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Voorwoord

Ontdek de
plus in jou!
Bij BplusC vind je de bibliotheek en een
breed aanbod lessen en cursussen onder
één dak. Of je nu wilt (leren) lezen of
nieuwsgierig bent naar ons i-Lab, wilt
schilderen of boetseren, ervan droomt als
danser op het podium te staan of dolgraag
in een orkest wilt spelen. Het kan allemaal
bij BplusC!

proefles volgen. Schrijf je je in vóór
1 september 2020 en heb je afgelopen
seizoen ook al een cursus of muziekles bij
BplusC gevolgd? Dan maak je als trouwe
klant kans op € 50 korting op het cursusgeld.

In deze brochure lees je wat onze
Bibliotheek, Muziekschool, Dans- en
theaterschool, afdeling Kunst en Beeld en
i-Lab te bieden hebben voor kinderen en
jongeren in seizoen 2020-2021. We hebben
cursussen, activiteiten en voorzieningen
voor iedereen. Van bijvoorbeeld Babyen peutermuziek en BoekStart voor de
allerkleinsten tot bandcoaching, oefenen
voor je theorie-examen en theaterlessen voor
jongeren.

Coronaproof
In het afgelopen jaar zijn we – net als
iedereen – overvallen door het coronavirus
en de beperkende maatregelen, die daarvan
het gevolg waren. BplusC heeft, binnen de
mogelijkheden die er waren, alles in het werk
gesteld om het best haalbare alternatief
te bieden in de vorm van online lessen, de
boekenafhaalservice en andere digitale
alternatieven.

Wat BplusC uniek maakt, is dat bij ons alles
begint met samenspel. Dat betekent dat je
binnen al onze activiteiten en lessen leert
samenwerken en samen iets creëren. Je
leert ontzettend veel van samen muziek
maken, dansen of creatief bezig zijn en het
is nog leuk(er) ook! Om samenspel nog meer
te stimuleren, hebben we de groepslessen
bij de Muziekschool vanaf dit seizoen veel
goedkoper gemaakt.

We gaan ervanuit dat we het komende
lesseizoen 2020-2021 weer ‘live’ les kunnen
geven, zoals we gewend zijn. We hebben de
afgelopen maanden veel ervaring opgedaan
en garanderen dat onze activiteiten en lessen
volledig voldoen aan alle RIVM-richtlijnen en
brancheprotocollen.
Kortom: kom bij BplusC – coronaproof – de
lezer, danser, kunstenaar of muzikant in jou
ontdekken!

Enthousiast geworden of op zoek naar meer
informatie? Bij elk onderwerp vind je een link
naar onze website, waar je een uitgebreidere
beschrijving vindt (incl. dag, tijd en prijs)
en je meteen kunt inschrijven. In de maand
september kun je ook eerst een gratis

Willem van Moort
Voorzitter raad van bestuur
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BplusC Bibliotheek

Ontdek de
lezer in jou!
Van baby tot young adult, in
de bieb en digitaal
In Leiden zijn we met onze bibliotheek
te vinden op vier locaties: in het centrum
(locatie Nieuwstraat) en in de wijken
Merenwijk, Stevenshof en Leiden Noord
(locatie Het Gebouw). Ook rijdt onze
Biebbus al ruim 25 jaar door Leiden om
kinderen en scholen van boeken te voorzien.
Last but not least: bibliotheek Leiderdorp
op haar tijdelijke adres in gebouw De Werf
en vanaf half oktober/november weer in de
(verbouwde) Sterrentuin.
In al onze bibliotheeklocaties vind je alles om
lekker te lezen. Van mooie voorleesverhalen
tot de eerste leesboekjes, van strips tot
informatieve boeken voor een spreekbeurt
of werkstuk. Ook het young adult-genre en
de titels voor het ‘lezen voor de lijst’ staan bij
ons in de kast.
Kom met je kinderen boeken zoeken
of luister naar een mooi verhaal tijdens
de wekelijkse voorleesmomenten (in
meerdere talen!). Scholieren kunnen de
bibliotheek gebruiken om rustig huiswerk
te maken of te studeren. Of breng een
bezoek aan het i-Lab in bibliotheek
Nieuwstraat en ga aan de slag met
3D-printen, virtual reality of robotica.
Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen gratis
lid worden van de bibliotheek. E-books
en luisterboeken zijn inbegrepen in het
abonnement.
4

