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op www.BplusC.nl
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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 interesse hebt in lezen, 
het leren van een vreemde taal, 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! 

In deze brochure lees je wat onze 
Bibliotheek, Muziekschool, Dans- en 
theaterschool, afdeling Kunst en Beeld, 
Volksuniversiteit en Taalhuis te bieden 
hebben voor volwassenen in seizoen 2020-
2021. We hebben cursussen, activiteiten 
en voorzieningen voor iedereen. Van 
leeskringen tot ensembles, van Taalcafé tot 
fotografiecursus. 

Wat BplusC uniek maakt, is dat bij ons alles 
begint met samenspel. BplusC is de plek, 
waar je anderen kunt ontmoeten rond kennis, 
kunst en cultuur. Wij geloven erin dat jij je 
talent of interesse het best kunt ontwikkelen 
in de ontmoeting en samenwerking met 
anderen. Met medecursisten en docenten 
die jouw passie delen, die je inspireren en 
uitdagen. Of met bezoekers aan hetzelfde 
evenement, met wie je samen van een 
voorstelling geniet of meningen uitwisselt in 
een debat. 

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 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.  

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. 

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, muzikant of andere 
‘plus’ in jou ontdekken!

Willem van Moort
Voorzitter raad van bestuur
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BplusC Bibliotheek 

Ontdek de 
lezer in jou!
Van roman tot reisgids, 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. Thrillers, romans, 
strips, kranten en tijdschriften, maar ook 
reisgidsen en kookboeken bijvoorbeeld. 
We bieden ook enkele bijzondere 
collecties (o.a. Taalhuis, Leidse Collectie) 
en diverse digitale bronnen aan.

Een volledig overzicht van onze materialen 
kun je bekijken en reserveren via de 
catalogus op onze website. Zoek je 
een titel die we niet hebben? Dan is 
het mogelijk landelijk te lenen óf een 
aanschafsuggestie te doen. Met de BplusC 
Bibliotheek-app kun je makkelijk boeken 
verlengen en reserveren.

De bibliotheek is een ideale plek om 
rustig te werken of te studeren. Je kunt 
gebruikmaken van de computers 

(een uur gratis voor bibliotheekleden) of 
met een eigen laptop, telefoon of tablet 
inloggen op de gratis wifi. 
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Lid worden?
Een abonnement kost 
€ 42,00 per jaar; tot 18 
jaar is het gratis. E-books 
en luisterboeken zijn 
inbegrepen! 

www.BplusC.nl/bibliotheek/lid-worden

Regelmatig worden er extra activiteiten 
georganiseerd in de bibliotheek, zoals 
lezingen, debatten, optredens en 
exposities. Zie ook pagina 9.
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Leeskringen
Lezen is leuk. En het is nog leuker als je over 
het boek, de schrijver en literatuur kunt (na-)
praten met anderen! 

Praten met anderen over boeken en 
schrijvers is gezellig en inspirerend. Daarom 
zijn veel mensen lid van een leeskring; 
fanatieke lezers maar ook mensen die anders 
niet zo snel aan lezen toekomen. Via een 
leeskring kom je misschien in aanraking met 
andere titels dan je zelf zou uitkiezen. 

Regelmatig organiseren wij informatie- en 
startbijeenkomsten van leesgroepen in 
samenwerking met Senia, de landelijke 
organisatie van leesclubs en muziek-
luistergroepen. 

Extra handig: je kunt bij ons leeskringkoffers 
lenen met voldoende exemplaren van 
hetzelfde boek.

Lees je ook graag boeken in een andere taal? 
Misschien is een literatuurcursus wel iets 
voor jou! Zie pagina 25.
www.BplusC.nl/bibliotheek/volwassenen/
leeskringen 

De bieb is ook 
online...
E-books en luisterboeken
Met je bibliotheekabonnement word je direct 
lid van de online bibliotheek. Dat betekent dat 
je ook e-books en luisterboeken kunt lenen! 

De collectie bestaat uit meer dan 29.000 
e-books. Je kunt kiezen uit thrillers, 
biografieën, verhalenbundels, informatieve 
boeken en nog veel meer. Het aanbod 
wisselt, om steeds verrassende en nieuwe 
titels te kunnen bieden. 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. 

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. 

