
Kinderflyer 
   4-12 jaar

Van kleuter tot young adult, in de bieb en 
digitaal 

In alle bibliotheeklocaties van BplusC vind je
van alles om lekker te kunnen lezen. Van mooie 
voorleesverhalen tot de eerste leesboekjes, 
van strips tot informatieve boeken voor een 
spreekbeurt. Er wordt veel aandacht besteed 
aan het lezen bij kinderen. Zo kan je tijdens De 
Nationale Voorleesdagen terecht bij BplusC voor 
verschillende activiteiten rondom het Prentenboek 
van het Jaar. Ook tijdens de Kinderboekenweek 
staan de locaties van BplusC open voor kinderen om 
mee te doen met allerlei workshops. Meer weten 
over wanneer deze evenementen plaatsvinden? 
Kijk dan op www.BplusC.nl/agenda

BplusC Bibliotheek 

Ontdek de lezer in je jou! 

Voorlezen
Buiten jaarlijkse evenementen in de 
bibliotheken van BplusC, zijn er ook wekelijks 
voorleesmomenten. Hier kan je kind samen 
met een (groot-)ouder of verzorger naartoe 
voor een Nederlands, Frans, Engels of Spaans 
voorleesuurtje! Kijk voor de dag en tijd 
op www.BplusC.nl/bibliotheek/kinderen/
voorlezen

Gratis 
lidmaatschap
Ben jij al lid van de bieb? Een 
abonnement is gratis voor 
iedereen tot 18 jaar!

Telescope Library
Wist je dat de telescoop een van de oudste 
instrumenten is die gebruikt wordt om de 
geheimen van het universum te ontdekken? 
Wil je mee op ontdekkingsreis en kennismaken 
met de telescoop en haar mogelijkheden? Kijk 
op www.BplusC.nl/agenda/telescope-library/ 
voor meer informatie over deze workshop 
en het aanmeldformulier. Na afloop van de 
workshop kan je met je bibliotheek pasje 
een telescoop of verrekijker lenen op alle 
Bibliotheek locaties van BplusC. Telescope 
Library is een samenwerking tussen Oude 
Sterrewacht en BplusC.

Passend Lezen
Lezen is leuk! Maar als je dyslectisch bent 
of moeite hebt met zien, is het ook best 
moeilijk. Speciaal voor deze kinderen en 
jongeren is er Superboek van Passend Lezen. 
Met gratis gesproken boeken via streaming, 
in braille of Jumboletter voor alle leeftijden. 
De collectie van Superboek bestaat uit 
ruim 14.000 jeugdboeken en ongeveer 
20 tijdschriften. 
www.passendlezen.bibliotheek.nl/

Van kennismaking tot talentontwikkeling

BplusC biedt danslessen aan voor kinderen 
van verschillende leeftijden en niveau's, zo kan 
je op elk moment ergens instappen maar kan je 
ook blijven doorgroeien. Van jong tot oud, en 
van beginner tot gevorderde.  Bij BplusC kan je 
vanaf 6 jaar kiezen voor allerlei dansstijlen, 
zoals Klassiek ballet of Streetdance. Zo is er
 voor iedereen een leuke dansles te vinden! 
www.BplusC.nl/cursussen/dans-en-theaterschool

BplusC Dans- en theaterschool

Ontdek de danser in jou! 

Musicaldans
Voor kinderen van 9 jaar en ouder met een passie voor dans én musicals, bieden wij een 
speciale cursus Musicaldans aan. Hierin leer je indrukwekkende choreografieën, maar ook 
wordt er aandacht besteed aan het creëren van een karakter tijdens de dans. We dansen op 
hedendaagse nummers uit ‘The Greatest Showman’ of op oudere hits uit ‘West Side Story’. 
Misschien komt jouw favoriete musical ook wel langs! Want van ‘Annie’ tot ‘Hamilton’ tot 
‘Descendants’, van alles komt aan bod. Deze cursus is geschikt voor kinderen van elk niveau.

Activiteiten, lessen en cursussen

Het begint met 
lezen...

Deze flyer geeft een selectie van activiteiten, lessen en cursussen weer die door BplusC wordt 
aangeboden. Maar er valt nog veel meer te ontdekken bij BplusC! Wil je hier meer over weten? 
Ga dan naar www.BplusC.nl en bekijk het gehele aanbod.



Talentenklassen
Voor de kinderen die hun danstalenten 
nog verder willen ontwikkelen zijn er ook 
verschillende talentenklassen. Zo is er een 
talentenklas dans voor kinderen vanaf 6 jaar, 
voor jonge kinderen die gek zijn op dansen en 
veel willen leren! Iedere jonge danser is welkom 
om een keer mee te doen. 

Voor kinderen van 9 jaar of ouder is er een 
talentenklas die kinderen voorbereidt op 
audities voor professionele dansopleidingen. 