Het begint
met lezen…
BoekStart
Samen een boekje lezen – plaatjes
aanwijzen en verhaaltjes vertellen –
versterkt de band met je baby. En kinderen
die als baby al zijn voorgelezen, zijn
later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg
genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit
deze gedachte is BoekStart ontstaan: een
programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar
en hun ouders van boeken laat genieten.
Als je baby ongeveer 3 maanden is, krijg
je van de gemeente een speciale voucher
voor het BoekStartkoffertje. Ga met deze
bon naar de bibliotheek bij jou in de
buurt, maak je baby gratis lid en ontvang
het BoekStartkoffertje. Bezoek hierna
de BoekStarthoek en bekijk welke leuke,
nieuwe boekjes jij en je baby kunnen
ontdekken!
www.boekstart.nl
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De Nationale Voorleesdagen

Bereslim
Bereslimme Boeken zijn interactieve
animatiefilms van bekende prentenboeken
voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Deze
interactieve films stimuleren de
taalontwikkeling van kinderen. Maar ze zijn
ook gewoon leuk, want kinderen beleven
veel plezier aan de bewegende beelden,
de muziek en de geluidseffecten. Kinderen
hebben de mogelijkheid om de boeken te
bekijken met of zonder vragen. Er zijn op dit
moment 60 Bereslimme Boeken, waaronder
verschillende Dikkie Dik-boeken, boeken van
Max Velthuis, Kleine Muis zoekt een huis en
vele andere bekende prentenboeken.

Tijdens De Nationale Voorleesdagen
van 20 t/m 30 januari 2021 staat BplusC
weer bol van de activiteiten rondom het
Prentenboek van het Jaar: Coco kan het! In
dit prentenboek, geschreven en geïllustreerd
door Loes Riphagen, gaan alle babyvogels
voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft
niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar
grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen
met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is
Coco klaar om haar vleugels uit te slaan?
Naast heel veel voorleesmomenten
organiseren we op zondag 24 januari een
Voorleesmarkt, een vrolijke en actieve
inloopmiddag voor baby’s, peuters, kleuters
en hun ouders. Op het programma staat:
- interactieve en muzikale voorstelling voor
kinderen van 2 tot 5 jaar
- workshops muziek, beweging en 		
beeldende kunst
- klim-en klauterparcours, schminken,
spelletjes
- informatie-en boekenstands met
activiteiten
- voorlezen met de Kamishibai
- voorlezen door de VoorleesExpress van
JES Rijnland
- BoekStart en BoekStartcoach
- Spelen met robot Cubetto
www.BplusC.nl/agenda

In bibliotheek Nieuwstraat, Merenwijk en
Het Gebouw is een speciale Bereslim-hoek
ingericht. Je kunt de prentenboeken ook
thuis bekijken door in te loggen met je
biebpas op next.bereslim.nl/bieb/biebactie

Voorlezen
In onze bibliotheken Het Gebouw,
Leiderdorp, Merenwijk, Stevenshof en
Nieuwstraat lezen we regelmatig voor aan
kinderen. Natuurlijk ben je als (groot)ouder
of verzorger ook van harte welkom! Naast
het Nederlands zijn er ook voorleesuurtjes
in het Arabisch, Engels, Spaans, Italiaans,
Portugees, Frans, Turks, Grieks of Pools. Kijk
voor dag en tijd op
BplusC.nl/bibliotheek/kinderen/voorlezen
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Kinderboekenweek

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt
geschreven door Arend van Dam. Je kent
hem misschien wel van zijn boek De reis
van Syntax Bosselman over de slavernij.
De maker van het Prentenboek van de
Kinderboekenweek is Mylo Freeman. Zij
schreef een aantal boeken over het donkere
prinsesje Arabella.
www.BplusC.nl/agenda

En toen? Tijdens de Kinderboekenweek van
30 september t/m 11 oktober gaan we terug
in de tijd. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen
over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de oudheid.
In alle bibliotheken van BplusC organiseren
we tijdens de Kinderboekenweek activiteiten
voor jou! Van experimenteren in het i-Lab
tot een workshop over de Romeinen of het
leren van een ridder- of dinodans. Je hebt
geen tijdmachine nodig om andere tijden
te ontdekken. Start met een verhaal uit een
boek en kijk wat er gebeurt!

Gratis
lidmaatschap
Ben jij al lid van de bieb?
Een abonnement is gratis
voor iedereen tot 18 jaar!
www.BplusC.nl/bibliotheek/lid-worden

E-books en luisterboeken

De bieb is ook
online...

Met je gratis bibliotheekabonnement (tot
18 jaar) word je direct lid van de online
bibliotheek. Dat betekent dat je ook e-books
en luisterboeken kunt lenen!

Digitale bronnen
Moet je een werkstuk maken of een
boekverslag? Zoek behalve op Google ook
eens in de bibliotheek naar informatie. Je
kunt natuurlijk boeken gebruiken, maar ook
veel digitale informatiebronnen, zoals de
Uittrekselbank, de Jeugdbibliotheek en Junior
Einstein. Als je lid bent van de bibliotheek kun
je deze sites vaak ook thuis bezoeken.