Bieb aan huis
Blijven lezen? Vrijwilligers 
brengen de boeken bij je 
thuis! 
Bibliotheek-aan-huis is een gratis 
dienst voor iedereen die wil blijven 
lezen, maar niet meer zelf naar de 
bibliotheek kan komen of niet terug 
kan vallen op familie of kennissen. 
Aanmelden (ook als vrijwilliger) kan 
telefonisch via 0900 23 23 000 of 
bibliotheekaanhuis@BplusC.nl 

https://www.bplusc.nl/bibliotheek/volwassenen/leeskringen/
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Digitale bronnen
De bibliotheek beschikt over een groot 
aantal digitale informatiebronnen. Denk aan 
Literom, waar je boekrecensies en interviews 
met schrijvers vindt. Ook kun je bijvoorbeeld 
tests van de Consumentenbond bekijken, 
artikelen in het Financieele Dagblad (FD) 
lezen of oefenen voor je theorie-examen 
rijbewijs. Als je lid bent van de bibliotheek 
kun je deze sites vaak ook thuis bezoeken. 

PressReader
Lees je graag kranten en tijdschriften uit 
binnen- en buitenland? Dan is PressReader 
een aanrader! Met deze gratis dienst kun je 
digitaal 4.300 kranten en tijdschriften lezen 
uit 100 verschillende landen in 60 talen. Denk 
aan dagbladen als Wall Street Journal, Le 
Monde en El Mundo en tijdschriften als Top 
Gear, Paris Match en Science Uncovered. 
Via de PressReader-app download je de 
nummers die je wilt lezen in de bibliotheek 
op je telefoon of tablet en leest ze thuis of 
onderweg. 
www.BplusC.nl/bibliotheek/volwassenen

Muziekweb
Via Muziekweb kun je in de bibliotheek 
ruim 6 miljoen nummers gratis beluisteren. 
Daarnaast vind je er informatie over 
artiesten, componisten en muziekstijlen. Of 
je nu een kenner of nieuwkomer bent, er is 
veel te ontdekken. Binnen de bibliotheek 
is alles volledig te beluisteren. Thuis kun je 
op muziekweb.nl naar fragmenten van 30 
seconden luisteren en alle muziekinformatie 
terugvinden.

Als bibliotheeklid kun je ook muziek lenen uit 
de grootste muziekcollectie van Europa. De 
collectie van Muziekweb bevat ruim 600.000 
cd’s, 300.000 lp’s en 30.000 muziekdvd’s. 
De aangevraagde titel kun je ophalen in een 
BplusC bibliotheeklocatie naar keuze. Je 
betaalt een vergoeding per aanvraag.
www.muziekweb.nl

Filmbieb
Heb je geen abonnement op een 
streamingdienst? Of kun je jouw favoriete 
film of serie daar niet vinden? Neem dan eens 
een kijkje bij Filmbieb, de filmbibliotheek van 
Nederland. Je kunt daar kiezen uit ruim 5.000 
films, series en documentaires. Alle titels kun 
je lenen via de BplusC Bibliotheek. Per titel 
betaal je een vergoeding. 
www.filmbieb.nl

www.muziekweb.nl
www.filmbieb.nl
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Week van de 
Mediawijsheid 
6 t/m 13 nov #WvdM

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? 

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.

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 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

Passend Lezen
Als je blind, slechtziend of dyslectisch bent, 
heb je via Passend Lezen toegang tot de 
mooiste romans, de spannendste verhalen 
en de allerleukste kinderboeken in gesproken 
vorm. Van streekroman tot detective, van 
Maarten ’t Hart tot Dan Brown. En dankzij 
de professionele voorleesstemmen ligt elk 
boek goed in het gehoor. De collectie (80.000 
gesproken boeken) wordt maandelijks 
uitgebreid met nieuwe titels. Je kunt de 
gesproken boeken afspelen op een pc, tablet 
of smartphone. 
www.passendlezen.bibliotheek.nl

Oefenen voor 
je theorie-
examen
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

www.weekvandemediawijsheid.nl
www.theorie.nl


9

Evenementen

Ontmoeting en 
debat…
Actuele thema’s, erfgoed en 
verhalen

Debat in de Bieb
Vier keer per jaar houden we een Debat 
in de Bieb rond een actueel thema, zoals 
bijvoorbeeld robotica, vloggen of wonen 
zonder aardgas. Deze debatten zijn 
laagdrempelig qua opzet. Denk mee, luister 
mee of praat mee. Alles mag en iedereen 
is welkom. Heb je een goed idee voor een 
debat, stuur dan een e-mail naar 
programmering@BplusC.nl  

Lezingen
In onze lezingen komen allerlei onderwerpen 
voorbij. Soms aanhakend op een lokaal, 
landelijk of actueel thema, soms horend 
bij een tentoonstelling of als onderdeel 
van een cursus. Ook schrijvers uit Leiden 
en regio krijgen een podium bij BplusC. 
Goed idee voor een lezing? Mail het naar 
programmering@BplusC.nl

