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Voorwoord

aantal evenementen en activiteiten, georganiseerd

Doelstelling van de transitie die BplusC heeft gerea-

vanuit de verschillende afdelingen en disciplines. Hier-

liseerd is ‘de organisatie toekomstbestendig maken

mee heeft BplusC de start van de vernieuwing gepre-

en flexibel in kunnen spelen op de snelle ontwikkelin-

senteerd aan de inwoners van Leiden en omstreken.

gen in de maatschappij en de veranderende eisen die

Vernieuwing

daarmee aan de organisatie worden gesteld’.

Innovatie

Een ingrijpende transitie zoals binnen BplusC is

We bieden alle inwoners van Leiden en omstreken de

een doorlopend proces dat jaren in beslag neemt.

mogelijkheid 21st century skills te ontwikkelen. We

De herinrichting van de organisatie in 2017 (nieuwe

doen een beroep op meervoudige intelligentie door

afdelingsstructuur, aanpassing functies, verbeteren

hen toegang te geven tot populairwetenschappelijke

informatiestromen) is de eerste stap geweest in dit pro-

kennis en de mogelijkheid zelf te experimenteren

ces, als het ware de ‘verbouwing’ van de organisatie.

met nieuwe technologie en onderzoek. BplusC heeft

Deze herinrichting was nodig om de volgende stap

geïnvesteerd in de ontwikkeling van een i-Lab in

te kunnen zetten, namelijk om de kwaliteit van onze

bibliotheek Nieuwstraat. Een uitdagende en inno-

dienstverlening te kunnen verbeteren en goed te

vatieve omgeving, waarin iedereen vrijuit kan expe-

kunnen inspelen op de steeds hogere eisen die aan

rimenteren met alle mogelijke nieuwe technologie

BplusC worden gesteld door subsidieverstrekkers,

onder leiding van (vrijwillige) deskundigen, de i-Lab

klanten en medewerkers. Het vertrouwen in de ver-

ambassadeurs. In 2018 is een basisinrichting van het

nieuwing van BplusC is eind 2018 bevestigd door een

i-Lab opgeleverd. De komende jaren zal het i-Lab

driejarige UVOK met de gemeente Leiden.

verder worden ontwikkeld.

In 2018 bestond BplusC tien jaar. Onder het motto
‘BplusC is jarig!’ is dit jubileum gevierd met een groot
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van ideeën en het leren van elkaar.

Integratie

Prioriteit voor de wijken

Waarde kunnen toevoegen aan het leven van de

BplusC geeft prioriteit aan de wijken. De focus ligt

inwoners van de regio Leiden is onze belangrijkste

in de wijklocaties op de ontmoetingsfunctie en de

drijfveer. Het vermogen te verbinden is wat BplusC

mogelijkheden je talenten en interesses te ontdekken

uniek maakt: fusion van kennis, kunst en cultuur met

en te ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau.

als doel mensen in verbinding te brengen. De moge-

In 2017 is de pilot gestart om de wijklocatie Meren-

lijkheid voor iedereen om te participeren en op zijn of

wijk samen met de wijkbewoners te ontwikkelen tot

haar eigen niveau het beste uit zichzelf te halen door

een échte BplusC-locatie waar je kunt kennismaken

kennisverdieping en talentontwikkeling. Dit komt

met ons volledige aanbod aan kennis, kunst en con-

tot uiting in ons aanbod en onze activiteiten, maar

tact op één laagdrempelige en toegankelijke plek in

ook steeds vaker door maatschappelijk verantwoord

het centrum van de wijk. Deze pilot is in 2018 zeer

ondernemerschap. Aansprekende voorbeelden hier-

succesvol geweest en zal uitgebreid worden naar

van zijn o.a. onze samenwerkingen met Technolab

andere wijken.

Leiden, LeidenGlobal, Erfgoed Leiden en Omstre-

Behaald resultaat

ken, het primair onderwijs en mboRijnland.

Voor het totaaloverzicht van de KPI’s verwijzen we
Interactie

naar de resultaten verderop in dit jaarverslag. We

Bij BplusC ligt de nadruk op het beleven van kennis

gaan kort in op de meest in het oog springende

en kunst. Je komt niet alleen kennis halen, maar ook

zaken. Het totaal aantal leden van de bibliotheek en

brengen. We stimuleren ontmoeting, het uitwisselen

het aantal leerlingen en cursisten van BplusC stabili4

Inspiratiefestival De Nationale Voorleesdagen

seert in 2018. Bij de bibliotheek is een duidelijke ver-

Naast deze ontwikkelingen is het een gegeven dat de

schuiving zichtbaar binnen de leeftijdscategorieën.

meeste vernieuwende activiteiten een maatschappe-

Het aantal jeugdleden met een gratis abonnement

lijk doel dienen en geen of weinig eigen inkomsten

en het aantal 65-plus-leden stijgt, terwijl het aantal

zullen genereren.

leden in de overige leeftijdscategorieën daalt.
Bij de lessen en cursussen zien we een dalend aan-

BplusC beschikt over een groot aantal multifunctio-

tal volwassen leerlingen (kostendekkend aanbod –

nele ruimtes in onze diverse locaties, die beschikbaar

hogere lesgelden) en een stijgend aantal jeugdleer-

zijn voor partners uit de regio, amateurkunstenaars,

lingen (gesubsidieerd aanbod – lagere lesgelden).

particulieren en bedrijven. Vrijwilligersorganisaties

De afschaffing van het minimabeleid door de

en amateurkunstenaars kunnen onze zalen tegen

gemeente Leiden heeft behalve een vermindering

gereduceerd tarief benutten. Op deze manier faci-

van de subsidie ook een vermindering van het aantal

literen we andermaal kunst, kennis en contact, via

leerlingen en de inkomsten uit lesgelden tot gevolg

activiteiten van partijen uit het maatschappelijke of

gehad.

culturele veld.
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Raad van toezicht
In veel opzichten was 2018 voor BplusC het jaar van
BplusC is in 2017, als eerste organisatie in Nederland,

de waarheid. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt

gecertificeerd door zowel de SCOB (Bibliotheek) als

om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Hobeon (Kunsteducatie en Amateurkunst). BplusC

In 2018 moest duidelijk worden of BplusC in staat is

was een van de pilotorganisaties in een traject om

haar ambities een vorm te geven waar haar gebrui-

te komen tot een gecombineerd certificeringskader

kers én haar subsidiënten blij van worden. De con-

voor meerdere branches, dat in januari 2018 is vast-

clusie van de raad van toezicht (rvt) is dat dit steeds

gesteld.

beter lukt. De inspanningen en investeringen die de

BplusC beschikt over een nieuwe, zeer moderne

afgelopen jaren zijn gedaan, werpen hun vruchten

Bibliobus. De Biebbus leent uit aan een groot aantal

af. Het bruist en borrelt bij BplusC en er worden veel

basisscholen in Leiden en Leiderdorp en heeft stand-

inspirerende activiteiten georganiseerd. Van voor-

plaatsen in vijf wijken waar geen bibliotheeklocatie

leesfestival tot een dansende opening van het i-Lab

is (Zuid-Oost, Zuid-West, Morskwartier, Houtkwar-

en van lunchconcerten tot een schilderijententoon-

tier en Meerburg). De Biebbus is zeer enthousiast

stelling van basisschoolleerlingen. Er was en is veel

ontvangen door de bezoekers en stimuleert het lees-

om trots op te zijn.

plezier door de moderne, overzichtelijke en aantrek-

De rvt spreekt haar welgemeende dank uit aan

kelijke wijze waarop de collectie wordt gepresen-

medewerkers en bestuurder dat zij dit met elkaar tot

teerd.

stand weten te brengen. Het smaakt vanzelfsprekend
naar meer, veel meer.

Willem van Moort

Een steentje aan dit resultaat is ook bijgedragen door

Voorzitter raad van bestuur

verschillende onderzoeken en discussies die in 2018
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hebben plaatsgevonden. Soms ging dat met horten

theekvernieuwing, in allerlei varianten besproken.

en stoten maar dat hoort bij groeistuipen. Bij die

Een derde groep van onderwerpen betreft bedrijfs-

groeistuipen hoort ook de zoektocht naar een aan-

voering, waaronder huisvesting en ICT. De rvt con-

sprekende invulling van bibliotheekvernieuwing.

formeert zich aan alle aspecten van de Governance

De afgelopen jaren zijn allerlei eigen initiatieven

Code Cultuur.

van de grond gekomen. Dat gebeurt ook elders in
Nederland en op bredere schaal, hetgeen voor

In 2018 werd de rvt gevormd door Gerda van den

BplusC leerzaam is. De kunst is om de energie en

Berg (voorzitter), Bastiaan Vinkenburg (vicevoorzit-

inspiratie te behouden om steeds opnieuw aan te

ter), Els van Eijck van Heslinga, Christine Smittenaar

sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en

(in 2018 herbenoemd voor tweede periode), Daniel

tegelijkertijd een stapje verder te gaan. Want daar is

Mandel (idem). Per maart 2018 is Foort van Oosten

BplusC voor: prikkelend, proactief, verbindend. Kort-

toegetreden tot de rvt. Zijn deskundigheid op het ge-

om, altijd spannend.

bied van bedrijfsvoering wordt onder andere ingezet
in de auditcommissie financiën. Ook Bastiaan Vin-

De rvt heeft in 2018 zes keer vergaderd. Vaste onder-

kenburg en Daniel Mandel waren in 2018 lid van de

werpen op de agenda zijn alle financiële stukken van

auditcommissie financiën.

begroting tot verantwoording. Gezien de voortdu-

De remuneratiecommissie werd gevormd door

rend precaire financiële positie van BplusC is dit een

Gerda van den Berg en Els van Eijck van Heslinga.

belangrijk onderdeel van de invulling van onze toe-

Zij bespraken met de voorzitter van de raad van

zichthoudende rol. Daarnaast zijn de evaluatie van de

bestuur de ontwikkelingen in de organisatie en zijn

transitie, toekomstvisie, kwaliteitszorg, certificering

eigen rol daarbinnen. Op voordracht van de remu-

en natuurlijk vernieuwing, in het bijzonder biblio-

neratiecommissie is het salaris van de voorzitter
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Interviews
Het aanbod en de activiteiten beschreven in dit jaarvan de raad van bestuur verhoogd met de indexe-

verslag realiseert BplusC veelal in samenwerking

ring die is voorgesteld door de brancheorganisatie

met en dankzij de inzet van diverse partners en vrij-

Cultuurconnectie.

willigers. We laten hieronder enkele van hen aan het

Een afvaardiging van de rvt heeft in 2018 tweemaal

woord.

gesproken met de ondernemingsraad van BplusC.
De voltallige rvt heeft gesproken met het manage-

Taalcafé Nieuwstraat

mentteam. Daarnaast zijn er incidentele gesprekken

BplusC

gevoerd met leden van het mt.