Het aanbod gaat van voorleesboeken voor
peuters tot thrillers voor young adults. Er
zijn e-books speciaal voor kinderen die
moeite hebben met lezen en een speciale
sectie met ‘boeken voor je leeslijst’. Je kunt
tot 10 e-books tegelijk lenen. Lezen kan op
je telefoon, e-reader, pc of laptop. E-books
blijven 3 weken op je boekenplank staan.
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Liever luisteren dan lezen? Dat kan ook!
Luister waar en wanneer je wilt naar de
mooiste boeken via de LuisterBieb-app
voor tablet of telefoon. Je leent je favoriete
luisterboeken 3 weken lang, tot 10 titels
tegelijk.
www.BplusC.nl/bibliotheek/kinderen
www.BplusC.nl/bibliotheek/jongeren

Speciaal voor
jongeren…
Week van de Mediawijsheid
6 t/m 13 nov #WvdM

Passend Lezen

In 2020 staat gezond mediagebruik centraal.
Scrollen, gamen, appen en liken: we doen het
dagelijks vaak zonder erbij na te denken! Wat
voor rol speelt media bij jou?

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.

Media bieden vermaak en creativiteit. Je kunt
met mensen over de hele wereld in contact
komen. En apps, online challenges of groepen
op sociale media kunnen je motiveren om het
beste uit jezelf te halen.

De collectie van Superboek bestaat uit
ruim 14.000 jeugdboeken en ongeveer
20 tijdschriften. Van Jip en Janneke tot
De Grijze Jager. Van 100% Coco tot De
labyrintrenner.
www.passendlezen.bibliotheek.nl/
jeugd-en-jongeren

Maar… soms voelen we de druk om altijd
beschikbaar te zijn en lijdt onze slaap eronder.
Je kan last krijgen van een pijnlijke rug,
bijziendheid of een swipeduim. We voelen
ons minder goed door onszelf constant te
8

vergelijken met anderen, laten ons door
nare reacties beïnvloeden of tonen minder
respect voor elkaar. Tijdens de Week van
de Mediawijsheid dagen we je uit om aan
de slag te gaan met gezond mediagebruik.
Voel jij je goed door media? Of kun je wel
een mediacoach of digitale detox gebruiken?
Ontdek tijdens de #WvdM of jij mediawijs
genoeg bent om lekker in je vel te zitten.
www.weekvandemediawijsheid.nl

verhalen van vier topauteurs: Daniëlle Bakhuis,
Pepijn Lanen & Floor van het Nederend en
Johan Fretz. Haal jouw gratis exemplaar in de
bibliotheek!
www.boekenweekvoorjongeren.nl

Oefenen
voor je
theorieexamen

Moeite met
lezen voor je
lijst?

Ben jij bezig met het halen van
je rijbewijs? Oefen en leer in de
bibliotheek voor je theorie-examen
auto, bromfiets of motor!
www.theorie.nl

Ga dan luisteren!
Meer dan 80.000 gesproken boeken
Ruime keuze voor de literatuurlijst
Nederlands, Engels, Frans en Duits.
Streamen of downloaden, dus luisteren
waar en wanneer je wilt. Gratis voor
iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking,
zoals slechtziendheid, dyslexie of adhd.
www.passendlezen.bibliotheek.nl/jeugden-jongeren

Boekenweek voor Jongeren
Van 18 t/m 27 september vindt de Boekenweek
voor Jongeren plaats. Centraal in die week
staan de bekendmaking van het Beste
Jongerenboek van 2020 en de Literatour, een
tournee van 23 auteurs langs 100 scholen. Zij
gaan met leerlingen in gesprek over hun boek,
over schrijven en het plezier van lezen.
3PAK is een geschenkbundel met korte
9
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BplusC Dans- en theaterschool

Ontdek de
danser of
acteur in jou!
Van kennismaking tot
talentontwikkeling

De BplusC Dans- en theaterschool is een
inspirerende plek, waar je plezier beleeft als
danser of acteur. Je ontdekt de wereld van dans
en acteren, komt na school genieten in onze
uitdagende lessen of werkt hard aan de start
van jouw carrière op het podium. Onze ervaren
docenten halen in de les de passie voor kunst
naar boven en hebben oog voor de creatieve
voorkeuren en ontwikkeling van iedere cursist.
In onze lessen nodigen ze dansers en acteurs uit
om zelf te creëren en ook kritisch te kijken. Wij
geloven dat jij je talent het best kunt ontwikkelen
in de ontmoeting en samenwerking met anderen.
Zo staan we ieder jaar met elkaar op het podium,
kijken we met elkaar naar voorstellingen en
bieden we bijzondere projecten zoals cross-overs
met livemuziek, film en beeldende kunst.

