Welkom bij
De Meerpaal Academie!
“Maak je leven leuker met dans, muziek, beeldende kunst en theater.”

> www.meerpaal.nl

Ontdek jouw talent
Urban dance, Basgitaarles, Beeldhouwen, Musical of Muziek op schoot. Zomaar een greep
uit ons aanbod. We bieden maar liefst 75 verschillende cursussen! Gelukkig maar, want
iedereen is anders. Wat is jouw talent? De docenten van De Meerpaal zijn groot fan van
hun vak en hopen dat de vonk ook op jou overslaat. Het leven wordt leuker met dans,
muziek, beeldende kunst en theater!

Even kennismaken met deze leuke creatieve mensen en hun passie? Dat kan op de volgende manieren:

Open lesweek

In de week van 9 september 2019 geven we les met de
deuren open. Je bent de hele week welkom om te zien
hoe het er in onze lokalen aan toe gaat.

KENNISMAKINGSCURSUS

I n de meeste gevallen is het mogelijk om een kennismakingscursus te volgen van 4 tot 8 weken. Zo kun je
rustig uitvinden of de gekozen les bij jou past zonder dat
je jezelf voor een jaar vastlegt.

Professionele kunstenaars én docenten

Onze docenten zijn allemaal professioneel geschoold
in hun vakgebied en beschikken over de nodige pedagogische en didactische vaardigheden. Zij coachen
jou in het ontwikkelen van je eigen persoonlijke
stijl. Ook zijn ze vaak actief als uitvoerend kunstenaar:
in orkesten en bands, als acteur en regisseur of als
beeldend kunstenaar.

Gratis proefles

 aat je contactgegevens achter op de website en je
L
ontvangt van de docent een uitnodiging voor een gratis
proefles. Zo kun je het vak even ervaren en is er alle tijd
om jouw vragen te stellen.

Save the date

Krijg jij geluid uit een trompet? Hoe soepel zijn jouw
heupen en hoe creatief ben jij? Kom het uitvinden op
onze Open Dag op zaterdag 16 mei 2020.

Save the date

16 m e i 2
02 0
“Iedereen is anders en iedereen
heeft talent, ontdek de jouwe
door te doen.”
Docent beeldende kunst Linda Dekker
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Van laagdrempelig
tot hoog
niveau

“Door te anticiperen op
ieders eigen niveau hoop
ik het beste bij de cursisten
naar boven te halen qua
creativiteit en techniek.”

De Meerpaal organiseert heel veel laagdrempelige activiteiten: van jamsessie tot
meezingcafé, van expositie tot experimenteren in de Talentenkeuken. Deze activiteiten
zijn gratis, zodat zo veel mogelijk mensen
kunnen meedoen. Onze lessen zijn helaas
niet gratis. Als je een toegankelijkheidsbijdrage krijgt van de gemeente, mag je de
Pas van Dronten gebruiken voor het betalen
van de lessen.
Voor getalenteerde leerlingen bieden we met
onze Plusklassen een programma op maat,
om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op
de toelating tot een vervolgopleiding.
In de spotlights op het podium

Docent beeldende kunst Monique Hanekamp

De Meerpaal beschikt over twee theaterzalen, een vestzaktheater voor 150 man publiek en een grote zaal, geschikt
voor 680 bezoekers. Onze professionele theatertechnici
zetten jou graag in de spotlights!

Ontdek jouw
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Een kijkje achter de schermen

In De Meerpaal treden vaak bekende artiesten op.
Vaak kunnen we daar bijzondere deals mee sluiten
zodat onze leerlingen een kijkje achter de schermen
mogen nemen, artiesten kunnen ontmoeten of
zelfs een masterclass volgen. Sowieso krijg je als
leerling korting op de toegang van theater- en
bioscoopvoorstellingen.

Caroline

Samenwerking

Wij werken samen met andere aanbieders en
culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen,
dansscholen en koren maar ook met partners als
scholen, STADronten en stichting Avondvierdaagse.
Samen organiseren we bruisende activiteiten voor
de gemeente Dronten. Van het Sinterklaasfeest tot
Koningsdag, van Water wordt Land tot voorstellingen
en workshops.