Jaap Glasbergen coördineert

De rvt kijkt terug op een goed jaar. Samen met allen

het Taalcafé in bibliotheek

die het werk van BplusC een warm hart toedragen,

Nieuwstraat.

verheugen wij ons op een nog beter 2019.

‘Het Taalcafé is een oefen-

Taalhuis-vrijwilliger

plek voor mensen voor wie
Gerda van den Berg

Nederlands de tweede taal is. Dat zijn in belangrijke

Els van Eijck van Heslinga

mate statushouders. Omdat landelijk de instroom van

Daniel Mandel

vluchtelingen erg terugloopt, zie je nu ook expats of

Foort van Oosten

hun partners, studenten. Wij Nederlanders hebben

Christine Smittenaar

graag het beeld van onszelf dat wij heel open en gast-

Bastiaan Vinkenburg

vrij zijn met onze gordijnen open, maar in de praktijk

Raad van toezicht

is het heel moeilijk om uitgenodigd te worden. Er zijn
mensen voor wie het Taalcafé een ankerpunt in de
8

Taalcafé

week is. We richten ons op taalverwerving, maar de

zorg gewerkt, in leidinggevende functies. Dan ben je

ontmoeting is voor veel mensen eigenlijk belangrijker.

altijd op een doel gericht, met het risico dat je de mens

Het is vooral ook heel gezellig.

daaromheen soms een beetje als object of als lastig

Ik was al vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Omdat,

ervaart. Ik merk in het Taalcafé: hoe gaat het met je,

en dat klinkt een beetje prekerig, ik me wil verweren

en met je vrouw? Hoe was je weekend? Je komt hele-

tegen het cynisme en chagrijn dat er rondom vluchte-

maal niet binnen als je met die mensen niet eerst een

lingen heerst. Ik leer door het Taalcafé heel veel over

relatie hebt.

Nederland. Als je ziet hoe mensen een plekje probe-

Er zijn bijna twintig vrijwilligers, een aantal daar-

ren te verwerven, kijk je plotseling met andere ogen

van bekommeren zich om de organisatie. Ik heb als

naar je eigen cultuur. Hoe wij bijvoorbeeld met de

coördinator overleg met BplusC, maak elke week

klok en de kalender leven. Wij moeten naar een cur-

een brief voor de vrijwilligers met daarin het aantal

sus mindfulness om een beetje in het heden te komen,

bezoekers en de planning, want we behandelen elke

veel van die mensen zijn 100% mindful. Ik leer ook veel

week een thema. Bijvoorbeeld de lente, 3 Oktober,

over mezelf. Ik heb veertig jaar in de gezondheids-

kringloopwinkels. Een keer ging het over gezond eten:
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taallessen en computercursussen kunt volgen, waar
je gewoon naartoe kunt om te studeren zonder dat
vrijwilligers hadden hun koelkast leeggehaald en mee-

je gestoord wordt. Een bibliotheek heeft zo’n func-

genomen en proberen dan met de bezoekers de pro-

tie in de stad. Om mensen te informeren en dan niet

ducten te benoemen.

alleen via boeken, maar ook door het bespreekbaar

En ja, je probeert een oogje te houden op het geheel:

maken van bepaalde onderwerpen. Debatten passen

hoe loopt het, zit iedereen goed in zijn vel?

logischerwijs heel goed in dat totale pakket.

Zonder op te scheppen, het Taalcafé wordt gerund en

De bibliotheek trekt bezoekers uit alle lagen van de

vormgegeven door de vrijwilligers. Zo’n gevoel heerst

bevolking: hoogopgeleid, laagopgeleid, jong, oud,

er wel: wij doen het met elkaar, dat hebben wij met

Nederlands, buitenlandse afkomst. Met zo’n brede

elkaar ontwikkeld en daar zitten onze waarden in, daar

doelgroep is het belangrijk dat je een debatonder-

staan wij voor. Wel een gevoel van trots, ja. Dit is van

werp kiest dat dicht bij mensen staat. Dat mensen

ons.’

persoonlijk aangetrokken worden om te luisteren of
mee te praten: dit gaat ook over míjn woning, míjn

Debat in de Bieb

zorgtoeslag of míjn positie in de stad.

BplusC organiseert samen

Bij het voedseldebat hadden we pioniers, die

met journalist Anika van de

bezig zijn met kweekvlees, met innovatie in voedsel.

Wijngaard Debat in de Bieb

Dan denk je: dat gebeurt niet in mijn keuken. Maar

in bibliotheek Nieuwstraat.

we hadden ook iemand van Milieudefensie, die het

‘Een bibliotheek is niet meer

heel toepasbaar maakte: koop het meest duurzame

alleen een plek waar je boe-

voedsel dat nú in de supermarkt beschikbaar is. Haal

ken kunt lenen. Het is een ontmoetingsplek, waar je

tomaten in de winter uit Spanje in plaats van uit de
10

Debat in de Bieb: Blootgewoon. Foto: Hans Kleijn

Nederlandse kassen. Ik hoop dat mensen na afloop

hebben dat je niet welkom bent.

denken: het was een leuk debat, maar ik heb er ook

Het Make Local Great Again-debat tijdens “BplusC

iets van opgestoken.

is jarig!” was een heel groot succes. Vooral de ver-

We zoeken heel duidelijk verschillende standpunten

dienste van medeorganisator en presentator Leen-

en goede stellingen en we nodigen geen schreeu-

dert Beekman, die zich onwijs heeft ingezet om al die

wers uit. Ik vond het zelf wel spannend met dat ac-

lijsttrekkers uit te nodigen, stellingen te verzinnen, al

tivismedebat, toen hadden we echte activisten, die

die verkiezingsprogramma’s door te nemen.

vrij fel waren. Iedereen moet zich thuis voelen in de

De dag daarvoor heb ik de Human Library ge-

bibliotheek, dus iedereen moet zich veilig voelen

daan met We Are Leiden. Human Library draait om

in zo’n debat. Er mag best een onderwerp worden

“levende boeken”, mensen met een bijzonder ver-

aangesneden dat oncomfortabel is of mensen even

haal. Zij zitten in de bibliotheek en bezoekers kunnen

ongemakkelijk maakt. Je treft mensen met dezelfde

aanschuiven om een-op-een met hen in gesprek te

mening of juist een heel andere mening – ook heel

gaan. Hoe is het om bijvoorbeeld te leven met een

gezond in deze tijd. Maar je moet nooit het gevoel

ziekte als hiv, transgender te zijn of slachtoffer
11

BplusC betekent heel veel voor de wijk: een levendige plek om je te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten,
van seksueel geweld. Het concept komt oorspronke-

om boeken te lenen. Ook door een aantal activiteiten

lijk uit Denemarken en wordt overal in de wereld geor-

die sindsdien zijn ontwikkeld: er zijn nu muziekles-

ganiseerd. En als het over een menselijke bibliotheek

sen, een Huiswerkkamer, er zijn kinderworkshops

gaat, dan kun je net zo goed naar BplusC, haha!’

geweest en we hebben activiteiten van mensen uit de
wijk zelf, zoals de filmavond van de wijkvereniging.

College Tour
Merenwijk

Mensen zijn heel blij dat dit allemaal om de hoek is.

Marieke Holzapfel organi-

ken zijn bij de bieb. Dat vond ik heel slim van BplusC:

seert College Tour Meren-

“Jullie willen zo graag dat de bibliotheek blijft, maar

wijk, samen met Oscar Gen-

wat willen jullie dan?” Toen kwam Marion met het

nissen en Marion Goedhart,

idee van College Tour.

in bibliotheek Merenwijk.

Er

‘Donderdagmiddag kwam ik even langs: een meisje

voor

zat te studeren, er zaten twee ouderen de krant te

manier om te laten zien wie er allemaal in de wijk

lezen, gezinnen met kinderen zochten boeken uit

wonen, als sociale verbinding. Er worden elke keer

en boven werd muziek gemaakt. Ik was echt hele-

twee Merenwijkers geïnterviewd, die allebei ver-

maal van wauw! De bibliotheek in de Merenwijk was

stand hebben van totaal iets anders. Bijvoorbeeld

anders weggeweest (in 2015 startte Holzapfel met

iemand die alles weet van vogels en daarnaast de

succes een petitie tegen sluiting van deze biblio-

president van de Hoge Raad. Het geeft de Merenwijk

theeklocatie, red.).

ook smoel. Mensen denken: Merenwijk, suf, daar wil

Er is een werkgroep ontstaan met mensen die betrok-
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was

te

ons

weinig
gevoel.

samenhang
College

in

de

wijk

Tour

is

een

College Tour Merenwijk

je niet gevonden worden, maar dan blijkt: hé, wat

primeur.

leuk, die woont er ook!

De bibliotheek is begin 2018 helemaal verbouwd

Je moet als gast een verhaal hebben, een onderwerp

en dat is toen met “BplusC is jarig!” heropend. Dat

waar je goed over kan praten. Het mag ook over

was een grote happening, met wethouders Strijk en

BBQ’en of skaten gaan. Met vogelaar Charlotte Mat-

Damen. Ik ben heel blij dat ze er waren en dat er dus

thijssen was het echt een fascinerende bijeenkomst,

draagvlak is voor deze vestiging. Toen was ik allang

zij kon precies vertellen welke vogels waar nestelen

blij geweest als de bibliotheek überhaupt open was

in de wijk. Sommige van onze gasten bleken echte

gebleven. Dit is echt een ontzettend cadeau, dat het

publiekstrekkers, zoals opruimcoach Els Jacobs.

zo is opgeknapt, dat het faciliteiten heeft, dat er van

We hebben een Merenwijkse bierbrouwer gehad,

alles gebeurt, dat de openingstijden zijn uitgebreid,

ook heel erg interessant. En we hadden Jos van Dui-

het is fantastisch. Ik had dit niet durven dromen.’

nen, uit de wijk, en Jeroen Windmeijer samen op het
podium. Zij hebben een boekje geschreven over
religieuze gemeenschappen in Leiden; wij hadden de
13

van groep 2 tot en met groep 8 op een heel visuele
manier bepaalde denkmethoden aanleren, waardoor

Samenwerking
Technolab Leiden

ze beter informatie kunnen verwerken. Daar hebben

Irene Blikman coördineert

Het is een combinatie van heel veel doen, vooral

bij Technolab Leiden de sa-

technisch (bijvoorbeeld vliegtuigjes vouwen om te

menwerkingsprojecten met

kijken welke het best vliegt), maar ook puzzelen om

BplusC.

nieuwe denkstrategieën aan te leren. De kinderen

‘Als BplusC en Technolab willen we kinderen met

leren categoriseren, bijvoorbeeld door voorwerpen

zoveel mogelijk thema’s of onderwerpen in aanra-

op basis van eigenschappen, zoals licht en donker, in

king laten komen. Om een brede interesse te sti-

te delen. Maar ook: hoe herken je oorzaak en gevolg?

muleren, maar ook om kinderen te laten ontdekken

We gebruiken een trein met grote en kleine blokken

wat ze leuk vinden. Ik denk dat we dat allebei op

om te laten zien dat je een probleem of gebeurte-

een heel laagdrempelige en toegankelijke manier

nis op kunt delen in kleinere stappen. Hoe eerder je

doen, zodat iedereen mee kan doen. In 2018 heb-

deze strategieën aanleert, hoe makkelijker het is om

ben we voor de tweede keer samengewerkt bij Tech

veel verschillende soorten informatie te structureren

It Out, een kennisfestival voor kinderen van 8 t/m

en dus beter te snappen.

