinderen gebruik maken van het 
Kindpakket.
Met de Westlandpas kan iedereen voordeling genieten van alle 
mooie en leuke dingen die gemeente Westland te bieden heeft. 
Het gebruik van de Westlandpas steunt lokale initiatieven en/of 
goede doelen. Kijk voor de mogelijkheden op www.westlandpas.nl

De lessen van Theaterschool Koperen Kees en Muziekmeesters Westland worden mogelijk gemaakt door Westland Cultuurweb 

productiehuis

festival orkest

muziek & theater vakantieweek

podium westland

tjilp festival

knallend westland

voorstellingen op locatie

concert voor ukkies



www.muziekmeesterswestland.nl
www.muziekmeestersonline.nl

MUZIEKLESSEN
SCHOOLJAAR

       2020/2021



Muziekmeesters Westland is een collectief van enthousiaste muziekdocenten. 
De docenten vormen samen een muziekschool met wekelijkse instrumentale lessen.
Deze kun je volgen in ’s-Gravenzande (hoofdlocatie) en op andere locaties in het Westland.
Muziekmeesters Westland organiseert ook cursussen, lessen en workshops voor het
onderwijs, en lessen voor BSO’s en kinderopvang. 
Van 0 tot 80 jaar, er is voor iedereen muziek te beleven bij Muziekmeesters Westland.

In de Corona-tijd is Muziekmeesters Westland online gegaan.
De nieuwe website www.muziekmeestersonline.nl biedt filmpjes met algemene
muzieklessen voor thuis en voor op scholen.
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar vinden daar hun muziekles online!
Presentaties en concerten worden via de nieuwe website gestreamd.
De films blijven beschikbaar zodat optredens nog lang terug te kijken zijn.
Het online lesgeven blijft onderdeel van de individuele instrumentale lessen.
Op ieder gewenst moment kunnen docent en leerling samen beslissen om de individuele
les niet fysiek te laten plaatsvinden maar te vervangen voor een online les.

De korte cursussen van 10 of 12 groepslessen starten twee keer per seizoen, in september en in februari.
Kijk voor meer informatie in deze brochure en voor de startdata in 2021 op de website.

Heb je een vraag over muziekles? Staat jouw voorkeur niet op de website of zoek je iets speciaals?
Neem contact op, we helpen je graag!
Mail naar info@muziekmeesterswestland.nl Of bel naar 0174-352125
We zijn op meerdere locaties te vinden in het Westland.
De adressen vindt je op onze website www.muziekmeesterswestland.nl

                                                                                                                                       Muziekmeesters Westland is onderdeel van



MUZIEKPARADE 

In de cursus Muziekparade leer je de basiselementen 
van het muziek maken. Ritme, melodie, hard en
zacht, snel en langzaam komen iedere les aan bod.
De cursus is een avontuur in muziek met de
verschillende soorten muziekinstrumenten: blaas-, 
slag-, tokkel- en toetsinstrumenten.
En zingen is natuurlijk ook muziekmaken!
De cursus start ieder halfjaar. Je kunt de cursus vaker 
dan één keer volgen, want er zijn altijd nieuwe
muziekinstrumenten om te ontdekken.
De groep is maximaal 4 kinderen. Je krijgt wekelijks 
het lesmateriaal op papier voor in je map.
Aan het einde van de cursus heb je je
eigen muziekboek!

Schrijf je in voor de

proefles en de cursus!

Parade   Datum    Muziek              Instrumenten  Start
proeflessen	 	 proefles	 		parade	 													parade	 	 	 cursus

‘s- Gravenzande  30 sep    13.30 uur              14.00 uur  7 okt
De Lier   30 sep    13.15 uur              13.45 uur  7 okt
Wateringen  30 sep    16.00 uur              16.30 uur  7 okt

INSTRUMENTENPARADE
Deze cursus is speciaal bedoeld voor kinderen die 
graag een instrument willen kiezen en leren
bespelen, maar nog niet weten welk instrument.
In deze cursus maak je kennis met de basisprincipes 
van de muziek en krijg je de kans om op
verschillende instrumenten te spelen, zoals gitaar, 
harp, viool, blokfluit en keyboard.
Ook de instrumenten van de muziekverenigingen 
komen aan bod, zoals trompet, saxofoon of klarinet. 
Er komen regelmatig gastdocenten om een speciaal 
muziekinstrument te laten horen en te laten
uitproberen. In de laatste les presenteren de
kinderen aan hun familie en vriendjes wat ze
hebben geleerd en of er een muziekinstrument
van hun keuze is.