Wist je dat…
... we regelmatig korte enquêtes
versturen waarmee we de kwaliteit
van ons kunstencentrum op hoog
niveau kunnen houden?

talent

Ans

Marleen
Wij staan graag voor je klaar

Heb jij je aangemeld voor een cursus of
proefles? Dan komt je aanmelding terecht
bij onze administratie. Daar wordt jouw
aanvraag verwerkt en word je ingedeeld bij
jouw les naar keuze. Heb je specifieke vragen
of wensen? Caroline, Ans en Marleen helpen
je graag bij jouw zoektocht naar de cursus
die bij je past!
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Muziek
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“Music on. World off.”
Meer dan 30 instrumenten

Je leest het goed: we geven les op
meer dan 30 instrumenten. Daar zit
jouw favoriete instrument vast tussen.
23 HBO-geschoolde muziekdocenten
zetten zich wekelijks in om jou zo
goed mogelijk te begeleiden op jouw
muzikale ontdekkingsreis. De docenten van De Meerpaal zijn groot fan
van hun vak en hopen dat de vonk
ook op jou overslaat.

De les die bij jou past

Individueel les, duoles of groepsles.
Welke lesvorm past bij jou? In de
meeste gevallen is het mogelijk om
een kennismakingscursus te volgen
van 8 weken. Zo kun je rustig uitvinden of de gekozen les bij jou past

zonder dat je jezelf voor een jaar vastlegt. In veel gevallen kun je voor deze
periode ook een instrument huren bij
De Meerpaal.

Maak nieuwe muziekvrienden
Wij organiseren veel om jou de kans
te geven om samen met andere
muzikanten te spelen. Dat kan via
het Samenspelcafé, de Popschool,
een koor of ensemble. Elke tweede
vrijdag van de maand organiseren wij
het Meezingcafé, van 10.30 tot 11.30
uur op het Serviceplein. Iedereen is
welkom en de toegang is gratis. Elke
derde donderdag van de maand kun
je jammen tijdens de jamsessie in
het Grand Café. Vanaf 20.15 uur ben
je van harte welkom om te kijken,
luisteren en vooral mee te doen. De
backline staat klaar, je hoeft alleen
nog in te pluggen. Ook de jamsessies
zijn gratis toegankelijk.
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“In de harples spelen we alle
stijlen: van Latin tot Pop en
Klassiek. Voor mijn leerlingen
een ideale mogelijkheid om
erachter te komen welke
muziek ze nu echt leuk vinden.”
Docent Ilse Lassche-Dekker

Experimenteren zonder docent

Soms wil je zelf experimenteren, liedjes
schrijven of studeren op je instrument
zonder docent. Dat stimuleren wij
graag! Daarom mag je als leerling van
De Meerpaal Academie gratis gebruikmaken van onze popstudio. Jouw docent
vertelt jou hierover graag meer.

In de spotlights bij Meerpaal
Live

Tijdens Meerpaal Live sta jij in de spotlights. Voor onze cursisten hebben we
twee prachtige theaterzalen die gebruikt
worden voor de optredens. In deze zelfde
zalen staan ook regelmatig bekende
artiesten, dus je kunt er op rekenen dat
onze technici hun vak goed verstaan.

“Het belangrijkste is dat de
leerling plezier heeft in het
spelen. Iedereen speelt en
leert op zijn eigen tempo.”
Docent Harold Beukers
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“Music on. World off.”
Voortgang

Regelmatig bespreekt de docent je
muzikale wensen en vorderingen
met jou. Zo maken we je voortgang
inzichtelijk. Leerlingen tot 16 jaar
ontvangen twee keer per jaar een
rapport. Leerlingen met bovengemiddeld veel talent en werklust zijn
op hun plek in de Plusklas muziek.
Hierin organiseren we een aanbod op
maat dat aansluit op jouw individuele
wensen en waarin je veel samenwerkt
met andere talenten. Ook werken we
samen met andere kunstencentra
binnen Flevoland.

te doen. Dat kan op elk instrument.
Wij stimuleren cursisten om dit te
doen, want je zult merken dat je
dan net wat harder werkt, waardoor
je vorderingen en motivatie in een
stroomversnelling gaan.

Een feest wordt pas écht leuk
met livemuziek!

Organiseer je een receptie, beurs of
verjaardag? Elk feestje is leuker met
livemuziek! Gevorderde leerlingen
van De Meerpaal Academie, een
bandje van de Popschool of professionele muzikanten? Muziekmakelaar
Mark Dekkers heeft de juiste contacten
en helpt je graag verder wanneer je
op zoek bent naar de muzikale aankleding voor jouw evenement. Stuur
een mail naar m.dekkers@meerpaal.nl
voor meer informatie.