Dansles voor
kinderen…
Dreumesdans 2+
Peuterdans 3+
Kleuterdans 4+
Voor een speelse kennismaking met dans
kunnen jonge kinderen terecht bij Dreumes-,
Peuter- of Kleuterdans. Bij Dreumesdans
kunnen de allerkleinsten met hun (groot-)
ouders genieten van spelletjes, liedjes,
11

boekjes en vrolijke muziek en ontdekken
ze nieuwe manieren van bewegen. De
Peuterles zit vol spannende verhalen, mooie
muziek en materialen om mee te dansen en
te improviseren. In de lessen Kleuterdans
leren we kinderen spelenderwijs dansen en
starten we voorzichtig met danstechnische
oefeningen.

breakdance, stoere danspassen uit de hiphop
en gaan we de battle aan met elkaar.

Dans 8+ en 10+
Ben je 8 jaar of ouder? Dan kun je bij BplusC
kiezen uit allerlei dansstijlen, zoals Klassiek
ballet, Caractère, Spitzentraining, Dansmix,
Hiphop en Streetdance.

Dans 6+

Spitzentraining is heel nuttig voor de
ontwikkeling van kracht in je benen en de
uitdraaispieren. Ook word je uitgedaagd om je
balans te verbeteren en toch elegant te dansen.
In de lessen Dansmix combineren we de basis
van klassiek ballet, het dansgevoel van moderne
dans en de ritmes van jazzdans. De dansstijl
Hiphop is een combinatie van snelle, strakke
accenten, grote stoere moves en vloeiende,
dynamische flows op hiphopmuziek van alle
tijden. Bij Streetdance leer je door stoere
danspassen en funky dansmoves het ritme van
de muziek uit te drukken in je bewegingen.
www.BplusC.nl/cursussen/dans-entheaterschool

Vanaf 6 jaar kun je bij BplusC kiezen voor een
specifieke dansstijl zoals Klassiek ballet of
Caractère. Als je juist van alles wat leuk vindt,
is Kinderdans of de Boys Class misschien wel
iets voor jou! Klassiek ballet is een prachtige
en uitdagende dansstijl, een combinatie van
techniek en erg elegant en krachtig dansen.
Caractère is een folkloristische aanvulling op
een klassieke ballettraining, waarin je leert
met trots en vuur te dansen. Kinderdans is
een combinatie van expressie, dansspelletjes,
coördinatieoefeningen uit klassiek ballet en
ritmes uit de jazztechniek. In de Boys Class,
speciaal voor jongens, leren we de basics van

Theater 6+
en 9+
Kruip je graag in de huid van een ander? Ben je
gefascineerd door verhalen? Schitter je graag
voor publiek? Schrijf je dan in voor een van
onze cursussen Theater! Je leert hoe je het
best je stem, lichaam, emoties en mimiek kunt
gebruiken. Je kunt al je fantasie kwijt in creatieve
improvisaties of in de scènes die je samen met
anderen maakt en presenteert aan publiek. Je
kunt onze theaterlessen al volgen vanaf 6 jaar!
www.BplusC.nl/cursussen/dans-en-theaterschool
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Talent voor
dans…

regelmatig op te treden. Het team doet
geregeld mee aan optredens in de stad en
aan vier tot zes danswedstrijden per seizoen.
In de lessen werken we gedisciplineerd en
met plezier aan de choreografie, uitvoering
en uitstraling. Als deelnemer van de
wedstrijdteams volg je minimaal nog een
tweede technische dansles bij BplusC,
bijvoorbeeld Klassiek ballet, Moderne dans
of Jazz.

Wil je jouw talent nog meer ontwikkelen en
misschien wel van dans je beroep maken?
Dan kun je meedoen aan onze trajecten
voor talentontwikkeling. Deze intensieve
dansprogramma’s bereiden je goed voor op
audities van beroepsopleidingen.

Talentenklas dans 9+
en 12+

Talentenklas dans 6+
De Talentenklas dans 6+ is voor jonge
kinderen die gek zijn op dansen en veel
willen leren! Op de woensdagmiddag
dansen ze eerst in twee reguliere cursussen
Klassiek ballet en Caractère. In de laatste
les Talentenklas dans leren we verschillende
dansstijlen. De selectie is niet streng, maar
je moet wel aanleg voor dans hebben en
gemotiveerd zijn om te leren. Iedere jonge
danser is welkom om een keer mee te doen.
www.BplusC.nl/cursussen/dans-entheaterschool

Het programma van de Talentenklas dans 9+
en 12+ bestaat uit lessen op zaterdag (o.a.
Klassiek ballet, Moderne dans, Jazz, Hiphop)
aangevuld met minimaal twee doordeweekse
danscursussen naar keuze. De Talentenklas
is een goede voorbereiding op audities voor
professionele dansopleidingen. Toelating
voor deze Talentenklas vindt alleen plaats
na overleg met Kirsten Mieog, coördinator
Dans- en theaterschool.