12 jaar rondom cultuur en techniek. De kinderen

We zien dat de combinatie met BplusC werkt, dat

zijn technisch aan de slag gegaan met muziek: in

we elkaar dusdanig aanvullen dat het heel mooie din-

een workshop muziek of geluidseffecten onder een

gen oplevert. In het nieuwe project “Muziek maken”

filmpje programmeren, of zelf een dansmat maken.

komen leerlingen uit het praktijkonderwijs bij Tech-

In het project ToekomstTaal willen we kinderen

nolab een muziekinstrument maken, een metallofoon

we gezamenlijk een lessenserie voor ontwikkeld.
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Kinderen aan het werk met ToekomstTaal

of een cajon. Daarna krijgen ze muziekles van docen-

gemaakt zijn, bijvoorbeeld het snelste autootje of

ten van BplusC en uiteindelijk geven ze op school een

een drone. Zo zijn we aan het ontdekken wat we nog

uitvoering. Door niet alleen een muziekinstrument te

meer samen kunnen doen, om kinderen een logisch

maken, maar er ook op te leren spelen, krijgt het hele

vervolg te bieden.’

programma veel meer betekenis. We krijgen er heel
goede reacties op: leerlingen zijn heel trots op hun
eigen instrument en enthousiast dat ze er ook echt
iets mee kunnen.
Het is tof als je kunt zorgen dat kinderen buitenschools bij BplusC verder kunnen gaan met iets wat
ze tijdens onze workshops ontdekt hebben, wat ze
leuk vinden of waar ze meer over willen weten. Of
dat BplusC de organiserende partij is van een finale wedstrijdvorm van producten die binnenschools
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verlengingen fysiek
totaal aantal uitleningen fysiek

173.572
699.030

Resultaten

digitale uitleningen (e-books)

Door de inzet van alle medewerkers, door gebruik te

digitaal muziek luisteren (e-muziek)

11.865

maken van de reeds aanwezige expertise en de samen-

totaal aantal uitleningen digitaal

46.517

werking tussen afdelingen en met partners zijn de

totaal aantal uitleningen

34.652

745.547

volgende resultaten behaald:
BplusC

Aantal bezoekers dat een van de

aantal leerlingen
en cursisten

beeldende kunst
dans, musical en theater
fotografie, computer en nieuwe

BplusC-activiteiten/gebouwen bezocht:

876

totaal

1.514
409

Aantal bezoekers www.BplusC.nl

media
geschiedenis en cultureel erfgoed
lifestyle

totaal BplusC

totaal (in gedrukte vorm)

815

Leerlingen, cursisten, bibliotheekleden, klanten en
relaties konden een exemplaar gratis ophalen of via

aantal bibliotheekleden en uitleen

eerste uitleningen fysiek

52.000

In 2018 verschenen twee edities van de BplusC krant.

6.432

leden

383.180

Oplage BplusC krant 2018

2.695

taal en literatuur

BplusC

totaal

9
114

muziek

974.471

de website downloaden. Daarnaast zijn de kranten

25.549

huis-aan-huis verspreid onder 22.000 adressen.

525.458
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Workshop Spelen met muziek . Foto: Marcel Schikhof (LAFV)

Per gemeente
Leiden
BplusC

Cultuur Pakketten PO
totaal aantal voorstellingen
aantal leerlingen
en cursisten

totaal Leiden
BplusC

totaal aantal projecten
totaal aantal scholen bereikt

4.590

totaal aantal leerlingen bereikt

aantal bibliotheekleden en uitleen

leden
eerste uitleningen fysiek
verlengingen fysiek
totaal aantal uitleningen fysiek

20.518

Cultuur Pakketten VO

420.340

totaal aantal projecten
totaal aantal leerlingen bereikt

139.166

27.722

Onderwijs

digitaal muziek luisteren (e-muziek)

9.492

totaal aantal scholen

totaal aantal uitleningen

102
37
7.852

93
900

559.506

digitale uitleningen (e-books)

totaal aantal uitleningen digitaal

40

37.214

totaal aantal leerlingen bereikt

596.720
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59
13.107

Verhuur van ruimtes aan derden

totaal aantal uren locatie Nieuwstraat

totaal aantal leerlingen bereikt

47
1.009

totaal aantal uren verhuringen Qbus

486

totaal aantal uren verhuringen cabines

totaal aantal scholen

822

totaal aantal uren locatie Rapenburg

148.827

14
6.496

Oegstgeest
BplusC

7.044
10.166

totaal Oegstgeest

Leiderdorp

BplusC

9.303

Onderwijs

totaal aantal uren locatie Oude Vest

aantal leerlingen
en cursisten
491

Onderwijs

aantal leerlingen
en cursisten

totaal Leiderdorp

totaal aantal uitleningen digitaal

758

locatie Het Leidse Volkshuis

BplusC

2.373

totaal aantal uitleningen

totaal aantal uren

totaal aantal uren verhuur

digitaal muziek luisteren (e-muziek)

totaal aantal scholen

233

totaal aantal leerlingen bereikt

6
1.950

aantal bibliotheekleden en uitleen

leden
eerste uitleningen fysiek

105.118

verlengingen fysiek

34.406

totaal aantal uitleningen fysiek
digitale uitleningen (e-books)

Voorschoten

5.031

BplusC
totaal Voorschoten

aantal leerlingen
en cursisten
402

Onderwijs

139.524

totaal aantal scholen

6.930
18

3

totaal aantal leerlingen bereikt

Beknopt financieel jaarverslag

466

De subsidie-inkomsten zijn in 2018 zoals verwacht

Wassenaar
BplusC
totaal Wassenaar

gedaald door:

aantal leerlingen
en cursisten

•

239

gemeente Leiden en Leiderdorp ter compensa-

Onderwijs
totaal aantal scholen
totaal aantal leerlingen bereikt

tie van de onttrekking aan het gemeentefonds in
1

verband met de ontwikkeling van de landelijke

184

digitale bibliotheek
•

Lisse

totaal aantal leerlingen bereikt

•
8
624

ling

Overige gemeenten

totaal Overige gemeenten

indexatie van de subsidie van de diverse gemeenten die achterblijft bij de prijs- en cao ontwikke-

•

BplusC

afroming door de gemeente Leiden van de subsidie met € 100.000 per jaar sinds 2017

Onderwijs
totaal aantal scholen

structurele korting op de subsidie door de

afbouw in vier jaar van de subsidie van de
gemeente Oegstgeest

aantal leerlingen
en cursisten

•

een bezuiniging van 33,3% door de gemeente
Wassenaar

477

De eigen inkomsten zijn ca. 5 procent gedaald ten
opzichte van 2016. De begrote stijging van eigen
inkomsten educatie en verhuur is niet gehaald. De
inkomsten uit abonnementsgelden bij de bibliotheek
zijn gestabiliseerd.
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foto: Stuttgart Leiden Connection

De gemeenten stellen hoge eisen aan BplusC als

meer tijd in beslag genomen dan verwacht, waardoor

organisatie op het gebied van innovatie, flexibiliteit

de gerealiseerde besparing lager uitvalt dan begroot.

en samenwerking. Hier invulling aan geven stelt de
medewerkers, freelancers en vrijwilligers van BplusC

BplusC vindt het belangrijk om niet alleen nati-

voor grote uitdagingen. Om hen hierop voor te berei-

onaal, maar ook internationaal een bijdrage te

den investeert BplusC in gerichte opleiding van haar

leveren aan Leiden Kennisstad, o.a. in samen-

medewerkers. Dit is een continu proces, dat wordt

werking met de universiteit en LeidenGlobal.

gevoed door individuele wensen, organisatie- en

Dit komt o.a. tot uiting door het organiseren van

maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.

seminars en in verschillende uitwisselingsprogramma’s, zoals deelname aan projecten in het kader van

De huisvestingslasten zijn licht gedaald ten opzich-

Culturele hoofdstad van Europa in 2016 en 2018.

te van 2017 doordat BplusC de panden, waarvan zij

The Stuttgart-Leiden Connection is een samenwer-

hoofdhuurder is efficiënter heeft benut en inhuur van

king tussen BplusC en de Stuttgarter Musikschule.

(les)ruimte elders minder nodig is geweest. Dit heeft

Deze
20

Nederlands-Duitse

gelegenheidsformatie

2018

bestaat uit BplusC-band Blow & Co en het Jeugdkamerorkest en Ensemble Serenata uit Stuttgart. The

Inkomsten

Stuttgart Leiden Connection heeft in 2018 een top-

subsidies

prestatie neergezet op het Jeugd Muziek Festival “At

subsidies voor projecten

the Watergate” Sneek ter gelegenheid van Leeuwar-

eigen verdiensten

den Culturele Hoofdstad.

2017

€ 5.961.410 € 6.044.230
€ 375.440

€ 265.950

€ 2.265.358 € 2.396.049
€ 8.602.208 € 8.706.229

Uitgaven

De jaarrekening 2018 sluit met een negatief resultaat.
Belangrijke oorzaken hiervoor zijn een structurele
afroming van de subsidie sinds 2017 van € 100.000
per jaar, indexatie van de subsidie die achterblijft bij
de prijs- en cao-ontwikkeling en eenmalig hogere
kosten door investeringen in ICT, website en appli-

salarissen

€ 5.129.957 € 5.255.464

huisvesting

€ 1.969.279 € 1.998.988

organisatie

€ 431.155

€ 376.351

specifieke lasten

€ 783.141

€ 794.859

overige

€ 106.518

€ 86.259

€ 384.379

€ 267.524

-

- € 100.000

projecten

caties.

transitiereserve

€ 8.804.429 € 8.679.445

BplusC werkt volgens de Governance Code Cultuur.

toevoegen aan
algemene reserve

- € 202.221

€ 26.784

*Bovenstaande betreft de beknopte weergave van de staat
van baten en lasten uit de jaarrekening van BplusC 2018.
Nadat de jaarrekening medio april door de raad van toezicht wordt geaccordeerd, zal de volledige jaarrekening op
te vragen zijn bij het secretariaat van BplusC.
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Lunchconcert BplusC is Jarig! Foto Bram van den Berg (LAFV)
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BplusC is een laagdrempelige,
stimulerende leeromgeving,
fysiek en digitaal…
Activiteit

Datum

Omschrijving

Spreekuur formulierenhulp

maandag 8 januari 2018

Een medewerker van Humanitas thuisadministratie Rijnland staat
klaar voor alle vragen bij het invullen van formulieren.

