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Bibliotheek, Taalhuis, Dans, Theater, 
Muziek, Kunst, Beeld en nog veel meer!

Activiteiten, lessen 
en cursussen
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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 tekenen of boetseren, ervan droomt 
als danser op het podium te staan of dol- 
graag in een orkest wilt spelen: het kan  
allemaal bij BplusC! 

In deze brochure lees je wat onze 
Bibliotheek, Muziekschool, Dans- en 
theaterschool, Kunst en Beeld afdeling, 
Volksuniversiteit en ons Taalhuis te 
bieden hebben voor volwassenen. We  
hebben cursussen, activiteiten en voor- 
zieningen voor iedereen. Van het Infor- 
matiepunt Digitale Overheid tot aan 
pottenbakken en van taalcursussen tot  
ensembles. 

Wat BplusC uniek maakt, is dat bij ons  
alles begint met samenspel. BplusC is  
een plek waar je anderen kunt ont-
moeten 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 docen- 
ten die jouw passie delen, je inspireren 
en uitdagen. Of met bezoekers aan 
hetzelfde evenement, met wie je samen  
van een voorstelling geniet of meningen 
uitwisselt in een debat. 

BplusC is een plek waar  
mensen altijd welkom en  
gelijk zijn, ongeacht achter- 
grond, etniciteit, seksualiteit, inkomen,  
religie, politieke overtuiging of kennis-
niveau. Waar niets hoeft, maar – als je 
wilt – wordt uitgedaagd en geprikkeld.

Enthousiast geworden of op zoek naar  
meer informatie? Bij elk onderwerp 
vind je een QR-code die na het scannen  
naar onze website verwijst, waar je  
een uitgebreidere beschrijving vindt 
(inclusief dag, tijd en prijs) en waar je 
je meteen kunt inschrijven. 

Kortom: kom bij BplusC de lezer, dan-
ser, kunstenaar, muzikant of andere 
‘plus’ in jou ontdekken! 
 
Willem van den Broek
Voorzitter raad van bestuur
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BplusC Bibliotheek 

Ontdek de 
lezer in jou!

In Leiden zijn we met onze bibliotheek 
te vinden op vijf verschillende locaties:
 in het centrum (locatie Nieuwstraat), 
in de wijken Merenwijk, Stevenshof, 
Leiden Noord (locatie Het  Gebouw)
en last but not least: na een fl inke 
verbouwing is de bibliotheeklocatie 
in Leiderdorp terugverhuisd naar De
Sterrentuin, aan de Van Diepeningen-
laan. Onze Biebbus rijdt langs scholen 
en standplaatsen in de vijf wijken waar 
geen bibliotheeklocatie is. De Biebbus 
heeft een nieuwe standplaats aan de 
Telderskade in Leiden Zuidwest.

In al onze bibliotheeklocaties vind je
alles om lekker te kunnen lezen. Thrillers,
romans, strips, kranten en tijdschriften, 
maar ook reisgidsen en kookboeken. In 
het Taalcafé kun je mensen ontmoeten 
en oefenen met het spreken van de 
Nederlandse taal. En tijdens één van 
onze spreekuren helpen we je graag 
bij vragen over de (digitale) overheid 
of digitale diensten van de bibliotheek.

Een volledig overzicht van al onze mate-
rialen is online inzichtbaar via de cata-
logus op onze website of in de BplusC 
Bibliotheek-app.  Zoek je naar een titel

Van (luister)boeken tot 
Mediawijsheid, in de bieb en online

die we niet heb-
ben? Het is moge-
lijk om deze landelijk
te lenen. Je kan bij ons 
ook altijd een aanschaf-
suggestie doen. Met de 
Bibliotheek-app kun je mak-
kelijk boeken verlengen en re-
serveren.

De bibliotheek is een ideale plek om 
rustig te werken of te studeren. Je 
kunt rustig gebruik maken van al onze 
computerplekken (een uur gratis voor 
bibliotheekleden) of met een eigen 
laptop, telefoon of tablet inloggen op 
de gratis wifi . 

Er worden regelmatig extra activiteiten 
georganiseerd in de bibliotheken van 
BplusC, zoals lezingen, debatten,  vette 
optredens en exposities. Zie ook pagina
13 en 27 voor meer informatie.
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Een abonnement kost €42,00 per jaar;
dat is slechts €3,50 per maand! Tot 18 jaar 

is een abonnement zelfs gratis. 

Lid worden
 van de bieb?

Meer weten over de 
BplusC Bibliotheek? 

Scan de QR-code!
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E-books en luisterboeken 
Met je bibliotheekabonnement word je 
direct lid van de Online bibliotheek. 
Dat betekent dat je ook verschillende 
e-books en luisterboeken kunt lenen! 

De collectie bestaat uit meer dan 33.000
e-books. Je kunt kiezen uit thrillers,   
romans, biografi eën, verhalenbundels, 
informatieve boeken en nog veel meer. 
Het aanbod wisselt, om je steeds weer
verrassende en nieuwe titels te kunnen
bieden. Lezen kan op je telefoon, pc, 
e-reader of laptop. De e-books blijven 3 
weken op je digitale boekenplank staan. 

