Doe mee!
Muziekles, zingen, schilderen,
beeldhouwen, peuterdans,
moderne dans, theater, musical
en nog veel meer!

De Bilt, Zeist &
Utrechtse Heuvelrug

kunstenhuis.nl

Kunst voor iedereen!
Vind jij het leuk om te tekenen, te creëren
of te schilderen? Sta jij het liefst de hele
dag te dansen of te zingen? Ben jij op
ieder feestje de ster met een act? Of wil je
muziek maken, alleen of in een band?
Bij het KunstenHuis kan dit allemaal!

Het KunstenHuis bestaat uit:
Muziekschool De Bilt-Zeist, Theaterschool Masquerade,
Dansschool EDC, Beeldende Kunst/De Werkschuit,
de afdelingen Scholen en Cultuur & Samenleving,
Theater Het Lichtruim en Poppodium De Peppel.

Voor alle leeftijden en
alle niveaus
KunstenHuis biedt cursussen en
lessen op het gebied van muziek,
theater, dans en beeldende
kunst voor iedereen, voor alle
leeftijden en op alle niveaus.
Plezier, persoonlijke
ontwikkeling en artistieke
kwaliteit staan daarbij voorop.

Gedreven vakdocenten
Onze enthousiaste docenten
zijn hiervoor goed geschoold.
Velen zijn behalve docent ook
uitvoerend kunstenaar, musicus,
danser of theatermaker. Met
plezier delen ze hun passie
met jou én leren ze je de fijne
kneepjes van het vak.

Proefles
Kom vrijblijvend een proefles
volgen bij een les naar keuze!
Meld je aan via de website of
neem contact op voor een
persoonlijk advies;

 030-6958393
 info@kunstenhuis.nl

Meld je aan voor een
proefles op
kunstenhuis.nl/proefles

Cursusaanbod en tarieven
Check voor het actuele
cursusaanbod, tijden,
prijzen en locaties:
www.kunstenhuis.nl

Kortingen
Voor bijzondere kortings
regelingen werkt het KunstenHuis
samen met Jeugdfonds voor Sport
en Cultuur, Stichting Leergeld,
Stichting Kinderhulp en U-Pas.
Lees meer over kortingen op
kunstenhuis.nl/
algemene-voorwaarden

Corona
De veiligheid en gezondheid
van onze cursisten, docenten
en medewerkers staan bij ons
voorop. We nemen alle nood
zakelijke maatregelen om ervoor
te zorgen dat de lessen worden
gegeven op een veilige manier.
Het KunstenHuis volgt hierbij te
allen tijde de richtlijnen van het
RIVM en de overheid alsmede die
van de brancheorganisatie voor
cultuureducatie.

Voor meer informatie kijk op
kunstenhuis.nl/
corona-protocollen

Ik maak muziek

kunstenhuis.nl
/muziek

Muziek voor iedereen!
Wil je muziek maken, beluisteren of
beleven? Alleen of samen met anderen?
Wil je leren zingen of een instrument
bespelen op de manier die het beste bij jou
past? Muziekschool De Bilt-Zeist is de plek!
Hier worden jouw interesse en talent
gevoed, van kind tot professional.

Bekijk alle muzikale
cursussen op

kunstenhuis.nl
/muziek

Première: samen leren
muziek maken
KunstenHuis Muziekschool
De Bilt-Zeist kent diverse
programma’s waarbij je naast het
leren bespelen van een instrument
ook direct gaat samenspelen.
Première is een speciaal daarvoor
ontwikkeld programma voor
kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Poppremière is voor kinderen van
9 t/m 12 jaar, waarbij zij naast de
les gelijk in een band gaan spelen.

Zingen + spelen =
genieten van 0 t/m 99 jaar

Passie voor muziek,
op elk niveau

Van Muziekplezier voor de
allerjongsten, instrumentale
oriëntatie- en verdiepings
cursussen, ensembles,
bands, koren, Oude Muziek
en DJ-lessen tot aan HAFA
theorie- en praktijkexamens,
talent ontwikkelingsklassen
en auditie-coaching voor
toelating tot conservatoria en
popopleidingen.