Historisch Informatie 
Punt
In samenwerking met Erfgoed Leiden en 
Omstreken organiseert BplusC activiteiten 
om erfgoed onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Aan het begin van het jaar 
worden duizenden archiefstukken openbaar, 
die tijdens Openbaarheidsdag in een van de 
bibliotheeklocaties worden uitgelicht. We 
hebben ook een programma tijdens de Maand 
van de Geschiedenis in oktober, die in 2020 
Oost/West als thema heeft. 
www.BplusC.nl/agenda

Nederland Leest
Een goed boek brengt gesprekken op gang 
en verbindt lezers met elkaar. In november 
leest heel Nederland daarom één boek, dat 
leden van de bibliotheek cadeau krijgen. Het 
thema van Nederland Leest voor 2020 is: 
Kleine geschiedenis, grote verhalen. In de 
novembereditie van Debat in de Bieb staat dit 
thema van Nederland Leest ook centraal.
www.BplusC.nl/agenda

Centrum voor 
Amateurkunst Leiden
Open Podia, Korenweekenden met kerst, 
het Leids Amateurkunst Festival. Deze 
activiteiten en meer organiseert BplusC 
samen met de Werkgroep Amateurkunst 
Leiden voor amateurkunstenaars en 
-verenigingen in Leiden en regio én het 
publiek. Dit alles onder de naam Centrum 
voor Amateurkunst Leiden. 

Heb jij een vraag of een goed idee? 
We zijn bereikbaar via amateurkunst@
BplusC.nl. Volg ons ook op Instagram
(@centrumamateurkunstleiden), 
Facebook (@CentrumvoorAmateurkunstLeiden) 
en Twitter (@AmateurLeiden)!
www.BplusC.nl/meer-bplusc/centrum-voor-
amateurkunst-leiden

www.bplusc.nl/agenda
https://www.bplusc.nl/meer-bplusc/centrum-voor-amateurkunst-leiden/
https://www.instagram.com/centrumamateurkunstleiden
https://www.facebook.com/CentrumvoorAmateurkunstLeiden/
https://twitter.com/amateurleiden


10

BplusC Dans- en 
theaterschool

Ontdek de 
danser in jou!

Plezier en uitdaging voor 
iedere dansliefhebber
De BplusC Dans- en theaterschool is een 
inspirerende plek, waar je plezier beleeft aan 
bewegen in dans. Wat je voorkeur, je aanleg 
of ambitie ook is, bij BplusC kom je steeds 
een danspas verder! 
Onze ervaren docenten halen in de les de 
passie voor kunst naar boven en hebben 
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oog voor de creatieve voorkeuren en 
ontwikkeling van iedere cursist. Kortom, 
er is plek voor iedere dansliefhebber. Je 
kunt gezellig na school of werk genieten 
van een ontspannen en gezellige les of 
gaat de uitdaging aan in onze gevorderde 
lessen. Voor volwassenen bieden we 
Klassiek ballet in drie niveaus, Spitzentraining, 
Jazz 40+ en Werelddans 50+.

Klassiek ballet
Klassiek ballet is een beroemde dansvorm 
met een eeuwenoude traditie, die nog 
steeds actueel is. In de les werk je vanuit 
de klassieke ballettechniek aan houding, 
techniek, kracht en lenigheid. Daarnaast 
besteedt de docent veel aandacht aan 
dansante en muzikale kwaliteiten. Je danst 
een modern ballet of een meer traditionele 
en romantische danscombinatie. Klassiek 
ballet is een prachtige dansstijl en heel leuk 
om te doen.  

Spitzen
Spitzentraining kan alleen gevolgd worden 
als aanvulling op een cursus Klassiek 
ballet en in overleg met de docent. Het is 
een uitdagende les waarin je leert hoe je 
pointtechniek verandert op spitzen en hoe 
je toch dansant kunt bewegen. De kracht in 
je voeten en uitdraaispieren neemt snel toe 
en een choreografie dansen op spitzen is erg 
bijzonder. 

Jazz
Jazz is een bijzonder diverse en 
sprankelende dansstijl voor alle niveaus! 
We dansen op muziek uit allerlei genres, 
zoals pop, filmmuziek en r&b. Ook komen er 
bewegingselementen uit andere dansstijlen 
aan bod, zoals technical jazz, showmusical 
en modern. In de les wordt aandacht besteed 
aan techniek en coördinatie in de oefeningen 
en aan souplesse en uitstraling in de 
choreografie. 

Werelddans
Werelddans is voor iedereen die lekker wil 
bewegen op mooie muziek en bijzondere 
ritmes. We hebben een afwisselend 
programma met muziek en dansen uit 
verschillende landen, zoals Macedonië, 
Bulgarije, Armenië, Turkije en Israël. 
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De wekelijkse dansochtenden zijn gezellig: we 
dansen voor ons plezier. Onder leiding van een 
enthousiaste en gediplomeerde dansdocent leer je 
stap voor stap nieuwe dansen. Ook leer je nieuwe 
mensen kennen; een danspartner is niet nodig.
www.BplusC.nl/cursussen/dans-en-theaterschool

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. 