Liever luisteren dan lezen? Dat kan ook! 
Luister waar en wanneer je wilt naar de 
mooiste boeken via de Online biblio-
theek. Je leent je favoriete luisterboek-
en 3 weken lang, tot 10 titels tegelijk.

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 Consu-
mentenbond bekijken, artikelen in het 
Financieel Dagblad 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 kran-
ten en tijdschriften uit 
binnen- en buitenland? Dan is 
Press-Reader een aanrader! Met deze
gratis dienst kun je duizenden kranten 
en tijdschriften lezen afkomstig uit wel 
100 verschillende landen en in 60 talen! 
Denk aan dagbladen als de Wall Street 
Journal, Le Monde en El Mundo en
tijdschriften als Top Gear, Paris Match
en Science Uncovered. Via de Press-
Reader-app download je de nummers 
die je wilt lezen in de bibliotheek op je 
telefoon of tablet en leest ze thuis of 
onderweg.

Boekentips voor (groot-) 
ouders 
De online bibliotheek biedt eindeloos 
lees-, kijk- en luisterplezier voor kind-
eren en hun (groot-)ouders. Denk aan 
e-books, podcasts, luisterboeken en 
voorleesfi lmpjes voor ouders en hun 
kinderen van 0 t/m 12 jaar. En wist 
je dat de bibliotheek verschillende 
programma’s biedt voor kinderen die 
lezen lastig vinden? Zo is er bijvoor-
beeld Bereslim, Yoleo en nog meer 
digitale bronnen waarmee lezen 
leuker en makkelijker wordt.
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Muziekweb
Muziekweb heeft sinds 1961 een co-
llectie opgebouwd van 600.000 cd’s,
300.000 lp’s en 30.000 muziek-dvd’s 
(dat is samen goed voor zo’n acht 
miljoen tracks!). Daarnaast vind je er 
informatie over artiesten, componis-
ten en muziekstijlen. Of je nu een ken-
ner of nieuwkomer bent, er is veel te
ontdekken. Binnen de bibliotheek is 
alles volledig te beluisteren. Thuis 
kun je naar fragmenten van 30 secon-
den luisteren en alle muziekinfor-
matie terugvinden. 

Als bibliotheeklid kun je ook muziek 
lenen uit de grootste muziekcollectie 
van Europa. De aangevraagde titel 
kun je ophalen in een BplusC biblio-
theeklocatie naar keuze. Je betaalt 
een vergoeding per aanvraag.
www.muziekweb.nl

Passend Lezen
Als je blind, slechtziend of dyslectisch
bent, heb je via Passend Lezen toegang
tot de mooiste romans, de spannend-
ste verhalen en de allerleukste kinder-
boeken in gesproken vorm! Van streek-
roman tot detective en van Maarten 
’t Hart tot Dan Brown. Dankzij de 
professionele voorleesstemmen ligt 
elk boek goed in het gehoor. De co-
llectie (bestaande uit 80.000 gespro-
ken  boeken) wordt maandelijks uit-
gebreid met nieuwe titels. Je kunt de 
gesproken boeken afspelen op een 
pc, tablet of smartphone. 
www.passendlezen.bibliotheek.nl 

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  in de bieb 
informatie- en startbijeenkomsten van 
leesgroepen in samenwerking met 
Senia, de landelijke organisatie van 
leesclubs en muziek-luistergroepen. 
Extra handig: je kunt bij BplusC 
leeskringkoff ers lenen met voldoende 
exemplaren van hetzelfde boek.

De bieb is ook 
online...
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Week van de Mediawijsheid
#WvdM
We zijn massaal online te vinden. De 
online wereld is voor velen een verleng-
stuk geworden van het offl  ine leven. 
We ervaren veel plezier en gemak en 
houden contact met familie en vriend-
en. Maar de online wereld staat ook 
onder druk. Waar we online in ver-
binding  met  elkaar  staan,  zien we pola-
risatie toenemen. Waar alle kennis een 
muisklik van ons is verwijderd, is het
door desinformatie moeilijk te beoor-
delen of iets echt waar is. En waar we 
ons online vrij kunnen bewegen, voelt 
online soms niet veilig door pesten of 
cybercriminaliteit. 

De Week van de Mediawijsheid staat in 
het teken van: Samen Sociaal Online. 
We staan stil bij wat we écht belangrijk 
vinden in de online wereld, zodat het 
een fi jne plek blijft. Een plek waar we 
naar elkaars mening luisteren en onze 
waarden naleven. BplusC maakt elk jaar 
een speciaal programma bij deze week.
Houd onze kanalen in de gaten om op 
de hoogte te blijven van alle activiteiten 
rond dit evenement. 

Ben je op dit moment bezig met het 
halen van je rijbewijs? Oefen en leer in 
de bibliotheek gratis voor je theorie-
examen auto, bromfi ets of motor!