Nati per leggere
Voorlezen in het Italiaans

zaterdag 13 januari 2018

Voorlezen is een feest, in alle talen! Nati per Leggere leest een keer per
maand op zaterdag in het Italiaans voor aan kinderen (6 mnd. t/m 6 jr.).

Inspiratiemiddag De Nationale
Voorleesdagen

woensdag 17 januari 2018

Inspiratiemiddag De Nationale Voorleesdagen 2018 voor
professionals en geïnteresseerden

Voorlezen in het Portugees

zaterdag 20 januari 2018

Een keer per maand op zaterdag: Portugees voorleesuurtje voor
kinderen van 0 tot 6 jaar

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen met de Kamishibai

woensdag 24 januari 2018

Voorlezen is een feest! Kom jij ook luisteren en kijken? We lezen
vandaag Sttt, De tijger slaapt voor met de Kamishibai (vertelkastje).

Voorlezen in het Spaans

zaterdag 27 januari 2018

Mini Lectores leest voor in het Spaans aan kinderen van 2 tot 4 jaar,
een keer per maand op zaterdag.

Voorleesfeestmarkt

zondag 28 januari 2018

Voorlezen is een feest! Kom vandaag naar de Voorleesfeestmarkt
voor baby's, peuters en kleuters met workshops, schminken,
informatie, boeken en meer!

Baby- en kindgebaren

maandag 29 januari 2018

Workshop Baby- en kindergebaren voor ouders/verzorgers van
baby’s vanaf 6 maanden tot 3 jaar, professionals in de kinderzorg en
overige belangstellenden

De Nationale Voorleesdagen
De slapende tijger
Meespeel-dansvoorstelling

woensdag 31 januari 2018

Doe mee aan de Meespeel-dansvoorstelling De slapende tijger voor
peuters en kleuters tijdens De Nationale Voorleesdagen 2018!

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen met de Kamishibai

woensdag 31 januari 2018

Voorlezen is een feest! Kom jij ook luisteren en kijken? We lezen
vandaag Sttt, De tijger slaapt voor met de Kamishibai (vertelkastje).

Expositie Nova College

maandag 12 februari 2018

Expositie door leerlingen van het Nova College

Make-over Merenwijk

zaterdag 3 maart 2018

Officiële opening van onze vernieuwde bibliotheeklocatie
Merenwijk!

Minecraft Challenge

zaterdag 3 maart 2018

Bouw een Romeinse stad!
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Heel Leiden e.o.
Bakt voor BplusC

zaterdag 10 maart 2018

Bak jij de mooiste feesttaart voor BplusC?
Doe mee aan Heel Leiden e.o. Bakt voor BplusC!

Verre landen in de Sterrentuin

woensdag 11 april 2018

Een leuke, spannende en creatieve middag met een speurtocht,
knutselen, quiz, muziek en dans.

Baby- en Peutermarkt

zaterdag 14 april 2018

Ontdek de ontwikkeling van je baby en peuter tijdens de Baby- en
Peutermarkt in Het Gebouw!

Workshop:
Fashion in de bieb (8-12 jaar)

zondag 13 mei 2018

Zondagworkshop in bibliotheek Merenwijk. Ontwerper Caroline
Schumacher gaat je van alles uitleggen over mode!

Ruilmiddag AH
Tech is te gek-plaatjes

woensdag 27 juni 2018

Spaar jij ook voor alle 160 Tech-plaatjes? Boek nog niet vol maar wel
veel dubbele plaatjes? Kom vandaag ruilen in de bieb!

BoekStart 10 jaar!

dinsdag 18 september 2018

BoekStart bestaat tien jaar, dat vieren we met een Gouden Wikkelactie! Haal dinsdag 18 september je BoekStart-koffertje op en wie
weet win jij een mooi verrassingspakket!

Dag van de Duurzaamheid

woensdag 10 oktober 2018

Vier de Dag van de Duurzaamheid mee met BplusC! Een dag vol
activiteiten voor schone energie, vergroening van de stad en ‘afval
is grondstof’!

Kom erbij!
Kinderboekenweek

3 t/m 14 oktober

Kom samen speuren, luister naar verhalen in de bioscoop of kom
naar de schrijfworkshop door Anne-Margreet Matsuura!

Kinderboekenweek
Kom gezellig schrijven

woensdag 10 oktober 2018

Kom gezellig schrijven! Met Anne-Margreet Matsuura

Voorlezen in het Chinees

zaterdag 20 oktober 2018

Nu ook een keer per maand op zaterdag voorlezen in het Chinees,
in bibliotheek Stevenshof

Halloweenmiddag Leiderdorp

woensdag 24 oktober 2018

Kom luisteren naar griezelige verhalen, knutselen of toneelspelen in
Leiderdorp!

Voorlezen in het Frans

zaterdag 8 december 2018

Voorlezen in het Frans, een keer per maand op zaterdag

Write for Rights

zaterdag 8 december 2018

WRITE for RIGHTS, jaarlijkse Amnesty Schrijfmarathon
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BplusC biedt de mogelijkheid
om informatie te verwerven tot kennis
Activiteit

Datum

Omschrijving

Leeskring Filosofie Nieuwstraat

vrijdag 12 januari 2018

Informatiebijeenkomst leeskring Filosofie

Taalinformatiedag / Languages
Information Day

zaterdag 20 januari 2018

Heb je altijd al Chinees, Deens, Grieks, Engels of Italiaans
willen leren? Of wil je je talenkennis opfrissen? Bezoek dan de
Taalinformatiedag

Human Library

zaterdag 3 maart 2018

Kom naar de eerste editie van de Leidse Human Library! Lees
mensen i.p.v. boeken. Ga in gesprek met iemand met een bijzonder
levensverhaal.

Make Local Great Again!

zondag 4 maart 2018

Verkiezingsdebat in de Bieb waar je als Leidenaar bij moet zijn!
Joost Vullings (NOS) en Leendert Beekman (Unity TV en TV West)
leggen de lijsttrekkers het vuur aan de schenen.

College Tour Merenwijk

zondag 11 maart 2018

Merenwijkers interviewen Merenwijkers: Interview over de
bouwgeschiedenis van de Merenwijk

Fototentoonstelling: Heritage
on the Move

dinsdag 3 april 2018

Fototentoonstelling over erfgoed en migratie bestaande uit twaalf
foto’s van academici verbonden aan de universiteit en LeidenGlobalpartners

Lezing: Migratie en identiteit in
Congo-Brazzaville

dinsdag 3 april 2018

LeidenGlobal, lezing door dr. Meike de Goede, docent Afrikaanse
Geschiedenis en Antropologie aan de Universiteit Leiden

Heritage on the Move: de Schat dinsdag 17 april 2018
van Priamus van Troje

Lezing door dr. Willemijn Waal over de schat van Priamus van Troje

Themaochtend over Schenken
en erven

woensdag 18 april 2018

Notaris Neve geeft een lezing over schenken en erven

Erfgoed op reis door
digitalisering, kranten en
boeken in het Maleis

dinsdag 1 mei 2018

Lezing over gedigitaliseerd erfgoed uit de koloniale samenleving
door Tom Hoogervorst

Integreren in eigen land:
Ontheemden in Congo

dinsdag 15 mei 2018

De stad Bukavu is een van de steden in Congo die grote aantallen
ontheemden opvangt. Dr. ir. Carolien Jacobs gaat in de lezing
verder in op de manier waarop mensen culturele/etnische
verbanden in stand houden.

College Tour Merenwijk

zondag 10 juni 2018

Voor volwassenen én kinderen (10+) over sterrenstelsels en genetica
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Themaochtend: Babbeltrucs

woensdag 27 juni 2018

Maak kennis met de nieuwe wijkagent in Leiderdorp en kom meer
te weten over babbeltrucs, weerbaarheid en bereikbaarheid van de
politie.

Taalinformatiedag

donderdag 30 augustus 2018 Kom naar onze Taalinformatiedagen en ontdek jouw taal! Vandaag
staan Nederlands, Engels, Frans, Italiaans en Spaans centraal.

Taalinformatiedag

zaterdag 1 september 2018

Kom naar onze Taalinformatiedagen en ontdek jouw taal!

College Tour Merenwijk:
Kunst en bier

zondag 9 september 2018

Kunst en bier, twee Merenwijkers met een interessant verhaal!
Vandaag aan het woord: J.W. Fukkink en kunstenares Fleur van den
Berg.

Thema-avond
Kinderboekenweek

woensdag 19 september 2018 Kom erbij! Laat je inspireren op de thema-avond Kinderboekenweek
over vriendschap. Met schrijvers, workshops en boekenkramen

Kinderkunstroute

zaterdag 22 september 2018

Speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een Kinderkunstroute

Literatour:
Lezing Raoul de Jong

donderdag 27 september
2018

Boekenweek voor Jongeren, schrijvers op Literatour! Raoul de
Jong vertelt vandaag over zijn boeken De grootsheid van het al en
Dagboek van een puber.

Debat in de Bieb:
Blootgewoon

zondag 30 september 2018

Eerlijk over het (on)gemak van naakt, debat met schrijfster en
influencer Francien Regelink van het boek Francien laat je tieten
nog eens zien en journaliste Daan Borrel

College Tour Merenwijk

zondag 14 oktober 2018

College Tour Merenwijk met bioloog Charlotte Matthijsse (over de
vogels in de wijk) en Gerda van Uffelen, hoofd collectiebeheer van
de Hortus botanicus Leiden

80 Jaar Oorlog het Leidse verhaal

donderdag 18 oktober 2018

We praten na over aflevering 3 van 80 Jaar Oorlog, over de
belegeringen van Naarden, Haarlem en Alkmaar. Aan de hand van
fragmenten vertellen Jori Zijlmans (Museum De Lakenhal) en Ariela
Netiv (Erfgoed Leiden) het Leidse verhaal.

Debat in de Bieb:
Activisme 2018

zondag 28 oktober 2018

Activisme 2018 | Tijd voor een nieuwe protestcultuur. Heeft online
protest dezelfde impact als de straat op gaan?