BplusC Kunst en Beeld

Ontdek de 
kunstenaar 
in jou!

www.BplusC.nl/proeflessen
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Creatieve omgeving, 
inspirerende docenten

 Bij BplusC Kunst en Beeld draait het 
om verbeelding. Je leert vorm te geven 
aan je eigen beleving van de wereld om 
ons heen. Onze kunstenaars/docenten 
hebben veel oog voor persoonlijke 
ontwikkeling en prikkelen je fantasie. 

In onze cursussen leer je alles over de 
verschillende technieken en materialen en 
hoe je je eigen ideeën kunt omzetten in 
verrassende werkstukken. Je kunt kiezen 
uit een ruim en gevarieerd cursusaanbod: 
tekenen, schilderen, keramiek, 
beeldhouwen, grafische vormgeving, 
fotografie, edelsmeden en textiel.
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Leiden en Voorschoten
De cursussen worden gegeven op twee 
locaties, in Leiden en Voorschoten. In 
Leiden bestaat het aanbod uit tekenen, 
schilderen, fotografie, grafische vormgeving 
en textiel. In Voorschoten kun je aan de slag 
met keramiek, beeldhouwen, edelsmeden, 
tekenen en schilderen.

Basiscursus, werkgroep, 
atelier
Binnen sommige disciplines worden 
verschillende cursusvormen aangeboden. Zo 
kun je bij Tekenen en schilderen starten met 
een basiscursus, waarin de nadruk ligt op 
het aanleren en oefenen met technieken en 
het kennismaken met materialen en docent. 
Een fijne opstap voor beginners, maar ook 
als verdieping voor gevorderden. In een 
werkgroep ga je op jouw manier aan de slag 
met een gezamenlijke opdracht. Samen met 
de docent helpen jullie elkaar op weg en 
bespreken jullie elkaars werk. 
In een atelier ga je onder leiding van de 
docent individueel aan de slag, ieder op zijn 
eigen niveau en met zijn eigen idee.  

Tussentijds instromen is bijna altijd mogelijk, 
ook voor beginners, dus kom gerust een keer 
kijken.

Tekenen en schilderen
We bieden diverse cursussen Tekenen en 
schilderen met ieder een eigen focuspunt. 
Zo kun je een cursus volgen waarin je een 
portret leert tekenen naar een model, kun 
je je verdiepen in aquarel, acryl of olieverf, 
of je onderdompelen in de eindeloze 
mogelijkheden van collages.

Beeldhouwen en 
boetseren
In deze cursus laat je je inspireren door 
materialen en leer je een voorstelling in het 

hoofd om te zetten in een driedimensionaal 
werkstuk. Er is alle ruimte om speels te 
bouwen, te experimenteren met abstrahering 
en reliëf en om te genieten van de handen in 
de klei. 

Keramiek en 
pottenbakken
Keramiek en pottenbakken is heerlijk 
rustgevend en tegelijk ook zeer verrassend! 
Er is namelijk van alles mogelijk met klei, 
zoals kommetjes, vaasjes, schalen, borden, 
bekers, objecten en nog veel meer. Deze 
cursus is voor beginners en gevorderden en 
zowel voor handvormers als voor cursisten 
die op de draaischijf willen werken. 

Edelsmeden
In deze cursus leer je sieraden maken door 
toepassing van basistechnieken, zoals zagen, 
boren, vijlen, schuren, buigen, walsen, smeden 
en diverse afwerkingstechnieken. De docent 
helpt je om de vaardigheden te ontwikkelen 
en er wordt veel aandacht besteed aan het 
ontwerpproces en het vormgeven. 

Textiel
Heb je meer affiniteit met textiel? Dan 
is het misschien interessant om de 
grondbeginselen en technieken van de 
naaimachine te ontdekken. Of maak kennis 
met de (voor)geschiedenis van de textiele 
technieken, zoals fijn vlechtwerk van 
boombast en biezen uit de Steentijd en dan 
verder door de tijd met spinnen, bandweven, 
kaartweven, wol verven, naaldbinden, sprang 
en vroegmiddeleeuwse naaisteken.

Fotografie
Bij de cursussen fotografie is er aandacht 
voor techniek, het verhaal achter de foto’s 
en jouw stijl als fotograaf. Je kunt terecht 
als beginner, als je graag aan de hand 
van opdrachten werkt, als je specifiek 
geïnteresseerd bent in portretten of 
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documentairefotografie, of als je een 
opfrisser nodig hebt in Lightroom. 