Oefenen voor je 
theorie-examen

Filmbieb
Heb je geen abonnement op een 
online streamingdienst? Of kun je jouw
favoriete fi lm of serie daar niet vinden? 
Neem dan eens een kijkje bij Filmbieb, 
dé fi lmbibliotheek van Nederland. Je 
kunt daar kiezen uit fi lms, series en
documentaires. Alle titels kun je lenen
via de BplusC Bibliotheek. Per titel 
betaal je een vergoeding. 
www.fi lmbieb.nl
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BplusC Taalhuis 

Beter worden 
in taal of 
computer

Taal spreken, begrijpen, lezen, schrij-
ven én computervaardigheden; in onze
geletterde en digitale samenleving 
zijn dit onmisbare vaardigheden. Wat
als je deze kwaliteiten mist? BplusC
Taalhuis is er voor alle volwassenen 
die willen oefenen met taal, rekenen, 
computer en internet.

Kennismaken met computer en 
internet
Heb je nog nooit of bijna nooit met 
een computer gewerkt? En wil je dat
wel leren? In 6 lessen oefen je met het
gebruik van de computer. Je komt 
elke week met een kleine groep bij 
elkaar in de bibliotheek. Deelname is 
geheel gratis. Aanmelden kan via: 
taalhuis@bplusc.nl

Oefenen, spreekuren 
en taalgroepen

10x websites oefenen 
In groepjes oefen je 10 keer samen 
in de bibliotheek met het gebruiken 
van websites. Websites zoals Google 
maps, YouTube, en de website van 
je huisarts. Je leert boodschappen 
doen en winkelen op internet. En je 
oefent met het gebruiken van favo-
rieten, fi lters, het vergelijken van 
prijzen in webwinkels en het maken 
van een afspraak met bijvoorbeeld de 
GGD voor een vaccinatie. Vrijwilligers
geven graag uitleg en helpen je bij 
het oefenen. De cursus 10x websites
oefenen is voor mensen met een
beetje ervaring met computers en 
veel vragen hebben. Deelname is 
geheel gratis. Aanmelden kan 
via: taalhuis@bplusc.nl

Meer weten over het  
BplusC Taalhuis? 
Scan de QR-code!
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Windows 10. Tijdens de lessen is er  
voor iedere deelnemer een computer 
(laptop) beschikbaar.

Digitaal spreekuur 
Weet je nog niet zo goed welke Taalhuis 
cursus het best bij je past? Loop dan 
eens binnen bij ons Digitaal spreekuur. 
Onze vrijwilligers vertellen je graag 
meer over onze computercursussen. 
Ook kun je hier terecht voor uitleg 
over het digitaal lenen van boeken 
en over het gebruik van pc, tablet, 
e-reader of mobiele telefoon. Kijk 
voor de actuele locaties, tijden en data 
op onze website.

Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) 
Heb je vragen over de digitale overheid? 
Bijvoorbeeld een vraag over huur- en/of 
zorgtoeslag, belastingaangifte, rijbe-
wijs, (verkeers)boetes, pensioen of uit- 
keringen? Dan ben je niet de enige! 
Maar liefst 4 miljoen mensen vinden dit 
lastig. Je kunt je vraag over de digitale 
overheid stellen bij BplusC Bibliotheek- 
locaties Nieuwstraat, Stevenshof en 
Leiderdorp. Daar helpen we je graag 
verder bij het vinden van informatie en  
verwijzen we je door naar de juiste 
instanties. Het Informatiepunt  Digitale 
Overheid is gratis voor iedereen en kan 
je bezoeken zonder afspraak. Je hoeft 
ook geen lid van de bibliotheek te zijn. 
Bekijk de openingstijden op onze 
website of vraag het bij de balie van 
onze bibliotheken.

Digisterker, werken met de 
e-overheid 
Je leert in de cursus ‘Werken met de 
e-overheid’ stap voor stap om steeds 
meer zelf via internet te regelen. Hoe 
je handig en veilig informatie kunt  
vinden en hoe je digitaal iets bij de over- 
heid regelt. Maar je leert ook hoe je 
een paspoort bij de gemeente kunt 
aanvragen, of zorgtoeslag bij de belas- 
tingdienst. 

Ook MijnOverheid en de Berichtenbox 
komen aan bod. En je leert het aan-
vragen, activeren en gebruiken van 
DigiD.

DigiVitaler 
Zorg en gezondheid kun je steeds meer 
met computer, tablet of smartphone 
regelen en controleren. Met Digi- 
vitaler maak je kennis met digitale 
zorg. Digitale zorg is handig: het kost  
je minder tijd en je kunt al je gege-
vens bewaren. Tijdens de lessen van  
DigiVitaler leer je op de computer 
werken met bijvoorbeeld: Thuisarts.nl, 
Apotheek.nl, gezondheidsapps, het 
patiëntenportaal van de huisarts en het  
ziekenhuis, en leer je gebruik te maken 
van een videoconsult.