Muziekschool De Bilt-Zeist zorgt
ervoor dat er overal in Zeist en
De Bilt muziek klinkt. De ruim
80 docenten en medewerkers
zetten graag hun passie, kennis
en ervaring voor je in, waarbij
kwaliteit vanzelfsprekend is.
Of het nu om klassieke muziek
of popmuziek gaat, met goede
docenten aan je zij kom je verder.

Nieuwsgierig?
Kijk op
www.kunstenhuis.nl/maakkennismetmuziek

 De harplessen die ik
al elf jaar volg bij de
muziekschool zijn heel
inspirerend. Dankzij het
KunstenHuis heb ik mooie
kansen gekregen, zoals
mijn deelname aan het
Rosa Spier Concours 
Lisa Kurstjens

STARTEN MET MUZIEK
MUZIEK INSTRUMENTEN
POPSCHOOL
SAMEN MUZIEK MAKEN
SAMEN ZINGEN
TECHNIEK, TALENT EN THEORIE
OUDE MUZIEK
LESSEN OP LOCATIE

Volg ons op social media

TWITTER

Facebook-f

KHMuziekschool muziekschool.
debilt.zeist

instagram

YOUTUBE

kunstenhuis_
muziekschool

KunstenHuis

Ik speel theater

kunstenhuis.nl
/theater

Schitter op het toneel!
Droom jij er van op het toneel te staan?
Dan zijn de lessen van Theaterschool
Masquerade iets voor jou! Wij bieden
theater- en musicallessen vanaf de
allerkleinsten tot en met theatersport
voor volwassenen. We werken volgens
een leerlijn. Ieder jaar speel je in een
voorstelling in het theater!

Bekijk alle theater
cursussen op

kunstenhuis.nl
/theater

Theaterschool
Masquerade viert
20-jarig jubileum!
In 2021 bestaat Theaterschool
Masquerade 20 jaar en dat
vieren we op geheel eigen
wijze. We kunnen terug
kijken op veel prachtige
voorstellingen en veel
mooie momenten met onze
docenten en leerlingen.

Oriëntatie- en basiscursus
Je begint met een oriëntatie- of
basiscursus theater/musical.
Er komen verschillende spelvormen
en disciplines aan bod waaronder
zang, dans en uiteraard spel.
Spelplezier staat voorop. Aan het
einde van het seizoen speel je
samen met andere leerlingen in
een voorstelling in het theater!

Opleidingsklas
De nadruk ligt op de ontwikkeling
van je eigen spelvaardigheden
en het voorbereiden op het

maken van een productie.
Gespecialiseerde docenten
geven les in o.a. improvisatie,
scènes maken, speelstijlen en
personage-ontwikkeling.

Productieklas
Na de opleidingsklas kun je doorstromen naar een productieklas
(theater of musical), waarin je werkt
aan een eigen voorstelling onder
leiding van een regisseur. Aan het
eind van het jaar speel je de voorstelling minimaal twee keer in het
theater.

Nieuwsgierig geworden?
Bekijk onze leerlingen in actie op
www.kunstenhuis.nl/maakkennismettheater

 Dit is het
allerleukste
wat ik ooit
in mijn
leven heb
gedaan! 

Leerling basisklas na de
voorstelling in het theater

KLEUTER MUSICAL 4-6 JAAR
THEATER- EN MUSICALMENU 6-12 JAAR
THEATERKLAS 6-13 JAAR
MUSICALKLAS 6-13 JAAR
OPLEIDINGSKLAS THEATER & MUSICAL 12+ JAAR
PRODUCTIEKLAS THEATER & MUSICAL 12+ JAAR
THEATERGROEP MQ 14+ AUDITIE
THEATERSPORT VOLWASSENEN

Volg ons op social media

TWITTER

Facebook-f

instagram

YOUTUBE

Kunstenhuis

jtsmasquerade

theaterschool_
masquerade

KunstenHuis

Ik dans

kunstenhuis.nl
/dans

Beleef dans!
Bij Dansschool EDC vind je een divers aanbod
aan dansstijlen. Vanaf 2 jaar tot 80+ zijn er
wekelijks lessen te volgen in de professionele
dansstudio’s in De Bilt, Zeist en Driebergen.
Onze enthousiaste en gediplomeerde
dansdocenten leren je graag de juiste techniek
aan, waarbij dansplezier en -beleving voorop
staat!