Grafisch ontwerpen
In deze cursus komen diverse grafische 
aspecten aan de orde zoals kleur, compositie, 
druktechniek, letters en typografie. 
Daarnaast wordt er gewerkt met behulp van 
collage- en schildertechnieken en fotografie.
www.BplusC.nl/cursussen/kunst-en-beeld

Workshops
Windlichtjes van 
papierporselein
In deze workshop ga je een of meerdere 
windlichtjes van papierporselein maken. 
Het bijzondere aan dit materiaal is dat je het 
heel dun kunt uitrollen. Door de elasticiteit 
kun je er grotere vormen mee maken, 
zonder dat er scheuren in de klei komen. 
Je kunt het porselein vervolgens bewerken 
met structuren, stempeltjes, instrumentjes 
en eventueel ook perforeren. Na het bakken 
zal de wand licht doorlaten, als er een 
waxinelichtje in brandt. De windlichtjes 
worden na een week gebakken in de 
keramiekoven en kunnen daarna worden 
opgehaald.
zaterdag 14 november 2020 | 9.30-12.00 uur
www.BplusC.nl/cursussen/kunst-en-beeld

Seizoenen tekenen in de 
Hortus
We organiseren vier workshops Seizoenen 
tekenen in de Hortus, in elk seizoen één. 
Iedere workshop bestaat uit twee lessen. 
De eerste les is in de Hortus botanicus 
Leiden en de tweede les in het Atelier van 
Het Leidse Volkshuis. 

De workshops starten op:
vrijdag 9 oktober 2020 Herfst
vrijdag 22 januari 2021  Winter
vrijdag 2 april 2021   Lente
vrijdag 21 mei 2021   Zomer
www.BplusC.nl/cursussen/kunst-en-beeld

Exposeren
Voor amateurkunstenaars van alle leeftijden 
uit Leiden en omgeving is er de mogelijkheid 
om te exposeren bij BplusC. Er zijn plaatsen 
aan de muur en/of vitrinekasten beschikbaar, 
in onder andere bibliotheek Merenwijk, 
bibliotheek Stevenshof, bibliotheek 
Nieuwstraat en leslocatie Het Leidse 
Volkshuis. Voor meer informatie kun je mailen 
naar tentoonstellingen@BplusC.nl

https://www.bplusc.nl/cursussen/kunst-en-beeld
https://www.bplusc.nl/cursussen/kunst-en-beeld/keramiek/keramiek/workshop-windlichtjes-van-porselein-paperclay/
https://www.bplusc.nl/cursussen/kunst-en-beeld/tekenen-en-schilderen/tekenen-en-schilderen-1/workshop-seizoenen-tekenen-in-de-hortus/
mailto:tentoonstellingen@bplusc.nl
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BplusC Muziekschool

Ontdek de 
muzikant in 
jou!

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. Op latere leeftijd beginnen 
met muziekles of juist op zoek naar 
verbreding of verdieping, we bieden altijd 
een cursus of les die bij jouw niveau past. 
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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 word 
je als beginnende leerling bij voorkeur in een 
kleine of wat grotere groep geplaatst. Zo leer 

je vanaf het begin 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. In overleg zijn individuele lessen, 
bijvoorbeeld voor gevorderde leerlingen, ook 
mogelijk.

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

Les in 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
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.

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 
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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.

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

Zang
Zingen is fijn. Je bent zelf je instrument en 
dat heb je altijd bij je. Het is belangrijk dat je 
je stem optimaal gebruikt en daarom werk 
je tijdens de zanglessen onder andere aan 
lichaamshouding, ademhaling, intonatie, 
toonhoogte en uitspraak. Je kunt bij ons op 
zangles en meezingen in een koor of een band!
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool

Muziek maken 
doe je samen!
In een band, koor, orkest of 
ensemble

Wil je uitproberen of muziek maken in een 
pop- of jazzband, een orkest, een zanggroep 
of een ensemble iets voor je is? Schrijf je in 
voor een proefles!

Orkesten
Beginnersorkest voor volwassenen 
Rapenburg Kamerorkest

Ensembles 
Accordeon-ensemble gevorderd
Blokfluit-ensemble Capriccioso
Blokfluit-ensemble Espressivo gevorderden
Dwarsfluit-ensemble
Ensemble Oude muziek
Ensemble Tutti Frutti
Gambaconsort
Gitaar-ensemble Hambre y Sed
Harp-ensemble
Klarinet-ensemble I Chiavi
Klezmer-ensemble De Mechetonim

Zingen 
Iedereen kan zingen Zanggroep
Volkshuiskoor  
Koorscholing

Bands 
Really Big Band
Saxofoonband Funky XL
To the Max
Out of the blue
Red House
De Jazzperados
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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.

www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/
samenspelen

Voor 
liefhebbers 
van oude 
muziek…
De wortels van onze muziek gaan al eeuwen 
terug. De kennis over de muziek van toen 
is groot en absoluut de moeite waard om 
te behouden. BplusC biedt de liefhebber 
van oude muziek, ontstaan tussen 1400 
en 1750, een unieke kans. Onze docenten 
leren je graag de kneepjes van het vak op 
verschillende historische instrumenten: 
barokviool, barokcello, viola da gamba, 
luit (renaissance en barok), kromhoorn, 
blokfluit, traverso (renaissance en barok), 
klavecimbel en natuurlijk zang. 