Computercursussen 
Kun je al wel (een beetje) mailen, 
surfen op internet of tekst verwerken, 
maar wil je dat beter onder de knie 
krijgen? Kijk dan eens bij onze com-
putercursussen. In drie lessen leer je  
klassikaal en onder begeleiding van 
een docent beter omgaan met internet 
of programma’s zoals Word, Excel en 
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Gratis 
basiscursus 
De cursussen: 
Kennismaken met  
computer en inter- 
net, 10x websites oefe- 
nen, Digisterker en Digi- 
Vitaler zijn gratis basis-
cursussen voor mensen met, óf  
zonder  bibliotheekabonnement. 

De basiscursussen zijn voor mensen 
zonder kennis van een computer, het 
internet of het gebruik van e-mail. 
Vraag meer informatie bij de balie 
van onze bibliotheken.

Dementheek
De dementheek is een informatiepunt 
voor én over mensen met dementie. 
Hier vind je boeken, materialen en  
informatiefolders. De collectie bes- 
taat uit: studieboeken, ervaringsver- 
halen, fotoboeken met praatplaten, 
hulpmiddelen en kinderboeken.

Wekelijks is er een inloopspreekuur. 
Het spreekuur wordt verzorgd door  
een casemanager van ActiVite, een  
expert op het gebied van dementie.  
De expert is er om vragen te beant-
woorden. Deze spreekuren is gratis.  
Scan de QR-code op pagina 9 om act-
uele informatie over de Dementheek 
te vinden!

Spreken, lezen, 
schrijven of advies 
Is Nederlands jouw tweede taal? 
Misschien volg je Nederlandse les en 
kun je wat extra oefening goed ge- 
bruiken. Of misschien ben je al langer 
in Nederland en wil je je taalkennis 
weer opfrissen. Kom oefenen in een 
groep bij het Taalhuis! Je ontmoet 
anderen en verbetert je Nederlandse 
taalkennis. Alle activiteiten van het 
Taalhuis zijn gratis. Er zijn groepen in  
verschillende BplusC Bibliotheken. 

Nederlands 
verbeteren...
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Taalcafé: spreken 
In het Taalcafé ontmoet je mensen uit 
Nederland en uit vele andere landen.
Samen praat je 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. 

Leestafel: lezen 
Bij de Leestafel lees je samen met 
anderen een boek in eenvoudig Neder-
lands. Je leest een mooi verhaal, en je
leert veel nieuwe woorden en uitdruk-
kingen. Het is fi jn om samen te lezen! 

Schrijftafel: schrijven 
Wil je beter Nederlands 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.

Spreekuur: advies 
Je kunt ook terecht bij het Taalhuis als
je niet weet welke taalles of computer-
cursus 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 Leider-
dorp en helpen je een keus te maken.

Vrijwilliger worden voor het Taalhuis

Wat leuk dat je interesse hebt om 
vrijwilliger te worden bij het Taal-
huis van BplusC!

In het Taalhuis komen veel mensen die 
hun basisvaardigheden (lezen, schrijven, 
spreken, rekenen, omgaan met computer
en internet) willen ontwikkelen en daar 
hulp bij nodig hebben. 

Als vrijwilliger van het Taalhuis zijn er 
diverse mogelijkheden om mensen te on-
dersteunen. Je kunt je daarom ook aan-
melden voor verschillende vrijwilligers-

functies zoals taalvrijwilliger in het Taal-
café of bij de lees- en schrijftafel. Óf je 
kunt begeleider worden bij een com-
putercursus, zoals 10x websites! We 
hebben ook spreekuren die bemand word-
en door vrijwilligers, zoals het digitaal 
spreekuur, en het Informatiepunt Digitale
Overheid. 

Heb je interesse? 
Stuur dan een e-mail naar: taalhuis@
bplusc.nl. We nemen dan zo snel mo-
gelijk contact met je op om de moge-
lijkheden te bespreken. 
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BplusC Evenementen

Ontmoeting 
en debat...

Debat in de Bieb 
Vier keer per jaar organiseren we een 
Debat in de BplusC bibliotheek over 
een actueel thema. De debatten zijn 
laagdrempelig opgezet. Denk, luister
of praat mee! Alles mag en iedereen is
welkom. 

Historisch Informatie Punt 
In samenwerking met Erfgoed Leiden 
en Omstreken organiseert BplusC 
activiteiten om erfgoed onder de aan-
dacht van het publiek te brengen. Op 
de eerste maandag van het jaar wor-
den duizenden archiefstukken open-
baar, die tijdens Openbaarheidsdag in 
een van de bibliotheeklocaties worden
uitgelicht. We hebben ook een pro-
gramma tijdens de nationale Maand 
van de Geschiedenis in oktober, die in 
2022 ‘Wat een ramp!’ als thema heeft.