Bekijk alle
danscursussen op

kunstenhuis.nl
/dans

Dansschool EDC
bestaat 40 jaar!
In 1980 startte Elisabeth Dance
Center (EDC). Met de fusie van
EDC met de dansschool van het
KunstenHuis in 2019 bestaan
we in 2020 maar liefst 40 jaar.
We zijn er trots op dat er nog
steeds met zoveel passie bij ons
gedanst wordt!

Danslessen voor alle
leeftijden en niveaus
Ben je een beginner of juist een
vergevorderde danser? Voor alle
niveaus én leeftijden is er een
passende dansles. Alle dans
docenten zijn specialisten in hun
stijl en erkend gediplomeerd. Zij
leren je de juiste danstechnieken
aan. Je wordt fysiek sterker in
o.a. conditie, coördinatie en
lichaamshouding. Ook is er
veel aandacht voor muzikaliteit,
creativiteit en expressie.

Kom vrijblijvend een proefles
volgen bij een les naar keuze!

Meer dansactiviteiten
Ieder seizoen dans je met alle
leerlingen mee in de unieke
dansvoorstellingen in het
theater! De selectiegroepen
treden vaker op bij evenementen.
Dansschool EDC organiseert
ook masterclasses, audities,
zomerlessen en workshops waar
je aan mee kan doen.

Benieuwd geworden?
Bekijk onze dansers in actie op
www.kunstenhuis.nl/maakkennismetdans

PEUTERDANS
KINDERDANS
KINDERBALLET
DANSMIX
KLASSIEK BALLET
SPITZEN
SELECTIETRAINING
SHOWBALLET
STREETJAZZ
STREETDANCE
JAZZ
MODERN
MODERN-JAZZ
URBAN
URBAN COMMERCIAL
BREAKDANCE
TAP
HIGH HEELS SHOW
URBAN/SHOW/FUNK
AFRO DANCE
AFRO BOOTCAMP
DANSCONDITIE/PILATES
CAPOEIRA
TAI CHI
YOGA
INCLUSIEDANS

 Ik word heel
blij van de
dansles; er
is een goede
sfeer en het
zijn leuke
choreo’s 
Julia (17 jaar)

Volg ons op social media

TWITTER

Facebook-f

instagram

YOUTUBE

kunstenhuis

kunstenhuis
dansschooledc

dansschool_
edc

KunstenHuis

Ik creëer

kunstenhuis.nl
/beeldend

Laat je inspireren!
Van beginner tot gevorderde, van kind tot
volwassene, in het gevarieerde cursusaanbod
van de afdeling Beeldende Kunst vind je een
passende beeldende cursus. Maak kennis met
beeldende kunst, verdiep je in een specifieke
techniek of ontwikkel je eigen stijl.

Bekijk alle beeldende
cursussen op

kunstenhuis.nl
/beeldend

Techlab: Uitvinders
gezocht!
Hou jij ervan om nieuwe dingen
te bedenken, te maken en uit
te proberen? Dan kun je aan
de slag in het Techlab van
KunstenHuis Beeldende Kunst!
Uitvindingen die lichtgeven,
draaien, bewegen en geluid
maken: we gaan het experiment
aan! Leer hoe je van een idee tot
werkelijkheid komt.

Voor alle leeftijden
en niveaus
Kinderen kunnen volop experimenteren in de Kinderateliers of
in het Techlab. In het Jongeren
atelier ga je met leeftijdsgenoten
aan de slag met uiteenlopende
artistieke opdrachten, waardoor
het een perfecte voorbereiding
op een kunstopleiding is! Voor
volwassenen is er een groot en
divers cursusaanbod, ingedeeld
naar basis-, vervolg- en
academiecursussen.

De beste docenten
Onze ervaren en gedreven
vakdocenten staan als uitvoerend
kunstenaar midden in de praktijk.
Onder hun professionele en
enthousiaste begeleiding leer
je op je eigen niveau materialen
en technieken kennen en krijg je
volop ruimte om jouw talent te
ontwikkelen!