Cursussen voor kinderen van 4-11 jaar / 12 lessen 
van 30 minuten voor € 78,00

Inschrijven op de proeflessen gaat via de website. 
De kosten voor een proefles zijn € 5,00

Je kunt altijd een gratis proefles voor een
instrumentale les aanvragen, kijk bij:
www.muziekmeesterswestland/inschrijven



KEYBOARD
STARTER
6-11 jaar

In 12 lessen leer je de basis van muziek maken op
het keyboard in de cursus KeyboardStarter!
Je krijgt les in een groepje en thuis oefen je op piano 
of keyboard. Je speelt mee met MP3tjes en je leert 
liedjes op je gehoor. Aan het einde van de cursus laat 
je aan je vrienden en familie zien wat je geleerd hebt.

DRUM
STARTER
7-11 jaar

Wil je ontdekken of drummen en trommelen iets 
voor je is? In oktober start DrumStarter in
Maesemunde. Al het slagwerk, van djembé tot
triangel, en natuurlijk het drumstel, bespeel je in
de cursus. Thuis oefenen op de ritmes hoort erbij.

GITAAR
STARTER
8-11 jaar

Ontdek in 12 lessen spelenderwijs de gitaar in de
cursus GitaarStarter! Met de docent ga je aan de
hand van simpelweg uitproberen en het spelen van 
muzikale spelletjes op zoek naar de noten op de
gitaar. Je leert de basis van het gitaarspelen.
Aan het einde van de cursus mag je aan je familie
en vrienden laten zien wat je geleerd hebt.

Cursussen voor kinderen van 6-11 jaar / 12 lessen 
van 30 minuten voor € 78,00 

Bij DrumStarter, KeyboardStarter, VioolStarter,
CelloStarter én GitaarStarter heb je een instrument 
nodig om thuis te oefenen. Een keyboard of gitaar 
huur je voor de hele cursus, kosten € 20,00. Voor 
slagwerk heb je een practice pad en drumstokken 
nodig, deze kun je huren voor € 10,00. Een viool 
voor de hele cursus kost € 30,00 en de cello kost
€ 40,00 Er is plaats voor maximaal 4 kinderen in
een groep. 

Muzieklessen zijn er bij

Muziekmeesters Westland op

gitaar, piano, harp, viool, cello,

keyboard, blokfluit, dwarsfluit,

saxofoon, trompet, slagwerk,

basgitaar, drums én er is zangles,

theorie en bandcoaching!



Instrumentstarter    Datum    Start
proeflessen	 	 Cursus	 	 	 proefles												Tijd											 cursus

‘s- Gravenzande  GitaarStarter  2 okt             16.00 uur 9 okt
‘s- Gravenzande  KeyboardStarter 24 sep             15.15 uur 1 okt
‘s- Gravenzande  KeyboardStarter 30 sep             14.30 uur 7 okt
‘s- Gravenzande  DrumStarter  28 sep             16.00 uur 5 okt
‘s- Gravenzande  VioolStarter  ntb             ntb  ntb
‘s- Gravenzande  CelloStarter  28 sep             15.30 uur 5 okt
Wateringen  KeyboardStarter 30 sep             17.00 uur 7 okt
Wateringen  GitaarStarter  30 sep             17.30 uur 7 okt
De Lier   KeyboardStarter 30 sep             14.15 uur 7 okt
De Lier   GitaarStarter  30 sep             14.15 uur 7 okt
Kwintsheul  KeyboardStarter 30 sep             16.00 uur 7 okt

Schrijf je in

voor de proefles

en de cursus!

CELLO
STARTER
8-11 jaar

De cello is een strijkinstrument, familie van de viool. 
Bij Muziekmeesters kun je nu in een groepje starten 
met celloles. In 12 weken leer je de basis van muziek 
maken. Na de cursus CelloStarter kan je natuurlijk 
door met celloles, en leer je ook hoe je samen met 
andere kinderen muziek maakt.