Naast lessen op een van deze instrumenten 
bieden wij ensembles en samenspelweken 
voor kleine groepen en kamermuziek aan. 
Cursisten treden op tijdens diverse 
evenementen in het historische Leiden, 
zoals het Rembrandtfestival, het 
Schuytfestival, de Open Monumentendagen 
of thema-avonden, die vanuit de bibliotheek 
worden georganiseerd. Laat je verrassen 
door deze bijzondere muziek. Ontdek het 
oude opnieuw!
www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool/
oude-muziek

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. 

www.BplusC.nl/proeflessen
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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.

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
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). 

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. 

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 

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

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

www.BplusC.nl/cursussen/muziekschool

Inschrijven voor muziekles...

www.bplusc.nl/proeflessen
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BplusC Taalhuis

Beter worden 
in taal of 
computer
Oefenen, spreekuur en 
taalgroepen

Nederlands spreken en begrijpen, goed 
kunnen lezen en schrijven, om kunnen 
gaan met computer en internet. In onze 
samenleving is (digitale) geletterdheid, zoals 
dat met een mooi woord heet, heel belangrijk. 
Wat als je hier nog niet (zo) goed in bent? 
BplusC Taalhuis is er voor alle volwassenen, 
die hun taal- of computervaardigheid 
willen verbeteren.

Computer en 
internet…
Digitale vaardigheden worden steeds 
belangrijker om in onze samenleving mee 
te kunnen doen. Maar wat als je nog niet 
vertrouwd bent met de mogelijkheden 
van computer en internet of de snelle 
ontwikkelingen niet bij kunt houden

Oefenen onder 
begeleiding
In onze bibliotheken Nieuwstraat, Leiderdorp 
en Het Gebouw kun je elke week onder 
begeleiding oefenen op de computer. Klik&Tik 
is een oefenprogramma voor mensen die 
nog (bijna) nooit met een computer hebben 
gewerkt. Je kunt thuis oefenen, achter je 
eigen pc, maar je kunt dit programma ook 
onder begeleiding volgen bij BplusC.
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DigiSterker
In de cursus DigiSterker leer je stap voor 
stap hoe je handig en veilig informatie kunt 
vinden en hoe je digitaal iets bij de overheid 
regelt.

Gratis basiscursus
Klik&Tik en DigiSterker zijn gratis 
basiscursussen, toegankelijk voor mensen 
met of zonder bibliotheekabonnement, die 
geen kennis hebben van computers, internet 
of e-mail. Vraag meer informatie bij de 
balie van onze bibliotheken of kom naar het 
Digitaal spreekuur, zie pagina 26.
www.BplusC.nl/bibliotheek/taalhuis/klik-
en-tik
www.BplusC.nl/bibliotheek/taalhuis/
digisterker

Computercursussen
Kun je al wel (een beetje) mailen, surfen op 
internet of tekstverwerken, maar wil je dat 
beter onder de knie krijgen? Kijk dan eens bij 
onze computercursussen op pagina 26. 

Informatiepunt Digitale 
Overheid
Steeds meer dingen moet je zelf digitaal 
regelen met de overheid, zoals het aanvragen 
van zorgtoeslag, een woning zoeken, een 
rijbewijs verlengen of een afspraak maken 
bij de gemeente. Je moet dan wel een 
DigiD hebben en met een computer kunnen 
omgaan. Wij helpen je graag op weg bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid, dat medio 
november 2020 wordt geopend in bibliotheek 
Nieuwstraat, Stevenshof en Leiderdorp. 

https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/klik-en-tik/
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Nederlands 
verbeteren…
Spreken, lezen, schrijven of 
advies
Is Nederlands jouw tweede taal? Misschien 
volg je Nederlandse les en kun je wat extra 
oefening goed gebruiken. Of ben je al langer 
in Nederland en wil je je taalkennis weer 
opfrissen? Kom oefenen in een groep bij het 
Taalhuis! Je ontmoet er anderen en je verbetert 
je Nederlands. Alle activiteiten van het Taalhuis 
zijn gratis. Er zijn groepen in verschillende 
BplusC Bibliotheken.