Lezingen 
In lezingen van BplusC komen allerlei
onderwerpen voorbij. Soms zijn deze 
aanhakend op een lokaal, landelijk of 
ander actueel thema, en soms horen
deze bij een tentoonstelling of zijn
onderdeel van een cursus. Ook schrij-
vers uit Leiden en omstreken krijgen 

Actuele thema’s, erfgoed 
en verhalen

een podium bij 
BplusC. 

Nederland Leest 
Een goed boek brengt 
gesprekken op gang en 
verbindt lezers met elkaar. 
In november leest heel Neder-
land daarom één boek, dat leden
van de bibliotheek cadeau krijgen.
Houdt onze kanalen in de gaten voor
de allerlaatste nieuwtjes omtrent dit 
jaarlijkse evenement! 

Contact
Wil je meer weten over debatten of 
lezingen in de bieb? Of heb je een 
goed idee wat je met ons wil delen? 
Dat mag altijd! Mail het dan naar: 
programmering@bplusc.nl

Foto credits: Simon Duindam
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Centrum voor Amateurkunst Leiden

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

Heb jij een vraag of een goed idee? 
Stuur een mail naar: 
amateurkunst@BplusC.nl 

@centrumamateurkunstleiden

@AmateurLeiden

@CentrumvoorAmateurkunstLeiden

Foto credits: Jannie de Groot en Bram 
van den Berg (LAFV)

Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen 
geld over voor een bibliotheek abon-
nement of andere activiteiten zoals 
muziekles of een dansles? Inwoners 
van de gemeente Leiden, die het niet 
breed hebben, kunnen 12 maanden 
lang gratis gebruik maken van een 
lidmaatschap bij onze bibliotheken of 
(een deel van) de contributie voor ons 
lesaanbod vergoed krijgen. Na deze
12 maanden kan je opnieuw een aan-
vraag indienen. 

Volwassenfonds Sport en Cultuur

Scan de QR-code 
voor meer info!
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Foto credits: Simon Duindam
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BplusC Volksuniversiteit 

Taalcursussen

Breed aanbod taalcursussen 
Je kunt bij BplusC altijd terecht voor 
een groot aanbod taalcursussen. Zo heb
je de keuze uit Arabisch, Duits, Engels, 
Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, 
Nederlands, Nieuwgrieks, Spaans en 
Turks.  Voor elke taal bieden we  door-
groeimogelijkheden, waardoor de cur-
sussen uiterst geschikt zijn voor zowel 
beginners als gevorderden. 

Handig voor vakantie 
Talenkennis is niet alleen nuttig én 

leuk, het helpt je ook tijdens de 
vakantie! Zo vind je gemakkelijk 

je weg in het buitenland en kun 
je de mensen, de cultuur en 

de geschiedenis van het 
taalgebied een stuk beter 

leren kennen. 

Bekijk eens onze cur-
sus Frans op vakan-
tie of Japans voor 
toeristen!

cursussen Arabisch, Japans en Nieuw-
grieks is er zelfs de mogelijkheid om eerst
een introductiecursus van vier of vijf lessen
te volgen die naadloos bij de beginners-
cursus aansluit.

Heb je altijd al een nieuwe taal willen 
leren? Of is je taalkennis toe aan een 
opfrisbeurt? Bekijk dan het gehele 
cursusaanbod van BplusC!

Van Arabisch tot Zweeds
Het leren van een andere taal vergroot 
je wereld. Je kunt bij ons terecht voor een 
groot en divers aantal taalcursussen, van 
Arabisch tot Zweeds, van conversatieles 
tot een vakantiecursus. Spreken, luisteren, 
schrijven, maar ook lezen komen allemaal  
uitgebreid aan bod. Voor inschrijving  bij 

één van onze taalcursussen kun je 
een gratis proefl es volgen. 

Zo ontdek je of de 
taal bij je past.

 Bij de taal-

Ontdek 
een taal...
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Handig
voor werk 
Wil je je zakelijke 
communicatie in 
de talen Engels, Duits 
of Nederlands verbe-
teren? Bekijk op onze 
website in het cursusaan-
bod de cursus Duits voor 
zaken of voor het Cambridge 
First Certifi cate. 

Literatuur en fi lm 
Houd je van taal én boeken of fi lms? 
Schrijf je dan in voor de literatuurcursus 
Duits, Engels, Italiaans, Nederlands, 
Nieuwgrieks of Spaans. Je leest in deze 
cursus elke maand een roman, enkele 
korte verhalen in de originele taal óf 
kijkt een toff e fi lm! Deze ga je ver-
volgens in de les met elkaar  bespreken. 

Kunst en cultuur 
Wil je tijdens je taalcursus meer leren 
over kunst en cultuur? Voor de talen 
Duits, Engels, Italiaans, Nederlands en 
Nieuwgrieks bieden wij een cursus aan 
waarin je de taal leert door te praten 
over kunst en cultuur. 

Creatief schrijven 
In deze cursus maak je 
onder leiding van een gepubli-
ceerd auteur op een interessante 
manier kennis met schrijven. Je leert 
in de lessen mooie teksten schrijven 
die gevoel en emotie overbrengen. Er 
wordt in deze cursus geoefend met korte 
verhalen en gedichten maar ook met rap 
en spoken word! Kortom, laat je tekst 
spreken.
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Instromen
De taalcursussen starten in september 
en februari. In overleg is instromen in 
een reeds lopende cursus ook mogelijk. 