VIOOL
STARTER
6-11 jaar

Vioolspelen is heel erg leuk. Je kan alle soorten
muziek op een viool spelen. Samenspelen in
een groepje of zelfs later in een orkest gaan
spelen is met viool superleuk. Bij VioolStarter
kun je beginnen en ontdekken of de viool jouw
instrument gaat worden.

NIEUW!



THEORIE & SOLFÈGE
12 lessen van 90 minuten

Voor leerlingen van Muziekmeesters Westland en 
voor externe muziekleerlingen starten op
28 september 2020 de cursussen Theorie & Solfège. 
Het is mogelijk deze op A en B niveau te volgen,
gericht op de muziekdiploma’s  A en B.  Aan niveau 
A kan iedereen meedoen die 3 of meer jaar les heeft 
op een instrument. Voor niveau B doe je eerst een 
intake op de muziekschool.

ROZENPARK-
FESTIVALORKEST

Het Rozenpark Festival orkest is een
laagdrempelig muziekproject met groepslessen op 
verschillende muziekinstrumenten en gezamenlijke 
repetities voor een concert. Kinderen van 6 tot 13 
jaar, die niet zo gemakkelijk met muziekles in
aanraking komen, kunnen hierin met een instrument 
starten. In april 2020 is het project niet doorgegaan 
en het start nu op in oktober 2020 met als eind-
presentatie het Kerstconcert in de muziekschool.
Kom je in aanmerking en wil je meedoen?
Neem contact op, we helpen je graag!
info@muziekmeesterswestland.nl

Schrijf je in op de

introductie les

Theorie	&	Solfège	 Introductie	les	 										Start	cursus										Examen	theorie	 								Examen	praktijk

‘s- Gravenzande  Ma 21 sep           Ma 28 sep             18 jan 2021         5 jun 2021
   17.30-19.00 uur           Tijden ntb              Tijden ntb         Tijden ntb

Aan het einde van de cursus kun je een theorie-
certificaat halen. Met dit certificaat kun je
praktijkexamen doen. Dit vindt plaats in juni 2021. 
Bij goed resultaat behaal je een muziekdiploma. 
Deze examenroute is in 2019 nieuw opgezet bij
Muziekmeesters Westland. De Theorie & Solfège
lessen kun je altijd volgen, ongeacht of je van plan 
bent diploma’s te halen. Op 7 november zijn er
praktijk proefexamens.

Ben je benieuwd of het iets voor je is?
Kom naar de introductie les en/of geef je op voor 
het proefexamen.

CONCERTEN EN PROJECTEN

De leerlingen van Muziekmeesters Westland
treden regelmatig op. Er zijn voorspeelavonden
en samenspel projecten. In juni 2020 hebben we
de eerste ervaringen met het streamen van een
concert opgedaan. Het resultaat staat op
www.muziekmeestersonline.nl
Live in de zaal zitten, of online meekijken, iedereen 
kan de presentaties en concerten meebeleven.

Voor het laatste nieuws over onze evenementen
volg ons op:
          facebook.com/muziekmeesters

          @muziekmeesters

          muziekmeesterswestland



SPELEN MET MUZIEK 

Cursussen voor baby’s en peuters (met ouder of
andere volwassene) / 10 lessen van 45 minuten
voor € 68,00

Samen met je kind of kleinkind naar de muziekles! 
De cursussen muziek voor jonge kinderen, 0-4 jaar, 
zijn op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtenden. 
Je dreumes of peuter maakt spelenderwijs kennis 
met muziek en het plezier dat je daaraan kunt
beleven. En je kunt thuis de liedjes en muziek-
spelletjes herhalen zo vaak je wilt.

Spelen	met	muziek	 Datum	 	 		Leeftijd	 													Leeftijd	 	 	 Start
proeflessen	 	 proefles	 		7	mnd-2	jaar	 													2-4	jaar	 	 	 cursus

‘s- Gravenzande    9 sep    9.15-9.45 uur              10.15-10.45 uur  Wo 16 sep
De Lier   10 sep    9.15-9.45 uur              10.30-11.00 uur  Do  17 sep
Naaldwijk  11 sep    9.15-9.45 uur              10.15-10.45 uur  Vr   18 sep

Schrijf je in voor de

proefles en de cursus!