Dansteam 11+
Ons Dansteam is bedoeld voor gevorderde
dansleerlingen, die het leuk vinden om
13

Dans en
theater voor
jongeren…

in deze les zit een veelzijdige training voor
jazztechniek en werk je aan de danskwaliteit,
dynamiek en uiteraard plezier.

Jongerentheater
In een inspirerende, gezellige en creatieve
omgeving krijg je in de cursus Theater de
kans jouw inlevingsvermogen en acteertalent
te verbeteren. Tijdens de lessen gaan we aan
de slag met acteertechnieken, zoals emoties,
rolverdieping, verbale en non-verbale
communicatie en improvisatie.
www.BplusC.nl/cursussen/dans-entheaterschool

Zit je op de middelbare school, vind je het
leuk om te dansen of toneel te spelen en wil
je daarin een bepaald niveau bereiken? Dan
ben je bij BplusC aan het goede adres. Je kunt
kiezen uit Klassiek ballet, Spitzentraining,
Moderne dans, Streetdance, Jazz en
Jongerentheater.

Dans 12+
In de lessen Klassiek ballet dans je op
prachtige muziek, werk je altijd aan techniek
en dans je repertoire van grote balletten.
Spitzentraining is een uitdagende les, waarin
je leert hoe je pointtechniek verandert
op spitzen en hoe je toch dansant kunt
bewegen. Moderne dans is een fantastische
uitdaging, waarbij je hele lichaam beweegt
met steeds een andere invalshoek zoals
ademhaling, zwaartekracht, vloer en
natuurlijk muziek. Streetdance is heel leuk
om te doen, inspannend, expressief en goed
voor de ontwikkeling van je ritmegevoel en
coördinatie. Jazz is swingend en expressief;

Proeflesweken
Lijkt het je leuk om een instrument, band,
ensemble, orkest of koor uit te proberen? Wil
je een keer meedansen? Of ontdek je graag de
kunstenaar in jou? Kom naar de proeflesweken
van maandag 31 augustus t/m zaterdag 26
september. Je kunt dan gratis meedoen aan
lessen en workshops. Een ideale manier om
onze cursussen te ontdekken! Houd BplusC.nl/
proeflessen in de gaten voor meer informatie.
14

BplusC Kunst en Beeld

Ontdek de kunstenaar
in jou!
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 verbeeldingskracht, vaardigheden die van onschatbare
waarde zijn voor de rest van je leven.
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Klein Atelier 6+ en
Kinderatelier 9+
Maak een land waar iets bijzonders
rondloopt of teken de lucht waar
iets grappigs vliegt. In het Klein
Atelier worden kinderen met
leuke en spannende opdrachten
uitgedaagd hun ‘eigen verhaal’ te
tekenen en te schilderen.
In het Kinderatelier is er veel
aandacht voor eigenheid op een
inhoudelijke en speelse manier.
We werken op een ontspannen en
gerichte manier aan ontdekken,
techniek en ideeën vormgeven tot
een eindproduct.
www.BplusC.nl/cursussen/kunsten-beeld/kindercursussen

Creatief
voor
jongeren…
Jongerenatelier 12+
Zoek je een uitdaging, wil je een of
meerdere technieken beter leren
beheersen of wil je vooral een
creatief avontuur aangaan? Doe
dan mee met het Jongerenatelier!
We maken collages, ontwerpen
patronen, leren goed voorwerpen
en landschappen tekenen, werken
aan een zelfportret en ontwerpen
jouw eigen kamerinterieur.
www.BplusC.nl/cursussen/kunsten-beeld/kindercursussen
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i-Lab

Vier je feestje
in het i-Lab!
Club i-Lab 9+

Ga aan de slag met 3D-tekenen/printen
Maak een tekenmachine of bibberbotje
Ontwerp een virtual reality-spel

Word lid van Club i-Lab en ga aan de slag
met techniek, media en creativiteit. In
tien lessen kun je verschillende dingen
uitproberen en zo ontdekken wat je leuk
vindt. Je gaat een minigame programmeren,
3D-printen, je zet een VR-bril op en
maakt een (teken)machine. Club i-Lab
start komend seizoen op twee locaties: in
bibliotheek Nieuwstraat en bibliotheek
Het Gebouw.
www.BplusC.nl/cursussen/kunst-en-beeld/
kindercursussen

Voor wie: 6 t/m 12 jaar
Wanneer: op afspraak
Kosten: vanaf € 12,50 p.p. (4-15 kinderen)
• 1,5 uur workshop
• 1 of 2 workshopbegeleiders
• traktatie met limonade en iets lekkers
• neem je zelfgemaakte object mee naar
huis (in enkele gevallen later op te halen)
Mail naar ilab@BplusC.nl of bel
0900 23 23 000 voor meer informatie.
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BplusC Muziekschool

Ontdek de
muzikant in
jou!