Verdieping in de muziek

Als muziekcursist bij De Meerpaal
kun je gratis muziektheorielessen
volgen. Ook biedt De Meerpaal jou
de mogelijkheid om muziekexamen

Mariëlle Mud, coördinator klassieke muziek

“Muziek maken samen met anderen
is een verrijking van jezelf.”
“Ik word ontzettend blij van al die kinderen en volwassenen die wekelijks les volgen en zich helemaal onderdompelen
in de wereld van muziek. Het leren bespelen van een muziekinstrument vereist wel wat oefening en discipline, maar
samen met anderen muziek maken is een verrijking van jezelf. De samenwerkingen die De Meerpaal heeft met lokale
partijen is uniek te noemen. Cursisten kunnen veelal hun geoefende werk direct in praktijk brengen bij de orkesten of
ensembles waarvan ze lid zijn. Daar doe je het allemaal voor!”
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Imre Kruis, coördinator lichte muziek

“Optreden helpt leerlingen om
onbevangen in het leven te staan.”
“Het mooiste moment voor mij is wanneer het zaallicht uit gaat in de theaterzaal, vlak voor aanvang van Meerpaal
Live. Leerlingen wachten vol spanning tot ze aan de beurt zijn om op te treden. Of nou ja, spanning? Ouders die in
de zaal zitten zijn soms meer zenuwachtig dan de leerlingen zelf! Regelmatig treden onze leerlingen op en dat helpt
ze om onbevangen in het leven te staan.
Je muziek laten horen op een professioneel podium, samen spelen, naar elkaar luisteren, van elkaar leren en elkaar
helpen als het muziekstuk even de mist in dreigt te gaan. Die ervaring gun ik iedereen.
Als coördinator ben ik trots op de laagdrempelige mogelijkheden die we bieden om samen te spelen. Bijvoorbeeld in
de Popschool, op onze maandelijkse jamsessies en bij Meerpaal Live. Als leerlingen veel samen muziek maken, merk
je al docent vrij snel: als ik zelf even niet meespeel, dan gaat het ook goed! Deze leerlingen komen er wel.

Wij geven les op de volgende instrumenten

					

Blaasinstrumenten	klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, trombone, blokfluit, dwarsfluit, bariton,
bastuba, bugel, cornet					
Slaginstrumenten
drums, klassiek slagwerk (pauken, marimba, xylofoon, trom, percussie, etc)		
Snaarinstrumenten
gitaar (akoestisch/elektrisch), basgitaar, harp, 					
Strijkinstrumenten
viool, cello, contrabas					
Toetsinstrumenten
piano, keyboard					
Zang			klassiek, pop & jazz					
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Tarieven muzieklessen Meerpaal Academie 2019-2020
Groepslessen en ensembles:

<21

Muziek op schoot (0-4 jaar)

10x

Speciaal Muziek Onderwijs

38x

Muziektheorie (gratis voor muziekleerlingen van De Meerpaal)

5x

Jazz & Funk band

19x

120 min.

Meerpaal Malletband*

38x

120 min.

10x of 38x

40 min.

21+

45 min.
€ 4,50
60 min.

€ 6,95

€ 4,50
€ 9,25

€ 13,95

€ 6,95

€ 8,75

Popschool*
Klassiek Ensemble*
Projectkoor

10x

Flauto Dwarsfluitensemble

38x

Plusklas Muziek

15x

90 min.

60 min.
€ 10,00

* Volg je een jaarcursus muziek bij ons, dan betaal je maar € 4,50 (<21) / € 6,95 (21+)			

Instrumentale & vocale lessen		
Kennismakingscursus

8x

<21

21+

€ 10,75

€ 13,75

€ 13,75

€ 17,95

30 min.

€ 20,95

€ 26,50

40 min.

€ 27,50

€ 35,00

30 min.

€ 23,50

€ 31,00

40 min.

€ 31,00

€ 41,00

20 min.
30 min.

Duoles

wekelijks of eens per 14 dagen

38x of 19x
40 min.

wekelijks

38x

wekelijks of eens per 14 dagen

38x of 19x

20 min.

Individueel muziekles

Strippenkaart

op afspraak

10x

Orkest tarief			
Individueel muziekles
wekelijks

38x

Duoles

<21

21+

20 min.

€ 10,75

€ 14,75

30 min.

€ 16,50

€ 21,50

30 min.