Met dyslexie naar het
voortgezet onderwijs

donderdag 1 november 2018

Thema-avond voor ouders en leerkrachten bovenbouw primair
onderwijs

Leidse Dag van het
Kinderboek 2018

woensdag 7 november 2018

Hogeschool Leiden organiseert samen met BplusC en
jeugdboekhandel Silvester de tweede Leidse Dag van het
Kinderboek.

College Tour Merenwijk

zondag 11 november 2018

Huishoudcoach Els Jacobs geeft opruimtips en journalisten
Jos van Duinen en Jeroen Windmeijer vertellen over religieuze
gemeenschappen in Leiden.

Voorouderspreekuur

zaterdag 17 november 2018

Benieuwd naar je voorouders? Stel vragen over
stamboomonderzoek aan de Nederlandse Genealogische
Vereniging.

Debat in de Bieb: Pionieren
voor voedselzekerheid

zondag 25 november 2018

Een einde aan honger zonder een einde van de natuur!
#voeding #NederlandLeest
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BplusC zet zich in voor
taalverwerving en -beheersing
Activiteit

Datum

Omschrijving

Workshop Expressie & drama

donderdag 15 februari 2018

Spelen en oefenen met de Nederlandse taal d.m.v. workshops
Expressie & drama (start)

Over schrift gesproken...

zondag 4 maart 2018

Hoe komen letters aan hun vorm? Is elk schrift geschikt voor elke
taal? Hoe is schrift ontstaan? Lezing i.s.m. de Universiteit Leiden

Fragmenten uit je leven

donderdag 8 maart 2018

Bezoekers van het Taalcafé hebben onder begeleiding van Het
Citatenmuseum hun levensverhaal opgeschreven en die gebundeld
in een boekje. Vanmiddag presenteren ze de resultaten.

Wereldpoëzie

vrijdag 9 maart 2018

Kom een gedicht voordragen in je eigen taal! Taalhuis-bezoekers
lezen poëzie uit hun moedertaal voor.

Café voor Makkelijk Lezen

donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018

Lezen is leuk, samen lezen is nog leuker! Ook als je er net mee
begint.

Schrijftafel

dinsdag 15 mei 2018

Wil je beter leren schrijven? Weten welke letters bij welke klanken
horen? Schuif dan aan bij de Schrijftafel. Iedere dinsdag en
donderdag

Basistraining Taalvrijwilligers

dinsdag 22 mei 2018

Een training voor iedereen die volwassenen ondersteunt bij het
verwerven en verbeteren van vaardigheid in de Nederlandse taal.

Week van de Alfabetisering:
Taalhuis op locatie in Het
Warenhuis

maandag 3 september 2018

In onze gezellige Taalhuis Koffieshop kan op 5 september iedereen
terecht voor een gratis koffie (met iets lekkers!) en een ‘taalpraatje’

Week van de Alfabetisering:
Poëziewandeling

maandag 3 september 2018

Poëziewandeling. Bezoekers van het Taalcafé maken een tocht
langs Leidse muurgedichten in het Arabisch, Perzisch, Russisch
en andere talen. Deelnemers lezen elkaar gedichten voor in hun
moedertaal.

Schrijftafels & Leestafels
Taalhuis BplusC

dinsdag 18 september 2018

Kom elke week oefenen met de Nederlandse taal of samen een
boek lezen!

Zing Nederlands met me!

donderdag 25 oktober 2018

Kom iedere week op donderdagavond zingen. Nieuwe bewoners
en geboren Nederlanders.. gewoon, omdat het kan en vooral omdat
samen zingen heel gezellig is!
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BplusC is er voor verwerving van
digitale kennis en vaardigheden
Activiteit

Datum

Omschrijving

Themamiddag Apps

woensdag 17 januari 2018

Een leerzame lezing over apps op smartphone of tablet

CoderDojo

zaterdag 20 januari 2018

Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 t/m 17 jaar leren
programmeren. Iedere maand op zaterdag

Opening i-Lab

zaterdag 10 maart 2018

Nieuwsgierig naar ons spiksplinternieuwe i-Lab? Kom naar de
opening en ontdek nieuwe media en technologie!

Thema-ochtend Pluspunt

woensdag 14 maart 2018

Vanaf 1 maart kunt u uw belastingaangifte over 2017 weer indienen.
Wilt u graag meer weten over waar u op moet letten? Bezoek dan
de themaochtend Belastingaangifte 2017.

Belastingzaken in bibliotheek
Het Gebouw

maandag 19 maart 2018

Hulp nodig bij je belastingaangifte? Kom langs op een van onze
spreekuren!

i-Lab: 3D-pentekenen

zondag 25 maart 2018

Altijd al nieuwsgierig naar wat je kan doen met een 3D-pen? Kom
het uitproberen! Maak je eigen sieraad, sleutelhanger of meer (8-13
jaar)!

Belastingzaken

maandag 9 april 2018
dinsdag 10 april 2018

Hulp nodig bij je belastingaangifte? Kom langs op een van onze
spreekuren!

Belastingzaken in
bibliotheek Nieuwstraat

vrijdag 20 april 2018

Hulp nodig bij je belastingaangifte? Kom langs op een van onze
spreekuren!

i-Lab Workshop

zondag 29 april 2018

3D-pentekenen

i-Lab Vrije
werkplaats: Programmeren

vrijdag 4 mei 2018

Vandaag gaat onze docent Wesley aan de slag met programmeren.

i-Lab Vrije werkplaats:
3D-printen

vrijdag 11 mei 2018

Vandaag gaat onze docent Aaron aan de slag met 3D-printen.

Themamiddag over apps

woensdag 16 mei 2018

Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerdere bijeenkomst over
apps in januari jl.

i-Lab Vrije werkplaats:
Foto en film

vrijdag 18 mei 2018

Vandaag gaat onze docent Sietske aan de slag met de foto-/
filmstudio.

i-Lab Vrije werkplaats:
Programmeren

vrijdag 25 mei 2018
vrijdag 15 juni 2018

Vandaag gaat onze docent Wesley aan de slag met programmeren.

Workshop
Robots programmeren

zondag 27 mei 2018

Kom naar de workshops Cubetto (4 t/m 7 jaar) en LegoWeDo (8
t/m 13 jaar)! Na afloop gratis lezing door de jongste hacker van
Nederland!
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Lezing Jurre Groenendijk, hoe
de wereld veiliger kan worden
gemaakt door “ethisch hacken”

zondag 27 mei 2018

Jurre is ethisch hacker. Hij zit in 4 vwo en heeft een grote liefde
voor computers en programmeren. Mis het niet, toegang is gratis!

i-Lab Vrije werkplaats:
3D-printen

vrijdag 1 juni 2018
vrijdag 22 juni 2018

Vandaag gaat onze docent Aaron aan de slag met 3D-printen.

i-Lab Vrije werkplaats:
Muziek programmeren

vrijdag 8 juni 2018

Vandaag gaat onze docent Nick aan de slag met muziek maken op
de computer (als een echte dj)

i-Lab Vrije werkplaats:
Foto en film

vrijdag 29 juni 2018

Vandaag gaat onze docent Sietske aan de slag met de foto-/
filmstudio. Maak een filmpje met jezelf voor het green screen.

i-Lab Vrije werkplaats:
Mbot en Arduino

vrijdag 13 juli 2018

Programmeren met de Mbot en Arduino

i-Lab: Makey Makey en
FL Studio

zondag 30 september 2018

Makey Makey (7 t/m 9 jaar) en FL Studio (10 t/m 12 jaar)

i-Lab: Robot programmeren,
Cubetto en Lego Mindstorms

zondag 28 oktober 2018

Cubetto (4 t/m 7 jaar) en Lego Mindstorms (8 t/m 12 jaar)

Tech It Out Festival

zondag 11 november 2018

Workshops technologie, muziek en film voor kinderen van 8 t/m
12 jaar. Maak een dansmat of combineer muziek en beeld tot een
eigen video.

Lezing Jurre Groenendijk –
ethisch hacker

zaterdag 17 november 2018

Jurre is ethisch hacker. Hij zit in 4 VWO en heeft een grote liefde
voor computers en programmeren. Hij vertelt hoe de wereld veiliger
kan worden gemaakt door “ethisch hacken”.

CoderDojo Special: Hacken

zaterdag 17 november 2018

Iedereen kan leren hacken! Er is geen voorkennis vereist en
deelname is zoals elke CoderDojo gratis.

i-Lab workshop: Vloggen

dinsdag 20 november 2018

Krijg tips van een vlogger en maak je eigen vlog!

De Jonge Ouder Academie:
workshop Cubetto

woensdag 21 november 2018

Maak kennis met Cubetto, een vriendelijke, houten robot die
peuters en kleuters kennis laat maken met programmeren.

i-Lab Vrije werkplaats

vrijdag 23 november 2018

Het i-Lab is een “maakplek”: we gebruiken media om creatieve
ideeën te realiseren en we maken slimme oplossingen tastbaar met
techniek.

i-Lab workshop:
3D-printen en 3D-pentekenen

zondag 25 november 2018

i-Lab zondagmiddagworkshop voor ouders en kinderen!

i-Lab workshop::
nieuwjaarswens filmen

zondag 30 december 2018

Animatie maken (7 t/m 9 jaar) en Filmtrailer maken (10 t/m 12 jaar)
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BplusC maakt deelnemen aan
en beoefenen van kunst mogelijk
Activiteit

Datum

Omschrijving

Proeflessen

15 januari t/m 22 januari

Gratis proeflessen muziek, dans en beeldende kunst

Gratis workshop blokfluit

maandag 22 januari 2018

Maak in deze gratis workshop in Oegstgeest op een speelse manier
kennis met blokfluit. Voor kinderen vanaf groep 2.

Instrumentenparade

woensdag 24 januari 2018

Maak kennis met verschillende instrumenten!

Ensemblemaand muziek

maandag 5 februari 2018

Optreden door groot gitaarensemble o.l.v. Wilco van Wee

Klarinet voorspeelavond

woensdag 14 februari 2018

Leerlingen van Anja van Dooren treden op

BplusC bandmiddag

zondag 18 februari 2018

Kom langs op onze bandmiddag in de Qbus-zaal van het
Muziekhuis!

Van boek tot doek:
Sonny Boy

donderdag 22 februari 2018

Maandelijkse filmavond in locatie Merenwijk i.s.m. de
wijkvereniging. Filmliefhebbers verzorgen de inleiding.

Expositie docenten BplusC
vrijdag 23 februari 2018
rond thema “Feest” i.v.m. 10 jaar
BplusC

Expositie BplusC docent Jacqueline Petit en haar cursisten

Avatars maken

donderdag 1 maart 2018

Maak de mooiste, gekste of juist normaalste avatar van klei!

Best of Bands

vrijdag 2 maart 2018

Centrum voor Amateurkunst Leiden presenteert Best of Bands
Open Podium in het Muziekhuis.