In overleg zijn individuele lessen,
bijvoorbeeld voor gevorderde leerlingen,
ook mogelijk.

Zingen, een instrument
bespelen en samen muziek
maken
Een groot team van enthousiaste,
conservatorium geschoolde docenten
geven met veel (speel)plezier les op
onze BplusC Muziekschool. Beginnen
met muziekles als baby of als tiener, we
bieden altijd een cursus of les die bij
jouw niveau past.
De BplusC Muziekschool is een
bruisende ontmoetingsplek, waar
leerlingen en docenten elkaar motiveren,
uitdagen en inspireren; een rijke
leeromgeving voor iedereen, waar
muziek maken met elkaar en met de
stad, kwalitatief goed onderwijs, mooie
projecten en concerten centraal staan.
Je leert bij ons dus niet alleen een
instrument bespelen of zingen, maar
ook om muziek te maken, samen met
anderen. Daarom wordt een leerling
al in de beginfase in een kleine of wat
grotere groep geplaatst. Zo leer je vanaf
het allereerste begin spelenderwijs
samenspelen, naar elkaar luisteren en
samen iets moois creëren. Dit gaat hand
in hand met persoonlijke aandacht en
ontwikkeling op het door jou gekozen
instrument.
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Wil je meer samenspel? Dat kan natuurlijk ook.
Bij de Muziekschool van BplusC zing of speel je
zo in een band, koor, ensemble of orkest.
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool
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Muziekles voor
kinderen

eenvoudige instrumenten bespelen en het
herkennen van muzieknoten. Welk instrument
het beste bij je past, ontdek je in de cursus
Muzikale verkenning (7+). Kinderen krijgen
twee keer per seizoen een proefles op
verschillende instrumenten.
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/
baby-en-peutermuziek
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/
muziekorientatie-kinderen

Van Baby- en peutermuziek tot
spelen in een orkest...

Een instrument spelen of
zingen?
Met sommige instrumenten, zoals viool,
blokfluit, harp, piano en ukelele, kun je al
heel jong beginnen. Zelfs al vanaf vijf jaar.
Op die leeftijd kun je ook al meezingen in de
Minikoorklas en later in de Kinderkoorklas.
Bij de instrument- en zanglessen plaatsen
we kinderen in een kleine (of wat grotere)
groep. We hebben onze tarieven voor deze
groepslessen met 14-18% verlaagd, zodat
zoveel mogelijk kinderen in regio Leiden
de muzikant in hen kunnen ontdekken. Kijk
op pagina 22 voor een overzicht van alle
instrumenten.
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool

Vanaf een paar maanden oud kun je je
baby al inschrijven voor de cursus Babyen peutermuziek. In deze lessen gaan
kinderen met instrumentjes spelen, tikken of
trommelen. Kinderen vanaf drie jaar kunnen
meedoen met de cursus Kinder Muzieklab.
Dit is een voorbereiding op het bespelen
van een instrument. In de vervolgcursussen
Spelen met muziek (4-5 jaar) en Ontdek
muziek! (6-7 jaar) leren kinderen zingen,
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Muziek maken doe je samen!
Start met orkest | Kinderorkest
Zodra kinderen muziekles volgen, kunnen ze meedoen aan Start met orkest, voor strijkers,
houtblazers of koperblazers. Na één jaar les kunnen ze terecht in het Kinderorkest Leiden of
Oegstgeest. Kinderen leren in het orkest om naar elkaar te luisteren en aanwijzingen van de
dirigent op te volgen. Daarnaast maken ze kennis met heel veel verschillende soorten muziek.
Maar vooral merken ze hoe leuk het is om samen met andere kinderen muziek te maken.

Samenspelweken
Jonge leerlingen van de Muziekschool kunnen samen muziek maken in de Samenspelweken.
Je hebt dan drie weken les op je eigen instrument en in de vierde week speel je in een
ensemble of band, op je eigen niveau en met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd.
Ter voorbereiding op de samenspellessen volg je je eigen les(sen). Iedere vierde week ga je een
uur samenspelen en breng je het geleerde in de praktijk: je maakt samen muziek. Er zijn zeven
samenspelweken en twee optredens per lesseizoen, bijvoorbeeld op de bandmiddag, een
voorspeelavond of een evenement in de stad.

