
Activiteiten en cursusaanbod 
6+ jaar

Dans, theater, kunst, 
muziek en i-Lab!

In alle bibliotheeklocaties van BplusC vind je 
van alles om lekker te kunnen (voor)lezen. Via 
www.Jeugdbibliotheek.nl vind je een groot en 
divers assortiment e-books en luisterboeken.  
Ook vind je hier genoeg inspiratie voor een 
boekbespreking of het lezen voor je lijst. Kom 
je ook eens langs in de bieb voor de wekelijkse 
voorleesuurtjes in verschillende talen! 

Bij BplusC kan je tijdens verschillende jaarlijkse 
evenementen terecht voor leuke activiteiten. 
Zo staan de locaties van BplusC gedurende de 
Kinderboekenweek open voor kinderen om 
mee te doen met allerlei workshops. Vergeet 
ook de activiteiten rond de Week van de 
Mediawijsheid in november niet! Hou onze 
agenda in de gaten voor extra activiteiten in 
het iLab.

i-Lab
Het i-Lab is een echte 'maakplek':  we gebruiken 
(digitale) media om creatieve ideeën vorm te 
geven en maken slimme oplossingen tastbaar 
door middel van techniek. Workshops, cursus- 
sen, werkplaats, verjaardagsfeestje, evene-
menten en experimenten, het kan allemaal in 
ons i-Lab!

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

BplusC Bibliotheek 
Van Kinderboekenweek 
tot het i-Lab!

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

Meer weten over de 
verschillende activiteiten 
en wanneer ze plaatsvinden? 
Scan dan de QR-code!

Gratis 
lidmaatschap

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

BplusC biedt danslessen aan voor kinderen van verschillende leeftijden 
en niveau's, zo kan je op elk moment ergens instappen maar kan je ook 
blijven doorgroeien. Bij BplusC is er plek voor iedereen: voor jong, 
oud, beginners en gevorderden. Je kan al vanaf 6 jaar oud kiezen 
voor allerlei dansstijlen. Van jazz en streetdance, tot klassiek ballet 
en hiphop. Zo is er voor iedereen wel een leuke dansles te vinden!

BplusC Dans- en theaterschool
Van kennismaking tot 
talentontwikkeling!

Talentenklassen
Voor de kinderen die hun danstalenten naar  
een next level willen brengen zijn er verschil- 
lende talentenklassen. Zo is er een talentenklas 
dans voor kinderen vanaf 6 jaar, voor jonge 
kinderen die gek zijn op dansen en veel willen 
leren! Iedere jonge danser is welkom om een 
keer mee te doen.  

Voor dansers van 9 jaar of ouder is er een ta- 
lentenklas die kinderen voorbereidt op audi- 
ties voor professionele dansopleidingen. Maar 
waar je ook gewoon kunt genieten van veel 
dansen en nieuwe technieken en dansstijlen 
leren.

Meer weten over de 
verschillende activiteiten 
en wanneer ze plaatsvinden? 
Scan dan de QR-code!

Boys class
Stap, hop, jump, freeze, vijf-zes-zeven-acht… 
In deze jongens dansgroep van zes jaar of  
ouder komen verschillende urban dansstijlen 
aan bod. Tijdens de lessen leren kinderen 
de basis van urban dance: zoals footwork 
en freezes. Daarnaast worden acrobatische 
breakdance moves afgewisseld met stoere 
dans choreo's. In de les gaan de jonge dansers 
zelfs een echte dance battle met elkaar aan! 
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Bij de afdeling Kunst en Beeld draait het alle-
maal om de verbeelding. Onze kunstenaars en 
docenten helpen je de benodigde technische 
vaardigheden te ontwikkelen en prikkelen je 
fantasie. Zelf kunst maken is voor kinderen niet  
alleen erg leuk, maar levert ook een bijdrage 
aan de ontwikkeling van creativiteit en zelf- 
vertrouwen, vaardigheden die van onschat-
bare waarde zijn voor de rest van je leven. 

Kunstklassen
Kunstklas 6+ en 9+ zijn vrolijke en speelse cursussen. Iedere zaterdag gaan de klassen aan de 
slag in een echt atelier en leren ze van alles over kunst maken! Hoe leuk is dat? We werken iedere 
week met een andere opdracht en techniek. Zo onderzoeken we verschillende materialen zoals 
krijt, acrylverf en houtskool. Hierdoor leren kinderen nog beter hun eigen ideeën om te zetten 
in ware kunstwerken!

Naailes met de machine
Vind je mode leuk en ben je geïnteresseerd in het maken van een kledingstuk? Dan is deze 
cursus iets voor jou! We beginnen bij de basis en leren de naaimachine kennen. Vervolgens 
kies je in de les wat jouw eigen project gaat worden. Je werkt hier tijdens de lessen aan zodat 
je na het afronden van de cursus met je eigen naaiwerk naar huis gaat! Door deze cursus leren 
kinderen hoe kleding gemaakt wordt met een naaimachine.

Je leert bij BplusC niet alleen een instrument bespelen of zingen, maar 
om muziek te maken samen met anderen. Zodra je start met muziekles 
bij BplusC, kun je meespelen of zingen in een band, ensemble of orkest.  
Daar maak je kennis met veel verschillende muziekstijlen, maar 
ontdek je ook vanaf het allereerste moment spelenderwijs luist-
eren, op elkaar inspelen en samen muziek maken! Je kunt les krij- 
gen op zo'n dertig  instrumenten: van contrabas tot trombone, en 
van cello tot harp. Onze docenten adviseren je graag over een 
passende instrumentkeuze.

BplusC Kunst en Beeld 
Fantasie, creativiteit en 
technische vaardigheden

Meer weten over de 
verschillende activiteiten 
en wanneer ze plaatsvinden? 
Scan dan de QR-code!

BplusC Muziekschool
Zingen, instrumenten bespelen én 
samen muziek maken!

Meer weten over het 
muziekaanbod bij BplusC? 

Scan dan de QR-code!

Rap
Heb jij een passie voor rap en rapmuziek,  
maar heb je het nog nooit echt een kans ge-
geven? Of ben je al bezig met rap, maar zou 
je graag verder werken aan je skills? Schrijf je 
dan in voor deze rapcursus!
  
Tijdens de cursus leer je de basiskennis- en 
vaardigheden van rap. We leren je over flow, 
delivery, rhymes en cadence, kortom: alles wat  
je nodig hebt om de beste rapper te worden! 
Deze kennis ga je tijdens de lessen gebruiken 
om hard te werken aan je eigen repertoire.

Samenspel bij BplusC
Lijkt het je leuk om een instrument te be-
spelen, maar weet je nog niet goed of het iets 
voor jou is? Schrijf je dan in voor een Viool-, 
Piano-, Zang-, Drum-, Slagwerk of Gitaar-
groep!

In de verschillende muziekgroepen leer je in  
15 lessen de basis van dit instrument spe- 
lenderwijs kennen. Bij BplusC leren kinderen 
samen de muziek en het instrument 
ontdekken. In een groep muziek maken is 
daarnaast natuurlijk ook superleuk! 