Peuter- en kleuterfeest

vrijdag 2 maart 2018

Feest voor peuters en kleuters (en hun ouders)! Kom dansen, muziek
maken, boetseren en voorlezen.

BplusC celebrates its 10th
anniversary

zaterdag 3 maart 2018

Workshops in English! Let’s get together! Come and join our
workshops such as dance, music, theatre and pottery!

Strijkersdag

zaterdag 3 maart 2018

Speel je (alt)viool, cello, gamba of contrabas? Kom dan naar deze
speciale dag voor strijkers, van jong tot oud, van beginner tot
gevorderd!

Optreden vioolleerlingen

woensdag 7 maart 2018

Vioolleerlingen van Anne Claas presenteren zich in kleine
ensembles. Ook een aantal pianisten en cellisten spelen mee.

Ensembleavond

donderdag 8 maart 2018

Gelegenheidsensembles van de Samenspeelmaand en vaste
ensembles van BplusC treden op in de Theaterzaal van Het Leidse
Volkshuis.

Feestelijke dansvoorstelling

zaterdag 10 maart 2018

Talentenklassen en demogroepen dansen tussen de boeken... Mis
het niet en kom kijken naar deze spetterende dansshow!

Open repetitie
Kinderorkest JSR

zaterdag 10 maart 2018

Heb je minimaal een jaar les en wil je weten hoe het is om in een
orkest te spelen? Doe mee met onze open repetitie!
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Debat in de Bieb: Make Local Great Again | foto: Marcel Schikhof (LAFV)
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RAP Kamerorkest

zaterdag 24 maart 2018

Voorjaarsorkest o.l.v Johan Top

Voorspeelavond viool, cello
en piano

woensdag 4 april 2018

Leerlingen o.l.v. Anke Wouters, Ingeborg Cneut en Wim Lourens
treden op.

Voorspeelavond piano

vrijdag 6 april 2018

Leerlingen o.l.v. Marijke Rindertsma treden op.

Workshop: Toneel in de bieb

zondag 8 april 2018

Iedere tweede zondag van de maand, gratis workshops voor
kinderen in bibliotheek Merenwijk

Lenteconcert Jeugd
Symfonieorkest Rijnstreek

zondag 15 april 2018

Lenteconcert JSR Symfonieorkest o.l.v. dirigent Mark Tempelaars in
het Groene Kerkje in Oegstgeest

Feest in Voorschoten

zaterdag 21 april 2018

Presentaties en optredens dans- en muziekleerlingen en expositie
van werken door cursisten schilderen, keramiek en edelsmeden

Voorspeelochtend viool

zondag 22 april 2018

Vioolleerlingen o.l.v. Gerrit van Putten treden op.

Open voorspeelavond

dinsdag 24 april 2018

Leerlingen met diverse instrumenten treden op.

Voorspeelavond blokfluit

woensdag 23 mei 2018

Leerlingen blokfluit o.l.v. Liesbeth Boertien treden op.

Optreden leerlingen
muzikale vorming

dinsdag 29 mei 2018

Optredens door leerlingen van Hesselien Bulens

Bandavond BplusC in
The Duke of Oz

zaterdag 2 juni 2018

Bandavond met optredens van Out of the blue, To the Max,
Indecisive en Red House

Hambre Y Sed

zaterdag 2 juni 2018

Optreden gitaarensemble in verzorgingshuis o.l.v. Wilco van Wee

Pop bandmiddag

zondag 3 juni 2018

Kom vandaag naar optredens van maar liefst 11 BplusC popbands.

Voorstelling muziek-en
dansafdeling

zondag 3 juni 2018

Programmma muziek- en dansleerlingen

Voorspeelavond piano

dinsdag 5 juni 2018

Leerlingen piano laten horen wat zij het afgelopen seizoen hebben
geleerd.

Concert zangleerlingen

woensdag 6 juni 2018

Zangleerlingen o.l.v. Liduin Stumpel geven een concert in
verzorgingshuis Huis op de Waard.

Voorspeelavond piano

woensdag 6 juni 2018

Leerlingen van Hetty de Vries laten horen wat zij het afgelopen
seizoen hebben geleerd.

Leerlingenpresentatie gitaar

donderdag 7 juni 2018

Leerlingen gitaar van Wilco van Wee laten horen wat ze hebben
geleerd.

Leerlingenpresentatie zang

donderdag 7 juni 2018

Zomerzang door leerlingen van Liduin Stumpel

Dansuitvoering

vrijdag 8 juni 2018

De dansafdeling geeft een korte voorstelling.

Sleutels tot Schuyt

vrijdag 8 juni 2018

Schuyt Festival 2018 met workshops, lezingen en optredens

34

Voorspeelavond piano

vrijdag 8 juni 2018

Leerlingen van Hetty de Vries laten horen wat zij het afgelopen
seizoen hebben geleerd

Leerlingenpresentatie viool

zondag 10 juni 2018

Leerlingen viool van Karin Kemper en Stijn Schmeddes laten horen
wat ze hebben geleerd.

Workshop Boekenkunst

zondag 10 juni 2018

Workshop Boekkunstwerkjes maken voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

BplusC PresentatieSpektakel

dinsdag 12 juni 2018

Leren en oefenen voor dans, theater en muziek is niet compleet
zonder… optreden natuurlijk!

Leerlingenpresentatie piano

vrijdag 15 juni 2018

Leerlingen piano van docent Pieternel van der Louw laten horen wat
ze hebben geleerd.

Voorspeelavond harp

vrijdag 15 juni 2018

Leerlingen harp o.l.v. Aimée van Delden

Fête de la Musique

zaterdag 16 juni 2018

Optreden blokfluitleerlingen o.l.v. Désirée Muurling in
schooltuinencomplex Stevenshof

Leerlingenpresentatie harp

zaterdag 16 juni 2018

Leerlingenpresentatie harp door leerlingen van Sabine Meijers en
uitproberen!

Hambre Y Sed

zondag 17 juni 2018

Gitaarensemble o.l.v. Wilco van Wee speelt op het gitaarfestival in
Enkhuizen

Leerlingenpresentatie hoorn

dinsdag 19 juni 2018

Leerlingen hoorn van docent Jana Suilen

Presentatie gitaarleerlingen

dinsdag 19 juni 2018

Gitaarleerlingen o.l.v. Wilco van Wee geven een presentatie op
basisschool Elckerlyc

Speelmiddag ensemble

dinsdag 19 juni 2018

Ensemble o.l.v. Wim de Ru

Leerlingenpresentatie
jeugdtoneel en muziektheater

woensdag 20 juni 2018

Leerlingen jeugdtoneel en muziektheater spelen de voorstellingen
Game Over en Grimmig Grommig Gedoe!

Jeugdkoor

vrijdag 22 juni 2018

Optreden kinderkoor en jeugdkoor o.l.v. Wim de Ru

Leerlingenconcert

vrijdag 22 juni 2018

Concert o.l.v. Wouter de Voos

Leerlingenpresentatie
blokfluit

vrijdag 22 juni 2018

Leerlingen blokfluit van docenten Susanne Gersch en Liesbeth
Houdijk laten horen wat ze hebben geleerd.

Voorstelling Theater Warenar

vrijdag 22 juni 2018

Voorstelling leerlingen muziek en dans in de Warenar, Wassenaar

Leerlingenpresentatie Viool

zaterdag 23 juni 2018

Leerlingen viool van docent Johan Top laten horen wat ze hebben
geleerd.

Juniorenorkest

zondag 24 juni 2018

Stichting Jeugdsymfonie orkesten Nederland i.s.m. Archeon/
orkestspektakel (500 deelnemers totaal uit Nederland)

Leerlingenpresentatie zang

maandag 25 juni 2018

Leerlingen zang van docenten Vivian Wesselingh en Daniëlle
Mulder laten horen wat ze hebben geleerd.

Voorspeeluurtje

maandag 25 juni 2018

Ukelele-leerlingen o.l.v. Judien Luinenburg

Leerlingenpresentatie saxofoon

dinsdag 26 juni 2018

Leerlingen saxofoon van docent Wim Millenaar laten horen wat ze
hebben geleerd.
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Leerlingenpresentatie
dwarsfluit

woensdag 27 juni 2018

Leerlingen dwarsfluit van docent Corrianne Hoekstra laten horen
wat ze hebben geleerd.

Mini-concert gitaar

woensdag 27 juni 2018

Leerlingen o.l.v. Dieke de Jong treden op.

Voorspeelavond dwarsfluit

woensdag 27 juni 2018

Leerlingen o.l.v. Corrianne Hoekstra treden op.

Voorspeelmiddag accordeon

woensdag 27 juni 2018

Leerlingen o.l.v. Jeannette van der Kruijff treden op.

Leerlingenpresentatie piano

donderdag 28 juni 2018

Pianoleerlingen van Rijk Jansen laten horen wat ze hebben geleerd.

Voorspeelavond cello

vrijdag 29 juni 2018

Leerlingen o.l.v. Livia Vliegen treden op.

Leerlingenpresentatie blokfluit

zaterdag 30 juni 2018

Leerlingenpresentatie blokfluit o.l.v. docent Désirée Muurling

Leerlingenpresentatie piano

zaterdag 30 juni 2018

Leerlingen piano van docent Anneke Jansen laten horen wat ze
hebben geleerd.

Voorspeelavond cello

woensdag 4 juli 2018

Leerlingen o.l.v. docent Eline Toebes treden op.

Red House

zaterdag 7 juli 2018

Optreden popband tijdens WOW festival Leiden

Zomerconcert Jeugd
Symfonieorkest Rijnstreek

zondag 8 juli 2018

Optreden van het kinderorkest, het juniorenorkest en het Jeugd
Symfonieorkest Rijnstreek. Mis het niet!

Zomervakantie workshops

dinsdag 17 juli 2018

De cultuurcoaches zorgen dat er van alles te doen is op cultureel
gebied.

Zomervakantie workshops

dinsdag 24 juli 2018

De cultuurcoaches zorgen dat er van alles te doen is op cultureel
gebied.

Zomertekenen in de Heemtuin

maandag 6 augustus 2018

Zomerworkshop! Ga lekker buiten aan de slag onder leiding van
docent Tineke Jacobs in de Heemtuin in Leiderdorp.

Open Monumenten & Osger
Weekend

zaterdag 8 september 2018

Optredens ensembles en Rapenburg Kamerorkest tijdens het Open
Monumenten & Osger Weekend in Oegstgeest

Feestelijke start cursusseizoen

zondag 9 september 2018

Kom vandaag langs voor workshops, presentaties en meer en
ontdek de danser, muzikant of kunstenaar in jou!

Kennismakingsrepetitie
Kinderorkest

zondag 9 september 2018

Doe vandaag mee aan de kennismakingsrepetitie van het JSR
Kinderorkest (7-12 jaar).