€ 8,50

€ 11,25

							

Cursusoverzicht muziek 2019-2020

Aantal
keer

Leeftijd

Dag

Tijd

Startdata

Opmerkingen

Docent

Speciaal Muziek Onderwijs

38

16+

Maandag

19.10-20.10

26-08-19

Doelgroep met verstandelijke beperking

Ilse Lassche-Dekker

Flauto (dwarsfluitensenble)

38

16+

Maandag

20.00-21.00

26-08-19

Gevorderde spelers/instroom mogelijk

Ivo Visser

De Meerpaal Malletband

38

7+

Woensdag

19.00-21.00

28-08-19

Instroom mogelijk

Ciska Terpstra

Jazz & Funkband

19

16+

Woensdag

20.00-22.00

28-08-19

Gevorderde spelers/instroom mogelijk

Mark Dekkers

Seniorenpopkoor Swifter Smarties

40

Volw.

Woensdag

20.00-21.30

28-08-19

Swifterbant, de Steiger

William Vercraeye

Seniorenpopkoor Sweet Sixty

38

Volw.

Woensdag

13.30-15.00

28-08-19

Instroom mogelijk

Angelique Vlieger

Muziektheorie

5

8+

Woensdag

16.30-17.30

25-9-2019 (BC)
15-1-2020 (A)

Voor Meerpaalleerlingen gratis

Mariëlle Mud

10

0-2 jaar

Vrijdag

9.00-9.45

4-10-19
24-1-20
17-4-20

Aansluitend samen koffie drinken

Daniëlla Snijders

10

2-4 jaar

Vrijdag

10.00-10.45

4-10-19
24-1-20
17-4-20

Aansluitend samen koffie drinken

Daniëlla Snijders

Projectkoor

10

16+

Vrijdag

18.45-20.15

20-9-19
24-1-20
17-4-20

Gevorderde zangers

Wim van Lenthe

Popschool

38|10

8+

Ma t/m do

op afspraak

op afspraak

Alle niveaus

Verschillende
docenten

Activiteit

Muziek op schoot

Dans
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“Pak me vast en dans met me.”
Wist je dat dansen gelukkig maakt? De London School of Economics publiceerde dit jaar
een onderzoek waarin naar voren komt dat gewoonweg dansen mensen net zo gelukkig
maakt als een salarisverhoging van 2000 euro op jaarbasis. Dansen werd hierbij vergeleken
met andere sporten en kwam als allerbeste uit de bus. Maar dat is nog niet alles: dans
vermindert stress, je werkt op een leuke manier aan je conditie, het is voor jong en oud
én het brengt mensen tot elkaar. Genoeg redenen om een leuke danscursus uit te zoeken.

De stijl die bij jou past

Onze vier docenten bieden een
gevarieerd aanbod van verschillende
dansstijlen, van klassiek ballet tot modern en urban. Kinderen vanaf twee
jaar kunnen al starten met hun eerste
danscursus, namelijk bij Peuterdans.
Wil je eerst uitproberen? Neem een
gratis proefles, of volg een kennismakingscursus van vier weken. Zo weet
je zeker dat je de juiste keuze maakt.
En voor de echte fanatiekelingen
bestaat het dansabonnement: Dans
Onbeperkt. Hiermee betaal je 1,5 keer
het reguliere lestarief en kun je verder
zoveel danslessen volgen als je wilt.

Een plek om te ontdekken,
experimenteren en te
creëren

Soms wil je zelf aan de slag om nieuwe
dingen te ontdekken. Dat stimuleren
wij graag en daarom mag je als leerling van De Meerpaal Academie gratis
gebruikmaken van onze dansstudio.
Jouw docent vertelt je hierover graag
meer.

thema en wordt zó goed bezocht, dat
hij maar liefst twee keer wordt uitgevoerd. Alle dansleerlingen doen mee
aan deze voorstelling.

Talentontwikkeling

Leerlingen met bovengemiddeld veel
talent en werklust zijn op hun plek
bij het Dans Lab, Modern Contemporary of Klassiek ballet (met spitzen).
Wij begeleiden jong talent naar het
kunstvakonderwijs en werken daarbij
samen met andere kunstencentra
binnen Flevoland. Met onze talentgroepen doen we geregeld mee aan
wedstrijden zoals Prove Your Move.
Zowel in 2018 als in 2019 won het
Dans Lab hier de eerste prijs.