Oudere kinderen van 11 jaar of ouder kunnen 
bij het dansteam. Dit team is bedoeld voor 
gevorderde dansleerlingen, die het leuk vinden 
om regelmatig op te treden. Het team doet 
namelijk geregeld mee aan optredens in de stad 
en aan vier tot zes danswedstrijden per seizoen.

Fantasie, creativiteit en technische 
vaardigheden

Bij BplusC Kunst en Beeld draait het om 
verbeelding. Onze kunstenaars/docenten 
helpen je de benodigde technische 
vaardigheden te ontwikkelen en prikkelen 
je fantasie. Zelf kunst maken is voor kinderen 
niet alleen leuk, maar levert ook een bijdrage 
aan de ontwikkeling van creativiteit en 
zelfvertrouwen, vaardigheden die van 
onschatbare waarde zijn voor de rest van je 
leven. www.BplusC.nl/cursussen/kunst-en-
beeld/kindercursussen/

BplusC Kunst en Beeld

Ontdek de 
kunstenaar in jou! 

Klein- en kinderatelier
Vanaf 6 jaar kan je meedoen aan het klein 
atelier! Hier leer je met leuke en spannende 
opdrachten een ‘eigen verhaal’ te tekenen of 
schilderen. Voor de oudere kinderen van 9 jaar 
en ouder is er een kinderatelier. Hier werk je 
op een speelse manier aan het ontdekken en 
vormgeven van ideeën met gebruik van diverse 
materialen zoals klei, karton of zelf textiel! 

Striptekenen
In deze cursus leren kinderen tussen de 6 en 12 jaar de kunst van het striptekenen! Hier kan 
ieder kind met een interesse in tekenen en strips aan mee doen. Je leert om zelf stripfiguren 
te bedenken, scenario's te schrijven en je leert natuurlijk om hiermee een strip mee te maken. 
Kinderen kunnen digitaal of op papier leren striptekenen, en zullen aan het eind van de cursus 
in staat zijn om een eigen strip uit te werken.

International kids choirs
Our international choirs offer a continuous 
learning path for choral singing. Singing 
songs in their own language, children 
learn how to use their voice—as well 
as musical notation and music theory. 
All in a playful way. We also help them 
develop and enjoy their language skills, 
including multilingualism. The choirs 
are divided in separate age groups. No 
previous experience is required. A great 
way to develop young voices and ears, 
making music together and watching 
and listening to each other. And also 
a great way to start the weekend and
wrap up the school week–singing.

Zingen, een instrument bespelen en
samen muziek maken

Er is altijd wel een cursus of les beschikbaar die 
bij jouw leeftijd en niveau past. Ook heb je de 
keuze uit allerlei muziekstijlen: van pop en jazz tot 
aan klassieke muziek! Je leert bij ons niet alleen 
instrumenten te bespelen of te zingen, maar ook 
om muziek te maken samen met anderen. Zo 
kan je bijvoorbeeld als beginnende muzikant al 
meespelen in verschillende bandjes of ensembles!
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/

BplusC Muziekschool

Ontdek de muzikant in jou! 

Proeflesweken
Is je kind gek op muziek, 
creatief bezig zijn en/of 
dansen? Kom dan naar onze 
proeflesweken! Je kind kan 
dan meedoen aan lessen 
en workshops. Een ideale 
manier om onze cursussen 
te ontdekken! Scan de 
QR-code voor meer informatie.

Cultuurcoaches
Laat je leiden naar Cultuur!
De Cultuurcoaches zijn een initiatief van 
de gemeente Leiden: wij brengen kunst 
en cultuur de wijken in. Wij zijn werkzaam 
in de wijken Noord, Slaaghwijk, Mors en 
Zuidwest voor kinderen van 4 – 12 jaar. In 
de wijken organiseren we allerlei workshops 
en activiteiten om kennis te maken met 
kunst en cultuur. Meer weten over 
de Cultuurcoaches? Kijk dan op 
www.cultuurcoachleiden.nl en op onze 
socials. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
door te mailen naar cultuurcoach@bplusc.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Is er thuis geen geld voor muziek- en dansles 
of een cursus theater of beeldende kunst? Voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar uit Leiden, Leiderdorp 
en Oegstgeest kan een aanvraag worden 
gedaan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Het Jeugdfonds betaalt dan het lesgeld en/of 
benodigdheden. Wist je dat je in Leiden ook 
terecht kunt bij de Cultuurcoaches voor 
een aanvraag? Neem contact op via 
cultuurcoach@Bplusc.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl. 

Music producer
In de cursus Muziek Producer leer je mixen en 
masteren! Tijdens de lessen ga je aan de slag 
met je eerste muziekstuk, zo kan je je eerste 
eigen hit produceren. In het programma 
Fruity Loops Studio, een makkelijk programma 
op laptop of computer, ga je met eigen én 
bestaande muziek aan de gang. In deze 
cursus kan je de digitale mogelijkheden in 
de muziekwereld ontdekken en de eerste 
stappen zetten in je muzikale toekomst!

Talent voor 
dans...