Kunstmarkt | Weekend van
Voorschoten

zondag 9 september 2018

Kom bij ons langs tijdens de Kunstmarkt in het Weekend van
Voorschoten. Je kunt schilderen, tekenen of klei draaien op een
pottenbakschijf.

Proeflessen

10 september t/m
15 september

Onze docenten heten je graag welkom voor een proefles

Tekentechnieken

donderdag 13 september
2018

Kennismakingsavond tekentechnieken door docent Erni Kwast
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Leeskring geschiedenis

vrijdag 12 oktober 2018

Informatiebijeenkomst leeskring geschiedenis

Carrousel

vrijdag 19 oktober 2018

Carrousel is hét festival waar kinderen van 4 t/m 12 jaar
kennismaken met cultuur in en uit Leiden.

Workshops Merenwijk

woensdag 24 oktober 2018

Kom in de herfstvakantie naar de gratis workshops i-Lab en
Peuterdans in bibliotheek Merenwijk.

Muziekweekend

vrijdag 16 november 2018

Studieweekend van het Juniorenorkest o.l.v. Mark Tempelaars in
Nunspeet

Speel mee in het Sintorkest

zondag 25 november 2018

Heb jij 1 jaar les op een instrument en lijkt het je leuk
sinterklaasliedjes te spelen met andere kinderen? Schrijf je dan snel
in voor dit superleuke orkest!

Open Podium

vrijdag 14 december 2018

Met optredens van To the Max, Narda Miedema, Mister Bigley,
Micha Arnoldus and friends, en The Happy Acorns.

BplusC Kerstconcert

zaterdag 15 december 2018

Zing mee met klassiekers als 'Stille nacht' en 'Er is een kindeke'
tijdens het BplusC Kerstconcert!

Kerstkaravaan

zaterdag 15 december 2018

Dompel je onder in kerstsferen op zaterdag 15 december! Kerst
Bibberbotjes maken, kom verkleed als je favoriete kerstpersonage
(er is een prijs voor de beste outfit!) en allerlei optredens.

Bij BplusC kan men elkaar fysiek ontmoeten
in dienst van kennis en cultuur
Activiteit

Datum

Omschrijving

4 the music

zondag 7 januari 2018

Elke eerste zondag van de maand ontvangt Job van Wilgenburg drie
muzikale gasten in de Qbus

Lunchconcert

donderdag 11 januari 2018

Iedere donderdag is er een lunchconcert te bezoeken in de
Kapelzaal van locatie Oude Vest

Paul van Kemenade
International Quartet

zaterdag 13 januari 2018

Optreden van Paul van Kemenade International Quartet

Leiden English Comedy Night

vrijdag 19 januari 2018

Leiden English Comedy Night. Iedere derde vrijdag van de maand

De X presenteert: Trio Da Kali

zaterdag 20 januari 2018

Lofliederen uit het griot-repertoire

Lunchconcert

donderdag 25 januari 2018

Zangers en pianisten Koninklijk Conservatorium Den Haag

Benefiet! The Royal Spuds +
MacHielo + Detergent

vrijdag 26 januari 2018

Benefietavond voor De Vliegende Meubelmakers

De elf vermisten

zaterdag 27 januari 2018

Leo van Zanen geeft een voordracht over De elf vermisten
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De X presenteert: Kayhan
Kalhor & Rembrandt Frerichs
Trio

zaterdag 27 januari 2018

Snarenvirtuoos Kayhan Kalhor in combinatie met het Rembrandt
Frerichs Trio

David Ramirez (USA)

vrijdag 2 februari 2018

David Ramirez is een begenadigd liedjesschrijver met een stem die
bol staat van de roots.

Kaia Kater (Canada)

donderdag 8 februari 2018

Traditionele rootsmuziek, eigenhandig opgepoetst met
hedendaagse en maatschappijkritische teksten

Leeskring Duits Leiderdorp

donderdag 8 februari 2018

Informatiebijeenkomst leeskring Duits

Fuchs: Linden

zaterdag 10 februari 2018

Improvisaties op oude Nederlandse liederen

De X presenteert: Artvark
Saxophone Quartet

zondag 11 februari 2018

Artvark staat voor vernieuwende eigen composities, eigenzinnige
solisten en de avontuurlijke groove van vier saxofoons.

Fantasy Awards 2017/2018

zaterdag 3 maart 2018

Avondvullende show met muziek en entertainment

Kinderfeest in Leiderdorp

woensdag 7 maart 2018

Doe mee aan ons Open Podium voor kinderen, een
trommelworkshop en dans in de disco!

Best of Open Podium

vrijdag 9 maart 2018

Een aantal deelnemers, uit alle mooie acts van de afgelopen tien
Open Podia, treden nog een keer op!

De X presenteert: Casa Ibérica

vrijdag 9 maart 2018

Muziek vol weemoed, verlangen en poëzie

Trio Roelofs/Baas/Govaert

zaterdag 10 maart 2018

Een muzikaal drieluik dat torenhoge verwachtingen wekt.

Boekenweek:
Abdelkader Benali

dinsdag 13 maart 2018

Tussen zee en stad, een literaire reis door stad en land. Lezing door
schrijver Abdelkader Benali

Boekenweek:
Ellen de Bruin

donderdag 15 maart 2018

Ellen de Bruin (wetenschapsredacteur bij NRC Handelsblad en nrc.
next) geeft een lezing over haar boek Onder het ijs.

Herman Brood's Wild Romance

vrijdag 23 maart 2018

Rauwe rock-'n-rollklassiekers van Brood en zijn Wild Romance

De X presenteert:
Ornina Ensemble

zaterdag 24 maart 2018

Vijf professionele musici en zangers uit het Nabije Oosten spelen
Arabische klassieke muziek, Arabische volksmuziek, soefiliederen
en lichte muziek.

Het Cultuurbad

woensdag 28 maart 2018

Van schoolcultuur naar cultuur op school. Themadag voor
leerkrachten, ICC’ers, schoolleiders, schoolbestuurders en
educatief medewerkers van culturele instellingen.

Leeskring Literatuur

woensdag 28 maart 2018

Informatiebijeenkomst leeskring Literatuur

Nico Dijkshoorn & The Hank
Five + Hurricane Jack

vrijdag 30 maart 2018

Een avond lang Nico Dijkshoorn en zijn vrienden op een podium vol
met versterkers.

Young Vips On Tour

zaterdag 31 maart 2018

De Young Vips 2018 zijn Kika Sprangers (saxofoon) en Sebastiaan
van Bavel (piano).
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De X presenteert:
Stella Chiweshe

vrijdag 6 april 2018

Zimbabwe's koningin van de Mbira

Leeskring Engels

vrijdag 6 april 2018

Informatiebijeenkomst leeskring Engels

College Tour Merenwijk:
Myanmar en blaarkoppen

zondag 8 april 2018

Tweede editie van CollegeTour Merenwijk, dit keer over Myanmar
en blaarkoppen.

Jerry Leger & The Situation
(USA)

dinsdag 10 april 2018

Jerry Leger voelt zich thuis in rock geoliede tunes, vette blues maar
ook de ingetogen kant wordt niet geschuwd.

Drone Cinema Film Festival

zaterdag 14 april 2018

Het Drone Film Festival heeft dit jaar als thema LunarSilver.

De X presenteert:
Bamba Wassoulou Groove

zondag 15 april 2018

Onstuimige, psychedelische en hypnotiserende klanken

Lilith: EP presentatie

vrijdag 20 april 2018

Mini-festival ter ere van de tweede EP van grunge/punkrockband
Lilith

De Bende van Drie Miranda van der Spek

zaterdag 21 april 2018

TIGHTROPE: video en muziek gaan live de interactie aan.
Improvisatie op het scherp van de snede.

Van boek tot doek

donderdag 26 april 2018

Maandelijkse filmavond in bibiliotheek Merenwijk i.s.m. de
wijkvereniging. Filmliefhebbers verzorgen de inleiding.

The Stuttgart-Leiden
Connection

dinsdag 8 mei 2018

The Stuttgart-Leiden Connection is een samenwerking tussen
BplusC en de Stuttgarter Musikschule. Luister naar een bijzondere
ontmoeting tussen jazz en klassiek bij het concert van deze
Nederlands-Duitse gelegenheidsformatie.

Leeskring Literatuur
Nieuwstraat

woensdag 9 mei 2018

Informatiebijeenkomst leeskring Literatuur

De X presenteert:
The Professionalz

zaterdag 12 mei 2018

Schitterende en frisse jazzminiatuurtjes, gespeeld in een bijzondere
bezetting van drums, hammondorgel en gitaar

Hamish Anderson & Band (AUS)

donderdag 17 mei 2018

Rock & blues en soulvolle ballads

Open Podium Qbus

vrijdag 18 mei 2018

Geniet van singer-songwriter Brian James, de bands Dragnet en
CheckM8, Martin Kort van indie-rockband VAIN, en feestband
Move n’ Groove als knallende afsluiter.

Hofjesconcerten: Het Mysterie
van het Verdwenen Geluid...

zondag 20 mei 2018

Het Mysterie van het Verdwenen Geluid... Voorstelling speciaal voor
kinderen tijdens de Leidse Hofjesconcerten.

SPOONFiSH + Temple
Renegades

vrijdag 25 mei 2018

SPOONFiSH is een nieuwe band, samengesteld door Zap Mcinnes,
zanger/gitarist van de internationale Frank Zappa Tribute band
Zappatika.

De X presenteert:
Lilian Vieira Grupo

zaterdag 26 mei 2018

Laat je meevoeren op de aardse en o zo swingende Braziliaanse
grooves: samba fever!

Woody Pines (USA)

donderdag 31 mei 2018

Heerlijke country blues, jugband, hokum en hillbilly muziek. Woody
Pines is de belichaming van deze authentieke Amerikaanse sound!

De X presenteert:
Göksel Yilmaz Ensemble

zaterdag 2 juni 2018

Turks, Arabisch en Koerdisch, allemaal op één avond, door één
ensemble
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Meschiya Lake & Dizzy Birds

dinsdag 5 juni 2018

Een trip langs stijlen als ragtime jazz, blues en dixieland

The Suitcase Junket (USA) +
Robert Cline Jr (USA)

zondag 17 juni 2018

Een muzikant die alles kan spelen en zingen

Bonnie Bishop & Ryan Tharp

woensdag 20 juni 2018

Countrysoul op zijn allerbest

Boekpresenatie
Heren van Twist

zaterdag 23 juni 2018

Boekpresentatie van Jasper Polane met speciale gasten Isa Maron
en Anthonie Holslag

Boekpresentatie
Jan en Zorba

zondag 24 juni 2018

Boekpresentatie van het jeugdboek Jan en Zorba door auteur
Robbin Stikvoort

Tami Neilson & Band

dinsdag 28 augustus 2018

Country en soul naadloos versmolten in diep doorvoelde gospel

Boris McCutcheon &
The Saltlicks (USA)

woensdag 5 september 2018

Bluegrass, rock en traditionele folk

Chuck Prophet + Stephanie
Finch + Jesse Malin

dinsdag 11 september 2018

Eerst spelen Chuck en Stephanie akoestische versies van elkaars
nummers, daarna volgt een volledige set van Jesse Malin met zijn
toetsenist. Tenslotte wordt deze avond afgesloten met een duoset
van Chuck Prophet en Jesse Malin.