Op zoek naar inspiratie?
Bekijk het werk van onze cursisten op
www.kunstenhuis.nl/maakkennismetbeeldend

 In de les word ik
gestimuleerd om iets
op een andere manier
te bekijken en te
experimenteren 
Jo, cursist Schilderen/Tekenen

TEKENEN
SCHILDEREN
EXPERIMENTELE TECHNIEKEN
CHINESE EN JAPANSE TECHNIEKEN
BEELDHOUWEN
BOETSEREN
POTTENBAKKEN
GOUDSMEDEN
TEXTIEL
FOTOGRAFIE
GRAFIEK
CURSUSSEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN

Volg ons op social media

TWITTER

Facebook-f

instagram

YOUTUBE

Kunstenhuis

KunstenHuis
DeWerkschuit
DeBiltZeist

kh.artspace

KunstenHuis

Ook bij het
KunstenHuis
Inclusieve samenleving
Wij vinden dat iedereen met
kunst en cultuur moet kunnen
meedoen en meebeleven.
Daarom organiseert de afdeling
Cultuur & Samenleving speciale
cursussen en projecten voor
mensen die moeite hebben
om bij het ‘normale’ aanbod
aan te sluiten. Zoals schilderen
voor ouderen met beginnende
dementie, theater voor en door
senioren, kunstlessen voor
kinderen uit gezinnen met een
smalle beurs.

Meer weten? Zie
kunstenhuis.nl/
cultuur-samenleving

Kunstonderwijs op
scholen
Het KunstenHuis heeft veel
ervaring met het organiseren van
voorstellingen, lessenreeksen,
workshops en projecten op het
basis-, voortgezet- en speciaal
onderwijs in de regio. Inmiddels
geven onze docenten op zo’n
50 scholen les aan meer dan
13.000 leerlingen.

Meer weten? Zie
kunstenhuis.nl/scholen

Poppodium De Peppel
Met een line-up van (inter-)
nationale bands en performers
van uiteenlopende muziekstijlen
is er altijd iets te beleven bij
Poppodium De Peppel. Van
popconcert tot kinderdisco in de
eigen zaal maar ook op diverse
bijzondere locaties in Zeist.
www.peppel-zeist.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief: peppel-zeist.nl/
nieuwsbrief

Theater Het Lichtruim
In dit intieme theater in De Bilt/
Bilthoven geniet je van een
veelzijdig programma: theater,
muziek, klassieke concerten,
kindervoorstellingen en cabaret
naast filmhuisfilms en literatuurlezingen. Van lokale helden tot
landelijke toppers.
www.theaterhetlichtruim.nl

Meld je aan voor de
nieuwsbrief:
theaterhetlichtruim.nl

Verhuur
Bent u op zoek naar een geschikte
locatie voor uw repetitie,
evenement of vergadering?
Het KunstenHuis verhuurt
vergaderruimtes, theaterzalen,
dans- en theaterstudio’s,
muzieklokalen, oefenruimtes,
een galerie en een foyer.

Wij hanteren speciale tarieven
voor culturele verenigingen en
gezelschappen.

Neem voor alle mogelijk
heden contact op via
verhuur@kunstenhuis.nl.

KunstenHuis
www.kunstenhuis.nl
info@kunstenhuis.nl
030 695 8393
Postadres:
Postbus 327
3700 AH Zeist
Leslocaties
De Klinker, Markt 3, Zeist
(muziek)
De Egeling, Egelinglaan 2b, Zeist
(theater, dans en beeldende kunst)
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven
(muziek, theater, dans en beeldende kunst)
Dansstudio Driebergen, Hoofdstraat 166
(bij Fitline), Driebergen (dans)

Volg het KunstenHuis op social media:
TWITTER kunstenhuis
Facebook-f kunstenhuis.debiltzeist

instagram kunstenhuis
YOUTUBE KunstenHuis

Bekijk het actuele cursusaanbod
met tijden, prijzen en locaties op:

kunstenhuis.nl