Op aanvraag 
Wil je een bepaalde taal leren, maar
vind je deze niet terug in het cursus-
overzicht op de website? Laat het ons 
dan weten door een mail te sturen naar:
cursus@BplusC.nl! Bij voldoende inte-
resse kunnen we deze taallessen verzor-
gen!

Voor bedrijven 
Voor bedrijven en instellingen bieden 
we ook groepslessen en individuele 
lessen voor allerlei talen en niveaus. 
Deze cursussen bieden we fysiek en 
online aan, bij de klant en op onze eigen 
locatie, afhankelijk van de wensen.

Niveau bepalen 
Weet je niet welk niveau je nodig hebt? 
We helpen je graag! Stuur een mail 
naar cursus@bplusc.nl en een van onze 
docenten belt je terug voor een kennis-
makingsgesprek.

Improve your 
Dutch!
Get started in Dutch with our basic 
courses. We off er a wide range of cour-
ses for non-native speakers: seven dif-
ferent levels, Nederlands 1 to 7 (A1-B2), 
and training for Staatsexamen NT2. 
Join courses at diff erent levels to im-
prove your Dutch. 

Dutch 1 - Level 0-A1 
The course is meant for people who have 
no (or very little) knowledge of Dutch. The 
course focuses on everyday situations, 
such as introducing oneself, shopping, 
socializing and on familiar subjects such 
as family and housing. This course also 
covers grammar and pronunciation. 

Dutch 2 - Level A1-A2 
This course is meant for people who 
have a basic knowledge of Dutch, for
example if you have been living here for 
some time or have followed a begin-
ners´ course elsewhere. 

Dutch for healthcare professionals 
Are you a healthcare professional and
do you want to learn Dutch? This cour-
se is taught at our school, online or on-
site, whichever way suits you best. 

In company 
For companies and organisations we 
also off er group and individual cour-
ses for a wide range of languages and 
levels. Such courses can be physical 
or online, in company or at our school,
depending on the clients´ needs and 
wishes.

Meer weten over de 
BplusC Volksuniversiteit? 
Scan de QR-code!
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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 docen-
ten geeft met veel (speel)plezier les op 
onze BplusC Muziekschool. Op latere 
leeftijd beginnen met muziekles of 
juist op zoek naar verbreding of verdie-
ping, we bieden altijd een cursus of 
les die bij jouw niveau past. 

De BplusC Muziekschool is een brui-
sende ontmoetingsplek, waar leer-
lingen en docenten elkaar motiveren, 
uitdagen en inspireren; een rijke leer-
omgeving voor iedereen waar samen 
muziek maken centraal staat! Je leert 
bij ons dus niet alleen een instrument 
bespelen of zingen, maar ook om 
samen met anderen muziek te maken. 

Daarom word je als beginnende leer-
ling direct in een kleine of wat grotere
groep geplaatst. Zo leer je vanaf het 
begin samen muziek maken, naar 
elkaar luisteren en daarop te reage-
ren. Dit gaat hand-in-hand met per-
soonlijke aandacht en ontwikkeling 
op het door jou gekozen instrument. 

Wil je meer samen-
spel? Dat kan natuurlijk 
ook! Bij de Muziekschool 
van BplusC zing of speel je 
in een band, koor, ensemble 
of orkest.

Ook organiseert de BplusC Muziek-
school regelmatig open podia, vette 
voorspeelavonden, optredens en nog 
veel meer muzikale evenementen!

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 
over de beste keuze voor jou. 
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Meer weten over de 
BplusC Muziekschool? 
Scan de QR-code!
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Blaasinstrumenten 
Binnen de blaasinstrumenten is een  
verdeling te maken tussen houtblazers 
en koperblazers. Bij ons kun je onder 
andere les krijgen op de volgende blaas- 
instrumenten: blokfluit, dwarsfluit, 
fagot, hobo, hoorn, klarinet, saxofoon, 
trombone en trompet.

Slaginstrumenten 
Slagwerk bestaat uit een groot aantal  
instrumenten. De bekendste is het 
drumstel, maar bij het slagwerk horen  
ook pauken, marimba, xylofoon en  
percussie-instrumenten als conga’s, 
bongo’s, djembé, cajon, etc. Op al 
deze instrumenten kun je les krijgen 
bij BplusC. 

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 
Het merendeel van alle strijkinstru- 
menten behoort tot de snaarinstru-
menten. Op onze Muziekschool kun je 
les krijgen in altviool, cello, contrabas 
en viool. 

Toetsinstrumenten
We geven les in accordeon, piano 
(klassiek, pop en jazz) of keyboard.