Excursies en masterclasses

Voor onze dansleerlingen organiseren
we graag leuke extra’s zoals georganiseerde busreizen naar dansvoorstellingen in de randstad en workshops
in Amsterdam. Afgelopen seizoen is
één van onze dansgroepen zelfs vijf
dagen naar Londen geweest om daar
workshops te volgen, voorstellingen
te bezoeken en cultuur te snuiven.
Laat je inspireren!

Wist je dat…
... wij meerdere keren per
jaar een dansdag organiseren
waarbij er volop ruimte is om
je eigen choreografie aan de
buitenwereld te laten zien?
Met Eigen Werk in Uitvoering
en het Danscafé worden de
leerlingen uitgedaagd om hun
eigen dansstijlen te ontwikkelen en op te voeren.

Een dansvoorstelling met
álle dansleerlingen

Eén keer per twee jaar is de Grote
Zaal van De Meerpaal decor van een
grote dansvoorstelling. Deze voorstelling heeft iedere editie een ander
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Floor Stappers, coördinator dans & theater

“Ons aanbod is zo veelzijdig. Er zit
voor iedereen wel wat tussen.”
“Als coördinator van de dansafdeling ben ik enthousiast over de veelzijdigheid van de danscursussen. Of je nu op
hoog niveau wilt dansen, of gewoon wekelijks lekker je ding wil doen op de dansvloer: er is echt voor ieder wat wils.
Voor leerlingen die honger hebben naar meer lessen en op zoek zijn naar grotere uitdagingen zijn we vorig
jaar gestart met ‘Dans Onbeperkt’. De drive van die leerlingen is enorm. Ik geniet ontzettend van al die mooie
uitvoeringen waarin leerlingen hun talent aan elkaar en aan het publiek laten zien. Dat maakt me echt trots!”
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Tarieven danslessen Meerpaal Academie 2019-2020
Dans

<21
kennismaking

4x

jaarcursus

38x

korte cursus

10x

kennismaking

4x

21+

€ 3,75

Kleuterdans, Showgroep Spirit
45 min.
€ 4,50
Peuterdans		

Jazz-Streetdance, Klassiek ballet, Moderne dans,
Body & Balance, Jazzdance, Urban dance

60 min.

jaarcursus

€ 5,00

€ 7,50

€ 6,70

€ 9,00

€ 10,00

€ 13,50

€ 7,00

€ 10,00

€ 8,50

€ 11,30

€ 12,75

€ 16,95

€ 6,70

€ 9,00

38x
onbeperkt
kennismaking

Klassiek ballet volwassenen, Dans Lab, Modern Contemporary

4x
75 min.

jaarcursus
38x
onbeperkt

Studentenknipkaart		

5x

variabel

							

Cursusoverzicht dans 2019-2020

Aantal
keer

Leeftijd

Dag

Tijd

Startdata

Peuterdans

10

2-4 jaar

Maandag

16.15-17.00

23-9-19
13-1-20
30-3-20

Jazz-Streetdance

38

6-12

Maandag

17.00-18.00

26-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Jazz-Streetdance

38

12+

Maandag

18.00-19.00

26-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Showgroep Spirit

38

12+

Maandag

19.00-19.45

26-08-19

Auditie

Hanneke Potthoff

Klassiek ballet

38

Volw.

Maandag

20.00-21.15

26-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Kleuterdans

38

4-6 jaar

Dinsdag

16.15-17.00

27-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Klassiek ballet

38

6-9 jaar

Dinsdag

17.00-18.00

27-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Klassiek ballet

38

10-13

Dinsdag

18.00-19.00

27-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Klassiek ballet

38

14+

Dinsdag

19.00-20.00

27-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Moderne dans

38

14+

Dinsdag

20.00-21.00

27-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Kleuterdans

38

4-6 jaar

Woensdag

14.45-15.30

28-08-19

Instroom mogelijk

Moniek Goffree

Klassiek ballet (6-9 jaar)

38

6-9 jaar

Woensdag

15.30-16.30

28-08-19

Instroom mogelijk

Moniek Goffree

Klassiek ballet (10-13 jaar)

38

Woensdag

16.30-17.30

28-08-19

Instroom mogelijk

Moniek Goffree

Klassiek ballet (met spitzen)

38

14+

Woensdag

17.30-18.30

28-08-19

Instroom mogelijk

Moniek Goffree

Klassiek ballet gevorderd

38

Volw.

Woensdag

18.30-19.30

28-08-19

Instroom mogelijk

Moniek Goffree

Body & Balance

38

Volw.

Woensdag

19.30-20.30

28-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Jazzdance

38

Volw.