Band, groep of ensemble
Wil je uitproberen of muziek maken in een pop- of jazzband, een klezmerband, een
accordeongroep, een slagwerkgroep of een harpensemble iets voor je is? Schrijf je in voor een
proefles!
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/samenspelen
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Ontdek jouw favoriete
instrument...
Klassiek, pop, jazz, rock of blues, je speelt of zingt het op de
BplusC Muziekschool
Bij BplusC kun je les krijgen in zo’n dertig instrumenten, van basgitaar tot trombone, van cello
tot piano. In het genre dat jij het leukste vindt! Onze docenten adviseren je graag.

Blaasinstrumenten

Toetsinstrumenten

Binnen de blaasinstrumenten is een
verdeling te maken tussen houtblazers
en koperblazers. Bij ons kun je onder
andere les krijgen op de volgende
blaasinstrumenten: blokfluit, dwarsfluit,
fagot, hobo, hoorn, klarinet, saxofoon,
trombone en trompet.

Een toetsinstrument bespeel je met behulp
van een klavier of toetsenbord. We geven
les in accordeon, piano (klassiek, pop en
jazz) en keyboard.

Slaginstrumenten
Slaginstrumenten geven geluid op het
moment dat je erop slaat. Dit kan met
de hand of met een stok, zoals bij een
drumstel. Bij ons kun je kiezen voor lessen
drums of slagwerk – dan leer je bijv. ook
spelen op pauk, xylofoon of marimba.

Tokkelinstrumenten
Bij de tokkelinstrumenten gebruik je geen
strijkstok, maar een plectrum of je vingers
om de snaren aan te slaan. Dit noem je ook
wel tokkelen. Je kunt je inschrijven voor
basgitaar, gitaar (akoestisch en elektrisch),
harp en ukelele.

Strijkinstrumenten
De meeste strijkinstrumenten behoren
tot de snaarinstrumenten. Op onze
Muziekschool kun je les krijgen in altviool,
cello, contrabas en (gewoon) viool.

Zang
Zingen is fijn. Je bent zelf je instrument
en dat heb je altijd bij je. Voor kinderen en
jongeren is er de Mini-koorklas (5-7 jaar),
het Kinderkoor (7-12 jaar) en Jeugdkoor
(12+). Hier leer je je stem goed gebruiken
en tegelijk leer je ook om samen met
andere kinderen te zingen, en reken maar
dat dat leuk is!
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool
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Samenspel
voor jongeren

Band, de Really Big Band of zing mee in
de jeugdkoorklas. Jongeren kunnen ook
meedoen aan de Samenspelweken, zie
pagina 21.

Juniorenorkest en
Jeugdsymfonieorkest

Bandlessen
Schrijf je je in voor drums, basgitaar,
(elektrische) gitaar, toetsen, keyboard,
saxofoon, piano of zang? Dan kun je
meedoen aan het bandcoachingtraject van
onze Pop- & jazzafdeling. De formule werkt
zo: je krijgt eerst drie weken les op jouw
instrument (of zangles), gevolgd door een
bandles (60 minuten) in week vier. Tijdens je
reguliere lessen leer je je instrument beter
bespelen én je studeert de nummers in voor
de bandles. Om podiumervaring op te doen,
treden jullie twee keer per jaar op.

Zodra je vier jaar muziekles hebt gevolgd en
rond de 12 jaar oud bent, kun je meespelen
in het Juniorenorkest. Rond je 15e stroom
je door naar het Jeugdsymfonieorkest
(JSRijnstreek).
De Kinderorkesten, het Juniorenorkest
en het Jeugdsymfonieorkest geven ieder
jaar een prachtig Winterconcert en
Zomerconcert. Er worden allerlei extra
activiteiten georganiseerd, zoals een
Juniorenweekend en extra pop-upoptredens
in de stad. Je hoeft geen BplusC-leerling
te zijn om mee te kunnen spelen in een van
onze orkesten. Ook als je ergens anders
muziekles volgt, ben je van harte welkom.

Optreden
Doe met je band of ensemble een keer mee
aan een Open Podium, in de Qbus-zaal van
BplusC Muziekhuis of in de Theaterzaal van
BplusC Het Leidse Volkshuis. Meld je aan via
amateurkunst@BplusC.nl

Band, groep of ensemble
Ben je jong en wil je samen muziek maken?
Speel dan mee in een slagwerkgroep, het
harpensemble, de klezmerband Mazzel,
de accordeongroep, de Houtblazers

www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/
samenspelen
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Blijf op de
hoogte!
Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws en leuke
activiteiten?
Check onze agenda, meld je aan
voor onze nieuwsbrief en volg ons op
Facebook, Twitter of Instagram!
www.BplusC.nl/agenda
www.BplusC.nl/nieuwsbrief
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Inschrijven voor muziekles...
Inschrijven gaat als volgt: je schrijft je in
via www.BplusC.nl en geeft daarbij aan
naar welke locatie, dag en tijd je voorkeur
uitgaat. Als we je inschrijving hebben
ontvangen, gaan we meteen op zoek
naar de beste docent voor jou. De docent
neemt persoonlijk contact met je op om
de mogelijkheden te bespreken. Hierna
word je definitief geplaatst en kun je
starten met muziekles.