Zang 
Zingen is fijn. Je bent je eigen instru- 
ment en dat heb je altijd bij je. Het is  
belangrijk dat je je stem optimaal ge- 

bruikt en daarom werk je tijdens de  
zanglessen onder andere aan hou- 
ding, ademhaling, intonatie, toonhoog- 
te en uitspraak. Je kunt bij ons op 
zangles en meezingen in een koor of 
een band.

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 volwassenen 
gevorderd | Blokfluit-ensemble 
Capriccioso | Blokfluit-ensemble 
Espressivo | gevorderden Dwarsfluit-
ensemble | Ensemble Oude muziek | 
Ensemble Tutti Frutti | Gambaconsort 
| Harp-ensemble | Klarinet-ensemble 
I Chiavi | Klezmer-ensemble De 
Mechetonim 

Zingen 
Iedereen kan zingen Zanggroep | 
Volkshuiskoor 
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Bands
Really Big Band | Saxofoonband 
Funky XL | To the Max | Out of the 
blue | De Jazzperados |
Gitaar-ensemble Hambre y Sed 

Voor de liefhebbers van oude muziek...
De wortels van onze muziek zijn eeuwen 
oud. Het is ontstaan tussen 1400 en 1750. 
De kennis over de muziek van toen is 
groot en absoluut de moeite waard om 
te behouden. BplusC biedt liefhebbers
van oude muziek een unieke kans! Onze 
docenten leren je graag de kneep-
jes van het vak op verschillende histo-
rische instrumenten: barokviool, barok-
cello, viola da gamba, kromhoorn, blok-
fl uit, traverso (renaissance en barok), 
klavecimbel en natuurlijk zang. 

Naast muzieklessen op een van deze 
instrumenten bieden wij ook ensembles 
en kamermuziek aan.

Cursisten treden op tijdens diverse eve-
nementen in historisch Leiden, zoals het 
Rembrandtfestival, de Open Monu-
mentendagen of de wisselende thema-
avonden, die vanuit de bibliotheek 
worden georganiseerd. Laat je verrassen
door deze bijzondere muziek. Ontdek 
het oude opnieuw!

23

Optreden
Doe met je band of ensemble een keer
mee aan een Open Podium! Deze
vinden plaats in de Qbus-zaal van 
locatie Muziekhuis of in de Theaterzaal
van het Leidse Volkshuis. Wil je ook een 
keer komen optreden? Meld je dan 
aan door te een mail te versturen naar: 
amateurkunst@BplusC.nl
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Kijk op onze website door 
onderstaande QR-code te scannen. 

Benieuwd 
naar de 

tarieven?
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BplusC Kunst en beeld
Ontdek de 
kunstenaar in jou!
Creatieve omgeving en 
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 per-
soonlijke ontwikkeling en prikkelen je
fantasie. In onze cursussen leer je
van alles over de verschillende tech-
nieken en materialen en hoe je je 
eigen ideeën kunt omzetten in ver-
rassende werkstukken. 

Je kunt kiezen uit een ruim en geva-
rieerd cursusaanbod: tekenen, schild-
eren, keramiek, beeldhouwen, foto-
grafi e, edelsmeden en ook textiel. Het 
lesseizoen start met een docenten-
expositie en wordt afgesloten met een 
tentoonstelling van de cursisten Kunst
en Beeld. 

Basiscursus, werkgroep, atelier
Binnen de meeste disciplines worden
verschillende cursusvormen aangebo-
den. Zo kun je bij Tekenen en schild-
eren starten met een basiscursus, 
waarin de nadruk ligt op het aanleren 
en oefenen met technieken en het 
kennismaken met materialen en do-
cent. Een fi jne opstap voor beginners, 
maar ook als verdieping voor gevor-
derden. 

In een
werkgroep ga 
je op jouw  
manier werken 
aan een collectie-
ve opdracht. Sa-
men met de docent 
helpen jullie elkaar op 
weg en bespreek je  het
werk van anderen. In het 
atelier ga je onder leiding 
van de docent individueel aan 
de slag, ieder op eigen niveau en 
met zijn of haar 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 je verdiepen in 
aquarel, acryl of olieverf, of je onder-
dompelen in de eindeloze mogelijk-
heden van tekenen.

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 driedimen-
sionaal 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. 
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Meer weten over 
BplusC Kunst en Beeld? 
Scan de QR-code!
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Keramiek en 
pottenbakken 

Klei is rock and roll! 
Het is een enorm 

inspirerende kunstvorm, 
omdat je er zoveel kanten 

mee op kunt. Dit komt doordat 
het een geduldig materiaal is, je 

kunt er mee bouwen, gieten, kneden 
en is daarom zeer verassend. Er is 
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 hand-
vormers als voor cursisten die op 
de draaischijf willen werken.

Edelsmeden
In deze cursus leer je sie-

raden maken door toepas- 
sing van diverse basistech- 

nieken, zoals: zagen, boren,  
vijlen, schuren, buigen, smeden  

en diverse afwerkingstechnie-
ken. De docent helpt je om de  

vaardigheden te ontwikkelen en er  
wordt 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 vlecht- 
werk 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 aan- 
dacht voor techniek, het verhaal ach- 
ter 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 documentaire-
fotografie.
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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 beschik-
baar, in onder andere Bibliotheek Merenwijk, Bibliotheek Stevenshof, 
Bibliotheek Nieuwstraat en leslocatie Het Leidse Volkshuis. 