Taalcafé: spreken
In het Taalcafé ontmoet je mensen uit 
Nederland en uit vele andere landen. Samen 
voer je gesprekken over gewone dagelijkse 
dingen. Zo leer je zonder verlegenheid 
Nederlands te praten. Je hoeft je voor het 
Taalcafé niet van tevoren aan te melden. Je 
bent altijd welkom om langs te komen: elke 
donderdag in bibliotheek Het Gebouw (10-12 
uur) en Nieuwstraat (14-16 uur). 
www.BplusC.nl/bibliotheek/taalhuis/taalcafé

Leestafel: lezen
Bij de Leestafel lees je samen met anderen 
een boek in eenvoudig Nederlands. Je leest 
een mooi verhaal, en je leert veel nieuwe 
woorden en uitdrukkingen. Het is fijn om 
samen te lezen!

Schrijftafel: schrijven
Wil je beter Nederlands kunnen schrijven? 
Bijvoorbeeld voor je werk of om extra te 
oefenen voor een examen? Of zou je graag 
je kinderen helpen met hun huiswerk? Bij 
de Schrijftafel oefen je met grammatica 
en spelling in een klein groepje. Je kan 
meedoen vanaf taalniveau A2.
www.BplusC.nl/bibliotheek/taalhuis/lezen-
en-schrijven

Spreekuur: advies
Je kunt ook terecht bij het Taalhuis als je niet 
weet welke taalles of computercursus bij je 
past. Mail of bel naar het Taalhuis, of stel 
je vraag bij de balie van de bibliotheek. De 
medewerkers van het Taalhuis kunnen uitleg 
geven over de mogelijkheden in Leiden en 
helpen je een keus te maken. 
taalhuis@BplusC.nl of 071 5161627
www.BplusC.nl/bibliotheek/taalhuis

https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/lezen-en-schrijven
https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/
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BplusC Volksuniversiteit

Onderwijs voor 
volwassenen…

Digitale vaardigheden 
oefenen of een taal leren 

Een volksuniversiteit biedt onderwijs 
voor volwassenen. Bij BplusC richten 
we ons op taal- en schrijfcursussen 
en computervaardigheden. 
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Ontdek jouw 
taal!
Van Arabisch tot Zweeds

Het leren van een andere taal vergroot je 
wereld! Je kunt bij ons terecht voor een groot 
aantal taalcursussen, van Arabisch tot Zweeds, 
van conversatieles tot vakantiecursus. Spreken, 
luisteren, schrijven en lezen staat in de meeste 
cursussen centraal. Beginners starten met 
een korte cursus van 12-14 lessen. Zo kun 
je ontdekken of de taal goed bij je past. Bij 
Nieuwgrieks, Japans en Arabisch kun je zelfs 
eerst een introductiecursus volgen. 

Handig voor de vakantie
Talenkennis is niet alleen nuttig, het is ook leuk. 
Door het beheersen van een taal vind je niet 
alleen gemakkelijker je weg op vakantie, het 
stelt je ook in staat de bewoners, de cultuur en 
de historie van het taalgebied te leren kennen. 
Voor werk en studie is het behalen van het 
Cambridge First Certificate een aanrader. 

Taal en literatuur
Houd je van taal én boeken? Schrijf je dan in 
voor de literatuurcursus Frans of Engels. Je 
leest in deze cursus elke maand een roman in 
de originele taal en gaat vervolgens in de les 
hierover met elkaar in gesprek.  

Instromen
De meeste taalcursussen starten in 
september/oktober en februari. In overleg is 
instromen in een cursus ook mogelijk.

Op aanvraag
Wil je een bepaalde taal leren, maar vind je 
deze niet terug in het cursusoverzicht op de 
website? Laat het ons weten via cursus@
BplusC.nl. Bij voldoende interesse kunnen we 
deze taallessen verzorgen! 
www.BplusC.nl/cursussen/volksuniversiteit/
taal-en-literatuur

www.BplusC.nl/cursussen/volksuniversiteit/taal-en-literatuur
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Computer-
cursussen
Kun je al (een beetje) mailen, surfen op 
internet of tekstverwerken, maar wil je dat 
beter onder de knie krijgen? Kijk dan eens 
bij onze computercursussen. In drie lessen 
leer je klassikaal en onder begeleiding van 
een docent beter omgaan met internet 
of programma’s zoals Word, Excel en 
Windows 10. Tijdens de lessen is er voor 
iedere deelnemer een computer (laptop) 
beschikbaar. Kijk voor andere basiscursussen 
en extra oefenmogelijkheden op pagina 21-22.
www.BplusC.nl/cursussen/volksuniversiteit/
basiscursussen-computer