CONCERT VOOR UKKIES
Zodra we weer veilig kunnen musiceren en
publiek ontvangen spelen we met het team van
muziekdocenten weer een Concert voor Ukkies.
Iedereen kan dan kennismaken met de docenten 
van Spelen Met Muziek! 
Je dreumes, peuter en kleuter genieten van
live muziek. Met de liedjes, dansjes en met de
instrumentjes kunnen kinderen en volwassenen 
meedoen tijdens het concert.
Volg ons op Facebook, en je blijft op de hoogte!

Spelen met muziek is voor groepen van minimaal
7 tot maximaal 10 kinderen. Er zijn groepen met
kinderen van 7 maanden tot 2 jaar en van 2 tot 4 
jaar. Er is voor iedere locatie een Corona protocol
en tijdens de les worden hygiëne maatregelen
genomen met de gebruikte materialen.

Inschrijven op de proeflessen gaat via de website. 
De kosten voor een proefles zijn € 5,00

In februari 2021 starten er ook nieuwe cursussen, 
kijk voor proeflessen en startdata in het voorjaar
op de website.

Meer informatie en inschrijven:
www.muziekmeesterswestland.nl

TJILPFESTIVAL
Koperen Kees en Muziekmeesters Westland
organiseren samen het Tjilpfestival in de mei-
vakantie. Vier dagen vol voorstellingen en
workshops op het gebied van theater, muziek en 
beeldende kunst. Voor alle kinderen van 0 tot 12 
jaar in verschillende leeftijdscategorieën is er wat
te doen. Natuurlijk zijn (groot)ouders, BSO-groepen, 
oppasmoeders en wie maar wil van harte welkom 
op het festival in de theaterschool in Naaldwijk.
Volg de website en de facebookpagina om tijdig
te reserveren.



PUUR! CULTUUR
PUUR! Cultuur biedt lessen in theater, dans, muziek en 
beeldende kunst voor Westlanders die een beetje extra 
aandacht nodig hebben. Of je nu te maken hebt met 
een verstandelijke beperking, een gedragsstoornis of 
een ontwikkelingsstoornis. PUUR! Cultuur is bedoeld 
voor alle buitengewone Westlanders: kinderen, 
tieners en (jong)volwassenen. Achterliggende visie is 
dat kunst en cultuur een meerwaarde geeft aan het 
bestaan en een verrijking oplevert voor elk individu, 
niemand uitgezonderd.

Kijk op www.puurcultuurwestland.nl 
voor het gehele aanbod.



THEATERGROEP 
BUITENGEWOON EN 
PUUR! ORKEST
Muziekmeesters Westland en Theaterschool Koperen 
Kees zijn onderdeel van PUUR! Cultuur. Theaterschool 
Koperen Kees en Muziekmeesters Westland willen 
door middel van de lessen de deelnemers de 
mogelijkheid bieden hun talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen, hun horizon te verruimen en 
samenwerking en integratie bevorderen. Persoonlijke 
ontwikkeling wordt hierdoor versterkt en de sociale 
cohesie bevorderd.

Theatergroep Buitengewoon is een theatergroep die 
regelmatig met eigenzinnige theaterproducties op de 
planken staat en wekelijks repeteert in het gebouw 
van Koperen Kees én op locatie het Westerhonk. 
Buitengewoon is er speciaal voor de deelnemers 
die in de lessen even dat extra stukje begeleiding of 
aandacht nodig hebben.

Het PUUR! Orkest is gestart in januari 2020 met de 
opbouw. In maart waren er 11 leden, maar stopten 
de repetities. Op dinsdagavonden, vanaf september, 
komt de groep weer bij elkaar. Er kunnen nog veel 
meer muzikanten bij! De locatie is  Maesemunde 
in ’s-Gravenzande. Je komt naar het orkest, je 
kiest een muziekinstrument en je speelt mee. De 
muziekmethode van de Jostiband is de basis. Ervaring 
of eerdere muzieklessen is niet nodig.