Just Kidding Comedy Leiden

vrijdag 14 september 2018

Stand-upfans September is here and it’s time for the Season
Premiere of Just Kidding Comedy Leiden at Qbus Leiden!

Leeskring filosofie Leiderdorp

vrijdag 14 september 2018

Informatiebijeenkomst leeskring filosofie

De X presenteert:
Sepideh Raissadat Trio

zaterdag 15 september 2018

De magische, trillende stem van Sepideh Raissadat wordt vanavond
begeleid door viool en tombak (vaastrommel)

Open Podium Qbus

vrijdag 21 september 2018

Open Podium van het Centrum voor Amateurkunst Leiden met
optredens van o.a. Tomorrow Starts en singer-songwriter Micha
Arnoldus

De X presenteert: Mehmet
Polat & Embracing Colours

zaterdag 29 september 2018

Jazzy muziek uit het Midden-Oosten

De X presenteert:
Paradox Trio

vrijdag 12 oktober 2018

Melodieën en ritmes uit de Balkan, klezmer, het Midden-Oosten en
zigeunermuziek gemixt met jazz en improvisatie

Vive le Geus!

vrijdag 12 oktober 2018

Win de oorlog, zing een lied! Bloedstollende voorstelling over de
80-jarige oorlog, met historicus Hans Goedkoop (Andere Tijden) en
Camerata Trajectina.

Kom erbij!
Voorleesfeest in de bioscoop

zaterdag 13 oktober 2018

We maken een XL Kamishibai (vertelkastje) van de bioscoop!

Robert Jon & The Wreck (US)

donderdag 18 oktober 2018

De vijfkoppige band speelt muziek, die sterk doet denken aan
Lynyrd Skynyrd en The Allman Brothers.
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Just Kidding Comedy Leiden

vrijdag 19 oktober 2018

October, October where art thou October? Here! and time for more
Just Kidding Comedy Leiden!

Glerum Omnibus

zaterdag 20 oktober 2018

Glerum Omnibus toont de veelzijdigheid van contrabassist
Ernst Glerum. Swing, bop en souljazz, met grotendeels eigen
composities.

Leeskring informatieavond

donderdag 25 oktober 2018

Leeskring zoek lezers! Lees je graag en lijkt het je leuk om over
boeken die je leest met anderen van gedachten te wisselen? Kom
dan naar onze informatieavond over leeskringen.

De X presenteert:
Mahsa Vahdat en Tarmonica
(dubbelconcert)

zaterdag 27 oktober 2018

Iraanse muziek

Halloween balfolkavond

zondag 28 oktober 2018

Voetjes van de vloer op deze balfolkavond in het teken van
Halloween! Met muziek van het Belgische Aérokorda en het duo van
Les Bottines Artistiques

Doug McLeod (USA)

dinsdag 30 oktober 2018

Blues, imponerend gitaarspel en geweldige verhalen

Nederland Leest:
Je bent wat je leest

donderdag 1 november 2018

Haal het boek vanaf 1 november in de bibliotheek en praat mee
tijdens het Debat in de Bieb!

Steve Hill A Meeting With
The Blues

donderdag 1 november 2018

Steve Hill A Meeting With The Blues

De X presenteert:
Sexteto Andiamo

zaterdag 3 november 2018

De X presenteert: Sexteto Andiamo

Dubbelconcert
Albert van Veenendaal

zaterdag 10 november 2018

Dubbelconcert van Albert van Veenendaal, twee verschillende
aanpakken met dezelfde pianist

Stephen Fearing

dinsdag 13 november 2018

Singer-songwriter Stephen Fearing

Leeskring literatuur

woensdag 14 november 2018

Informatiebijeenkomst leeskring literatuur

Leids Luister Festival

zaterdag 17 november 2018

Zo hoorde je Leiden nog nooit! Luister in de Leidse binnenstad
naar bijzondere verhalen op bijzondere locaties met bijzondere
vertellers!

The Reverend
Shawn Amos (USA)

dinsdag 20 november 2018

The Reverend Shawn Amos Breaks It Down blijft hij op
onnavolgbare wijze de boodschap van zijn hoopvolle gospelblues
verspreiden

Week van de Mediawijsheid

dinsdag 20 november 2018

Heb jij het onder de duim? Kom vloggen, hacken, 3D-printen of
neem computerles!

De X presenteert: Vishtèn

vrijdag 23 november 2018

Frisse, vurige en hedendaagse mix van songs en tunes

Spoken + 1

zaterdag 24 november 2018

Het saxofoonkwartet Spoken presenteert een modern en
opwindend repertoire op saxofoon

Toekomst van de journalistiek,
journalistiek van de toekomst

donderdag 29 november
2018

Peter Vandermeersch (NRC) op bibliotheektour; over dilemma's in
en de toekomst van de journalistiek
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Nobel Award Halve Finale

vrijdag 7 december 2018

Wie van de vier publiekswinnaars mag mee naar de finale?
Downtown District, Innovation, The Manatees of Black Burner
Band?

De X presenteert:
Dabke Night

zaterdag 8 december 2018

Arabische tradities, nieuwe gewoontes, culturen en stijlen gemixt
op het podium en de dansvloer.

Leeskring kunstgeschiedenis
Nieuwstraat

woensdag 12 december 2018

Informatiebijeenkomst leeskring kunstgeschiedenis

De X presenteert: Rabasa

zaterdag 15 december 2018

Dansconcert - er staan deze avond geen stoelen in de zaal!

Korenweekend

zaterdag 15 december 2018

Op zaterdag 15 en zondag 16 december is het weer tijd voor het
jaarlijkse Korenweekend. Zestien koren en muziekgroepen brengen
de Leidse binnenstad helemaal in kerstsfeer.

Dieter van der Westen Band +
TMGS (Belgie)

dinsdag 18 december 2018

Mix van americana, indiefolk en wereldmuziek, Vlaamse mariachi
trompetten, verdwaalde toetsen en een melancholische stem

Korenweekend

zaterdag 22 december 2018

Op zaterdag 22 en zondag 23 december is het weer tijd voor
het jaarlijkse Korenweekend. Veertien koren brengen de Leidse
binnenstad helemaal in kerstsfeer.

Exposities
Startdatum

Omschrijving

Startdatum

Omschrijving

9 januari 2018

Vereniging van Amateur Beeldende
kunstenaars ‘De Kameleon’

14 maart 2018

Corrie Huguenin | Kleurrijke, verstilde
landschappen om bij weg te dromen

13 januari 2018

Schilderijen van Siarhei Barsuk

7 april 2018

Door de jaren heen | Anneke van Egmond

13 januari 2018

Expositie kunstproject Dali door leerlingen
van groep 4 van de Lorentzschool

10 april 2018

Hundertwasserkunst door cliënten GemivaSVG groep

15 januari 2018

expo Boekselen | Loes Vork

11 april 2018

Beelden van Lucia Delmiche

15 januari 2018

Exposities tijdens de Poëzieweek van
dichteres Maria Exarchou

11 april 2018

Albert Molmans: Albert snijdt hout

1 mei 2018

10 jaar Leidsche Mondialen

30 mei 2018

Thema Kinderrechten
“Oost west, thuis best”

2 juni 2018

Mini-schilderijtjes van Marga Hanou

5 juni 2018

Inge Wichard | Driedimensionaal abstract
werk

7 juni 2018

Fototentoonstelling Moorse cultuurreis
Micheline Modde

10 februari 2018 Janny Domburg
12 februari 2018

Uilen | Jos Theunisz

1 maart 2018

Kunstenaars Collectief KuCo exposeert
werk dat is geïnspireerd op het thema
“Feest” in het kader van 10 jaar BplusC.

14 maart 2018

Nelly Schut-Bal: Poppen en iconen
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9 juni 2018

Werken winnaars Willie Wortel Wedstrijd
2018

21 juni 2018

Schilderijen en glasmozaïek van Annemarie
Brongers en Anne-Margot van Eijck

23 juni 2018

Sprookjesbossen | Leerlingen groep 3
Lorentzschool

1 juli 2018

Taalmuseum Leiden – muurgedichten in alle
bibliotheeklocaties

2 juli 2018

Pakje Kunst

4 juli 2018

Netty Beukers: Leiden vroeger en nu

1 augustus 2018

Glasplinters | Carla Frese

7 augustus 2018 Silhouetten | Janneke Carabain
20 augustus
2018

Een innerlijke zoektocht vanuit de liefde
voor de natuur | Alice Pardon

1 september
2018

22 jaar later | Lidie Bossen

3 september
2018

Imaginations | Arie Plug

21 september
2018

Leerlingen van het Da Vinci College
Kagerstraat exposeren schilderijen
geïnspireerd op het thema Daphne en
Apollo

25 september
2018

Andere Koekies door leerlingen BplusC
docent Gertrude Krayenbosch

26 september
2018

Het Groen in de Stad | Clubtentoonstelling
van de Leidse Amateur Fotografen
Vereniging (LAFV)

1 oktober 2018

schilderijen Ineke de Vries

12 oktober 2018

Geuzenboek

15 oktober 2018

Keramiek van Marianne van der Salm

15 oktober 2018

Keramiek van Lia van Velzen

17 oktober 2018

Geluksroute Leiden

16 oktober 2018

Verbeelding van politieke en sociale
onderdrukking

26 oktober
2018

50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland
Hoe de eerste generatie Marokkaanse
gastarbeiders erin slaagde een toekomst op
te bouwen.
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Startdatum

Omschrijving

31 oktober 2018

Zegels en Pegels | Een kijkje achter de
schermen van de Nutsspaarbank, waaruit
Fonds 1818 is voortgekomen

3 november
2018

De Leidse Amateur Fotografen Vereniging
heeft in 24 foto’s de Leidse Jazzinitiatieven
van 2018 gevangen

5 november
2018

Een deel van het oeuvre van Ru van Rossem
zal tijdens de tentoonstelling te zien zijn

30 november
2018

Schilderijen van Lia van Velzen

3 december
2018

Spaarpotten van Lidwien Warnau

19 december
2018

Schilderijen Janneke Carabain
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