Voor meer informatie kun je mailen naar tentoonstellingen@BplusC.nl

Exposeren 
bij BplusC

Werk van Ina Versteeg

In de agenda op onze website staan 
onze exposities. Wil je weten wat er 
allemaal te zien is? Scan de QR-code!
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Foto credits: Rob Oudshoorn
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BplusC Dans- en 
Theaterschool

Ontdek de 
danser in jou!
Plezier en uitdaging voor iedere
dansliefhefbber
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 ver-
der! Onze ervaren docenten halen in de 
les de passie voor kunst naar boven en 
hebben oog voor de creatieve voorkeu-
ren en ontwikkeling van iedere cursist. 
Kortom, er is plek voor iedere danslief-
hebber. Je kunt na school of werk genie-
ten van een ontspannen en gezellige 
les of gaat de uitdaging aan in onze 
gevorderde lessen. Voor volwassenen 
bieden we onder andere Klassiek ballet 
op drie niveaus, Spitzentraining en Jazz
aan. Het lesseizoen wordt afgesloten 
met een dansvoorstelling van alle leer-
lingen van de BplusC Dansschool.  

Klassiek ballet 
Klassiek ballet is een beroemde dans-
vorm 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 aan-
dacht aan dansante en muzikale kwali-
teiten. 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 do-
cent. 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 
choreografi e dansen op spitzen is erg 
bijzonder. 

Foto credits: Simon Duindam
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Jazz 
Jazz is een bijzonder diverse en sprank-
elende dansstijl voor alle niveaus! We 
dansen op muziek uit allerlei genres, 
zoals pop, fi lmmuziek en r&b. Ook 
komen er bewegingselementen uit an-
dere dansstijlen aan bod, zoals tech-
nical jazz, showmusical en modern. 
In de les wordt aandacht besteed aan 
techniek en coördinatie in de oefening-
en en aan souplesse en uitstraling in de 
choreografi e. 

Meer dansstijlen? 
Wil je een bepaalde dansstijl leren, maar 
staat hij niet in dit overzicht? Bekijk het 
cursusoverzicht op onze website! Naast
de uitgelichte dansstijlen in deze bro-
chure, bieden we regelmatig andere 
danscurssen aan. Heb je na het bekijk-
en van ons cursusoverzicht nog vragen? 
Neem dan contact met ons op door een 
mail te sturen naar: cursus@BplusC.nl

Kom naar de 
proefl esweken!
Lijkt het je leuk om een instrument, band,
orkest of koor uit te proberen? Wil je 
een keer meedansen? Of ontdek je 
graag de kunstenaar in jou? Kom naar 
de proefl esweken. Je kunt dan gratis 
meedoen aan lessen en workshops. Een 
ideale manier om onze cursussen te 
ontdekken! 

Scan de QR-code om op de hoogte te 
blijven van actuele informatie. 

Meer weten over de BplusC 
Dans- en theaterschool? 

Scan de QR-code!
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Blijf op de hoogte!
Wil jij altijd op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws en leuke 
activiteiten?

Check onze agenda, meld je aan voor 
onze nieuwsbrief én volg onze online 
kanalen! We zijn te vinden op op Face-
book, Twitter, LinkedIn, YouTube of 
Instagram!

Wil je de agenda checken?
Scan de QR-code!

Wil je je aanmelden voor 
de nieuwsbrief? Scan de 
QR-code!

@BplusC

@BplusC

@BplusC Leiden  

@BplusC

@BplusC
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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
Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA
Leiderdorp

Het Leidse Volkshuis
Apothekersdijk 33, 2312 DD Leiden

BplusC Muziekhuis
Middelstegracht 123, 2312 TV Leiden

BplusC Rapenburg
Rapenburg 22, 2311 EW Leiden

BplusC Bibliotheek Merenwijk
Rosmolen 4, 2317 SJ Leiden

BplusC Bibliotheek Stevenshof
Trix Terwindstraat 6, 2331 GW Leiden

BplusC Oegstgeest
Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest

BplusC Wassenaar
Dr. Mansveltkade 9b, 2242 TZ 
Wassenaar

Bibiotheeklocaties
BplusC

Leslocaties 
BplusC

Weten wat de openingstijden 
van onze locaties zijn? 

Scan de QR-code!
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BplusC staat voor:
Bibliotheek
Taalhuis
Dans- en theaterschool
Kunst en beeld
Muziekschool 
Volksuniversiteit
Centrum voor Amateurkunst 
Leiden

www.BplusC.nl | 0900 23 23 000

i-Lab
Concertzalen
Oefenruimtes
Studieplekken
Lezingen en debatten
Cursussen
Workshops
En nog veel meer...