Woensdag

20.30-21.30

28-08-19

Instroom mogelijk

Hanneke Potthoff

Dans Lab

38

12+

Donderdag

17.15-18.30

29-08-19

Auditie

Amarinske Brands

Modern Contemporary gevorderd

38

16+

Donderdag

18.30-19.45

29-08-19

Instroom mogelijk

Amarinske Brands

Modern Contemporary

38

12+

Donderdag

19.45-21.00

29-08-19

Instroom mogelijk

Amarinske Brands

Urban dance

38

6+

Vrijdag

15.30-16.30

30-08-19

Instroom mogelijk

Michell Rojas

Urban dance

38

12+

Zaterdag

11.00-12.00

31-08-19

Instroom mogelijk

Michell Rojas

Activiteit

10-13
jaar

Opmerkingen

Docent

Hanneke Potthoff
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Beeldende kunst
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“Je hoofd leeg maken door met je handen te
werken: de ultieme vorm van mindfulness!”
Even de hectiek van het leven achter je laten en het hoofd leeg maken. Heerlijk met je
handen werken en alleen maar denken aan nu. Dat is wat onze cursisten ervaren in
de beeldende lessen. De ultieme vorm van mindfulness met als bonus een zelfgemaakte
creatie die mee naar huis gaat. Het aanbod is divers: van tekenen en schilderen tot
beeldhouwen en edelsmeden of fotografie. Al vanaf zes jaar kun je terecht bij één van
onze beeldende cursussen. Zo is er altijd een cursus die bij jou past!

Reguliere- en coachingslessen
Onze lessen vinden plaats in onze
twee goed geoutilleerde ateliers
waar je samen met medecursisten
naar hartenlust aan het werk kunt
onder begeleiding van een docent.
Voor cursisten die graag zelfstandig willen tekenen, schilderen of
beeldhouwen bieden we speciale
coachingslessen. De ene week werk
je samen met de docent. De andere
week ga je zelfstandig aan de slag.

Talentontwikkeling

Exposities en schilderwedstrijd

Eens in de twee jaar organiseert
De Meerpaal een schilderwedstrijd.
Het werk wordt beoordeeld door
een vakkundige jury. De winnaar
mag een jaar lang exposeren in het
Grand Café en wint een driegangendiner voor twee in datzelfde
Grand Café. Dineren met zicht op
je eigen kunstwerk!

Wist je dat…
... Dronten een gratis toegankelijk museum heeft? Het hele jaar
door organiseert De Meerpaal
verschillende exposities op
het binnenplein met werk van
lokale kunstenaars, of leerlingen
van het Almere College. In mei
exposeren onze eigen cursisten.
Een mooie gelegenheid om
de enorme diversiteit zelf te
aanschouwen.

Jaarlijks doet een aantal cursisten
van ons mee aan Kunstbende, een
organisatie die jong creatief
talent stimuleert. Jongeren die meer
willen en kunnen, worden voorbereid op het kunstvakonderwijs.

Excursies

Onze docenten gaan regelmatig
op excursie naar een interessante
tentoonstelling of een museum.
Samen met medecursisten zijn dit
altijd inspirerende, leerzame en gezellige uitjes. De docenten leren je om
anders naar kunst te kijken. Inspiratie
gegarandeerd!

“Een kunstwerk maken is
steeds kijken, aanpassen
en weer kijken.”
Docent beeldende kunst Linda Dekker
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Monique Hanekamp, coördinator beeldend

“Dat leerlingen hun talent kunnen
ontdekken en zich verder weten te
ontwikkelen in een inspirerende
omgeving, vind ik heel belangrijk.”
Door mijn vakkundige collega-docenten – die zelf ook kunstenaar zijn – krijg je als cursist de juiste begeleiding in
de lessen. Ik vind het heel belangrijk dat iedere cursist zijn of haar talent(en) kan ontdekken en zich verder weet te
ontwikkelen in een inspirerende omgeving. Of dit nu bij het maken van een schilderij, beeldhouwwerk of sieraad is;
voor iedere cursus geldt dat het belangrijk is dat creativiteit en inspiratie de boventoon voeren. Voor mij is de
cursistenexpositie het hoogtepunt van het jaar. Tijdens deze expositie worden namelijk de diverse kunstwerken
van de cursisten tentoongesteld. Ik loop daar dan echt trots rond.”