I

Individuele les: je kunt kiezen voor elke
week een half uur les (37 lessen) of eens
per twee weken (18 lessen) per
lesseizoen.
K Ensemble: vanaf 8 leerlingen

Tarieven
Voor muzieklessen is het lestarief
afhankelijk van je woonplaats, je leeftijd
en de lesvorm. Bij leerlingen uit Wassenaar
speelt ook het bruto gezinsinkomen
mee. Voor leerlingen die niet in Leiden
of Wassenaar wonen, geldt automatisch
de tariefgroep ‘buitenregio’. Kijk op onze
website wat dit voor jou betekent:
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/
tarieven-en-lesvormen-muziek

Als je je via de website inschrijft voor
een cursus op een vaste dag en tijd
(bijvoorbeeld orkesten en ensembles)
krijg je per mail een bevestiging van
je aanmelding en daarna bericht van
plaatsing.

Plaatsing

Voor cursussen gelden vaste tarieven.
Leerlingen die al muziekles volgen,
betalen een gereduceerd tarief als ze
zich inschrijven voor orkesten, koren,
ensembles en bands.

Leerlingen worden in een groep (lesvorm
G of H) geplaatst om het samenspelen
te stimuleren. Deze groepslessen zijn
bovendien in prijs verlaagd (14-18%
goedkoper dan in seizoen 19-20).

Proefles
Wil je eerst een proefles volgen? Dat
kan! Van 31 augustus t/m 12 september
zijn alle cursussen vrij toegankelijk. Voor
instrumenten plannen we een afspraak
met de docent voor je in. Kijk voor meer
informatie op BplusC.nl/proeflessen

Of lessen en cursussen doorgaan, hangt
soms af van het aantal deelnemers. BplusC
behoudt zich het recht voor lessen of
cursussen uit te stellen, te annuleren of
een alternatief aanbod te doen.

Lesvormen
H Klassikale les: 4-8 leerlingen krijgen
60 minuten les.
G Groepsles: 2 leerlingen krijgen
40 minuten les, 3 leerlingen
60 minuten.

www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool
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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
jeugdfondssportencultuur.nl.

BplusC in de
buurt
Nieuw dit seizoen:
Muziek
Dans
i-Lab
Kunst
Mode
Theater

… bij jou in de buurt!
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
In Leiden Noord en Zuid-West
www.BplusC.nl/indebuurt
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Locaties
BplusC Bibliotheek Nieuwstraat
Nieuwstraat 4, 2312 KB Leiden
BplusC Bibliotheek Merenwijk
Rosmolen 4, 2317 SJ Leiden
BplusC Bibliotheek Stevenshof
Trix Terwindstraat 6, 2331 GW Leiden
BplusC Bibliotheek Het Gebouw
Arubapad 4, 2315 VA Leiden
BplusC Bibliotheek Leiderdorp
Simon Smitweg 9, 2353 GA Leiderdorp
(tijdelijke locatie)
BplusC Biebbus
Zie voor standplaatsen
BplusC.nl/bibliotheek/biebbus

Leslocaties
BplusC Het Leidse Volkshuis
Apothekersdijk 33, 2312 DD Leiden
BplusC Muziekhuis
Middelstegracht 123, 2312 TV Leiden
BplusC Rapenburg
Rapenburg 22, 2311 EW Leiden
BplusC Oegstgeest
Het Dorpscentrum, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest
BplusC Voorschoten
Richard Wagnerlaan 22, 2253 CE Voorschoten
BplusC Wassenaar
Dr. Mansveltkade 9b, 2242 TZ Wassenaar
Kijk voor actuele openingstijden op
BplusC.nl/openingstijden-en-locaties
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Volwassenen
Activiteiten, lessen en cursussen 2020-2021

Bibliotheek plus
Centrum voor kunst
en cultuur

BplusC staat voor:
BIBLIOTHEEK
DANS- EN THEATERSCHOOL
KUNST EN BEELD
MUZIEKSCHOOL
VOLKSUNIVERSITEIT
CENTRUM VOOR
AMATEURKUNST LEIDEN

I-LAB
TAALHUIS
CONCERTZALEN
OEFENRUIMTES
STUDIEPLEKKEN
LEZINGEN EN DEBATTEN
CURSUSSEN
WORKSHOPS

www.BplusC.nl				
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0900 23 23 000