Digitaal spreekuur
Weet je niet zo goed welke cursus het 
best bij je past? Loop dan eens binnen bij 
ons Digitaal spreekuur. Onze vrijwilligers 
kunnen je meer vertellen over onze (gratis) 
computercursussen. Ook voor uitleg over het 
digitaal lenen van boeken en over het gebruik 
van pc, tablet, e-reader of mobiele telefoon 
ben je hier aan het juiste adres. Op maandag 
(14-16 uur) in bibliotheek Nieuwstraat en 
Merenwijk, op donderdag in Leiderdorp 
(10.30-12.30 uur) en Merenwijk (14-16 uur).
www.BplusC.nl/bibliotheek/taalhuis/digitaal-
spreekuur

www.BplusC.nl/bibliotheek/taalhuis/digitaal-spreekuur
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Creatief 
schrijven: 
Laat je tekst spreken!

We bieden regelmatige korte schrijfcursussen 
aan, zoals Laat je tekst spreken! In deze cursus 
leer je op een makkelijke manier te beginnen 
met schrijven, maar ook om dóór te gaan. 
Zodat je makkelijk op papier krijgt wat je 
bedoelt. Teksten die spreken leggen niet uit, 
maar laten zien en voelen wat je wilt zeggen. 
We doen in deze cursus grappige 
opdrachten en we delen, al schrijvend, 
stukjes van ons eigen verhaal. 

En als we het ritme te pakken hebben, laten we 
teksten ook letterlijk spreken. We oefenen met 
korte verhaaltjes, gedichten en technieken uit 
rap en spoken word.
www.BplusC.nl/cursussen/volksuniversiteit/
taal-en-literatuur

https://www.bplusc.nl/cursussen/volksuniversiteit/taal-en-literatuur/literatuur-en-schrijven/creatief-schrijven-laat-je-tekst-spreken/
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Become more 
confident when 
communicating 
in Dutch!
Get started in Dutch with our basic courses. 
We offer a wide range of courses for non-
native speakers: seven different levels, 
Nederlands 1 to 7 (A1-B2), and training 
Staatsexamen NT2. Join courses at different 
levels to improve your Dutch. 

Nederlands 1 - Level 0-A1
The course is meant for those who have 
no (or very little) knowledge of Dutch. The 
course focuses on language skills in everyday 

situations, like introducing oneself, shopping 
and socialising and on familiar subjects 
like family and housing. Grammar, on an 
elementary level, is an integral part of the 
course, as is practicing Dutch speech sounds. 
The target level of the course is equal to level 
A1 of the CEF.

Nederlands 2 - Level A1-A2
This course is a follow-up course to Dutch 
1 (with level A1) and is meant for those 
who have a basic knowledge of the Dutch 
language. People who have followed a 
course elsewhere and have reached level A1 
are of course welcome. A basic knowledge 
of English and the grammar terms in your 
mother tongue and/or English are required to 
attend a Dutch 2 course. 
www.BplusC.nl/cursussen/volksuniversiteit/
taal-en-literatuur

https://www.bplusc.nl/cursussen/zoeken/?q=nederlands
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Cultuurcoach 
Leiden 
Laat je leiden naar cultuur!

De Cultuurcoaches zijn een initiatief 
van gemeente Leiden: wij brengen 
kunst en cultuur de wijken in! 

Wij zijn werkzaam in de wijken Noord, 
Slaaghwijk, Mors en Zuid-West en 
werken met kinderen (4-12 jaar) en 
(thuiswonende) ouderen. 

Ook brengen wij de sectoren zorg 
en kunst met elkaar in verbinding en 
werken wij samen met alle culturele 
instellingen in Leiden om beter in te 
spelen op de vraag vanuit de wijken. 

Meer weten over de Cultuurcoaches?
-  Kijk op www.cultuurcoachleiden.nl
-  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
 door te mailen naar 
 cultuurcoach@BplusC.nl 
-  Volg ons op Facebook 
 (@cultuurcoachleiden), 
 Instagram (@cultuurcoachleiden) 
 en YouTube (cultuurcoachleiden) 
-  Mail voor vragen en contact naar 
cultuurcoach@BplusC.nl

https://www.facebook.com/CultuurcoachesLeiden/
https://www.instagram.com/cultuurcoachleiden/
https://www.youtube.com/channel/UCJKMuI9ZFk0OitTqtIgnToA
mailto:cultuurcoach@bplusc.nl
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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

https://www.facebook.com/BplusC/
https://twitter.com/BplusC
https://www.instagram.com/bplusc_
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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

https://www.bplusc.nl/bibliotheek/biebbus/
https://www.bplusc.nl/openingstijden-en-locaties/
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Kinderen
     en jongeren

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

www.BplusC.nl    0900 23 23 000

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

www.bplusc.nl/onlinebrochures