16 | Beeldend

Tarieven lessen beeldende kunst Meerpaal Academie 2019-2020
Beeldend

<21
4x

korte cursus of jaarcursus

10x of 30x

€ 5,90

kennismaking

4x

€ 7,00

korte cursus of jaarcursus

10x of 30x

korte cursus

6x

kennismaking

4x

korte cursus of jaarcursus

10x of 30x

Kinderkunst 2 (9-12 jaar), Jongerenatelier (13+)

Fotografie

Edelsmeden, Schilderen, Tekenen en schilderen, Beeldhouwen

€ 5,00

kennismaking
Kinderkunst 1 (6-9 jaar)

60 min.

90 min.

150 min.

onbeperkt

21+

€ 8,25

€ 10,30

€ 12,70

€ 12,70

€ 15,50

€ 15,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 8,90

€ 8,90

30x
Coaching (15 lessen en 15 keer zelfstandig aan het werk)

jaarcursus

							

Cursusoverzicht beeldend 2019-2020

Activiteit

Aantal
keer

Leef-

Edelsmeden

10 of 30

Edelsmeden

Dag

Tijd

Startdata

Docent

16+

Maandag

13.30-16.00

9-9-2019
25-11-19
24-2-20

Marjolein van Lubeck

10 of 30

16+

Maandag

19.30-22.00

9-9-2019
25-11-19
24-2-20

Marjolein van Lubeck

Tekenen en schilderen vervolg

10 of 30

Volw.

Dinsdag

9.00-11.30

10-9-19
26-11-19
25-2-20

Monique Hanekamp

Kinderkunst 1

10 of 30

6-9
jaar

Dinsdag

15.45-16.45

10-9-19
26-11-19
25-2-20

Linda Dekker

Kinderkunst 2

10 of 30

9-12
jaar

Dinsdag

16.45-18.15

10-9-19
26-11-19
25-2-20

Linda Dekker

Jongerenatelier

10 of 30

12-18
jaar

Dinsdag

18.45-20.15

10-9-19
26-11-19
25-2-20

Linda Dekker

Edelsmeden

10 of 30

16+

Dinsdag

19.30-22.00

10-9-19
26-11-19
25-2-20

Marjolein van Lubeck

30

Volw.

Woensdag

9.00-11.30

11-09-19

Linda Dekker

Dag-Atelier (dagbesteding)

40

16+

Woensdag

9.00-15.00

28-08-19

Monique Hanekamp | Linda Dekker

Tekenen en schilderen basis

10 of 30

16+

Woensdag

19.30-22.00

11-9-2019
27-11-19
26-2-20

Linda Dekker

30

Volw.

woensdagavond (Volw.)

19.30-22.00

donderdag

9.00-11.30

12-09-19

Frans van de Ven

Tekenen en schilderen coaching
(15 lessen, 15 zelfstandig)

Beeldhouwen coaching
(15 lessen, 15 zelfstandig)

tijd

12-9-19
Fotografie

6

16+

Donderdag

20.00-21.30

31-10-19
9-1-20

Fred van Welie

27-2-20
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Theater
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“Licht uit. Spot aan.”
Bij De Meerpaal krijg je theaterles in een echte theateromgeving. De laatste jaren is het
aantal cursisten bij theaterschool KARAKTER behoorlijk toegenomen. Het hoge niveau
van de lessen, de kwaliteit van de docenten én de enorme speelvreugde van de cursisten
blijkt een goede mix. Voor alle leeftijden zijn er theater- en musicallessen: de lessen beginnen
al voor kinderen vanaf zeven jaar. Voor jongeren en volwassenen wordt er ieder jaar een
musical ingestudeerd waarvoor cursisten moeten auditeren. De musical op 9 mei 2020
is ‘All That Jazz’. Audities hiervoor vinden plaats op 3 september 2019.
Een plek voor al jouw
brainwaves

Soms wil je zelf aan de slag om nieuwe
dingen te ontdekken. Dat stimuleren
wij graag en daarom mag je als leerling van De Meerpaal Academie gratis
gebruikmaken van onze talentenkeuken. Je hebt hier volop ruimte om
te werken aan je eigen script of te
brainstormen met andere gepassioneerde theatermakers. Jouw docent
vertelt je hierover graag meer.

Theatervoorstellingen

Iedere theater- en musicalgroep
brengt aan het einde van het seizoen
een spetterende theaterproductie
op de planken. De jongere groepen

doen dit in de Kleine Zaal en de (jong)
volwassen groepen zelfs in de Grote
Zaal. Daar gaat het er nog net iets
professioneler aan toe. Onze theatertechnici werken wekelijks met bekende theater- en musicalartiesten, dus
die zorgen ervoor dat alles er goed
uitziet en fantastisch klinkt.

Unieke kennismakingen

Dankzij een Europese subsidie heeft
onze Jongeren Productiegroep al
meerdere malen kennisgemaakt met
theaterfanaten uit allerlei landen. Over
hun deelname aan het theaterfestival
in Riga wordt binnen de groep nog
steeds gesproken. Wat een avontuur!
Daarnaast krijg je bij De Meerpaal

“De groei die leerlingen in een jaar doormaken op het gebied van spel, zang maar
ook op persoonlijk gebied is mooi om mee
te maken. Bijzonder om daar deelgenoot
van te mogen zijn!”

Floor Stappers,
coördinator
dans & theater

regelmatig de mogelijkheid om achter
de schermen te kijken bij professionele theatervoorstellingen. Wie weet
ontmoet jij binnenkort jouw favoriete
artiest of krijg je zelfs een masterclass!

Wist je dat…
... je ook voor theaterlessen
altijd een gratis proefles
kunt volgen of deel kunt
nemen aan een kennismakingscursus van vier lessen.
Laat je inspireren!

Ik ben ieder jaar weer ontzettend trots op de cursisten
als ze op de bühne schitteren. De groei die ze hebben
doorgemaakt op spel-, zang- en persoonlijk gebied is
zo mooi om mee te maken. Met de faciliteiten die De
Meerpaal te bieden heeft, kunnen wij onze uitvoeringen
altijd in een échte theaterzaal spelen. De kracht van
theaterschool KARAKTER is dat iedere leerling wordt
gezien en er voor iedereen ruimte is voor ontwikkeling.
Om die reden zie je bij ons geen overvolle groepen,
maar is er veel persoonlijke aandacht. Theater is een
expressieve vorm van kunst en je kunt hier veel van
jezelf in kwijt, maar daar heb je wel lef voor nodig!
We bieden dan ook een veilige en creatieve omgeving
waarin de leerling optimaal kan groeien.”
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Tarieven theaterlessen Meerpaal Academie 2019-2020
Theaterschool KARAKTER

<21
kennismaking

4x

Musical Kids 1 en 2

21+

€ 5,00
90 min.

jaarcursus

34x

kennismaking

4x

Musical Jeugd

€ 6,20
€ 8,00
135 min.

jaarcursus

34x

kennismaking

4x

Musical Jongeren / Jongeren Productiegroep

€ 9,30
€ 10,00
165 min.

Musicalproductie All That Jazz

jaarcursus

34x

jaarcursus

30x

€ 11,30
180 min.

€ 12,70

€ 12,70

							

Cursusoverzicht theater 2019-2020

Aantal
keer

Leeftijd

Dag

Tijd

Startdata

Opmerkingen

Docent

Musical Jongeren

34

12-14 jaar

Dinsdag

17.15-20.00

10-09-19

Instroom mogelijk

Susannah Iseger en Vivienne van Benthem

All that jazz (musical)

30

16+

Dinsdag

19.00-22.00

10-09-19

Auditie

Susannah Iseger en Vivienne van Benthem

Musical Kids 1

34

7-8 jaar

Donderdag

16.15-17.45

12-09-19

Instroom mogelijk

Coby Beck en Floor Stappers

Musical Kids 2

34

9-10 jaar

Donderdag

16.45-18.15

12-09-19

Instroom mogelijk

Coby Beck en Floor Stappers

Musical Jeugd

34

10-12 jaar

Donderdag

17.15-19.30

12-09-19

Instroom mogelijk

Susannah Iseger en Floor Stappers

Musical Jongeren Productiegroep

34

14+

Donderdag

17.45-20.30

12-09-19

Instroom mogelijk

Coby Beck en Floor Stappers

Activiteit
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Vragen?
Ben je enthousiast, maar heb je nog vragen?
Bel (0321-388777), mail naar activiteiten@meerpaal.nl
of kom gerust even langs. We helpen je graag!

De Meerpaal Dronten
De Rede 80
8251 EX Dronten

Volg ons op:

Het Koetshuis, Biddinghuizen
Baan 33
8256 BD Biddinghuizen

www.instagram.com/demeerpaaldronten

De Steiger, Swifterbant
De Heraldiek 2A
8255 DM Swifterbant

www.facebook.com/DeMeerpaalDronten

www.twitter.com/demeerpaaldronten

