Overzicht verenigingen en organisaties Cultuureducatie KCARS
organisatie

contactpersoon

e-maildares

telefoon

sector

aanbod en opmerkingen

Koor Accoord

Mevr. Tjitske Krul

tmkrul@gmail.com

06 57583801 drama en zang

wereldmuziek, zuidafrika, ervaring met zuid afrika project

Theaterkring, OZOS en Scagon

Peter van de Wiel

de.wieltjes@kpnmail.nl

06 13214434 darma en acteerlessen

ter beschikking stellen (toneel) kleding
"openbare" repetities/lessen bij wonen
inzet van onze docenten tbv drama/acteerlessen

Muziekvereniging Zijpe

Riet Dapper

wrdapper@planet.nl

0226 381568 muziek

info pakket samengesteld voor en door llkr. basisonderwijs

06 45918063

kennis maken met instrumenten

Werelddansfestival

Clara Hamoen

hamoen-huijser@kpnplanet.nl

06 46202403 dans

wereldansen in kader van wereldansfestival

Oratoriumkoor Schagen

Jeanne Dijkstra

jeannedijkstra@hotmail.com

0226 352675 muziek

bijwonen generale repetitie

Jan Dekker
Filmhuis de Luxe

Annie Kloosterboer

voorbereiden, nabespreken
info@filmtheaterdeluxe.nl

0224 213162 film

Tine Dol

filmaanbod van "de betere speelfilm"
goede jeugdfilms
voor basischolen en voortgezet onderwijs

Muziektheater La Scala Nobile

Lia Rienks

liarienks@live.nl

Elena Syssojeva

06 23197174 theater muziek
zangcoaching

stemvorming met de hele klas
klassieke muziek/opera verhaal en live muziek
verschil tussen pop/jazz/klassieke liederen/opera/operette
kinderopera

Koor Cantabile

Annemarie Hopman

anne-astro@hetnet.nl

Kaval

Ans Barning

barning@quicknet.nl

muziek

06 58887273 dans

zingen ned.talig en buitenlandese liedjes,canons

internationale dans
heeft in voorjaar 2017 een geslaagd project gedaan

Kunstkring Schagen

Henriette Westrik

westrik@planet.nl

Elly Timmer

f.timmer1.001@hetnet.nl

Kunstroute Zijpe

Annet Meijering

annet@kunstroutezijpe.nl

Rondje Piano

Willem van der Sande

beeldende kunst

schilderen,
heeft in voorjaar 2017 een geslaagd project gedaan

beeldende kunst

organisatie 2019 Kun(s)troute Zijpe aan Zee

muziek

alle facetten van de piano laten horen
spelenderwijs info over klanken, tonen, toonladders enz laten horen

Popkoor Schagen

Bert Loerakker

juniorpops@quicknet.nl

Schagens Harmonie

Daniëlle Leetink

mail@schagensharmonie.nl

0224-291086 zang
muziek

kan ondersteuning bieden bij musicals en zanguitvoeringen
kan muziek lessen verzorgen met en op blaasinstrumenen
ervaring en lespakket
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Hildegardis Tuitjenhorn

mail@fanfarehildegardis.nl

muziek

kan muziek lessen verzorgen met en op blaasinstrumenen
ervaring en lespakket, bieden tegen speciaal tarief beginnerslessen aan

Museum Vreeburg

Hans van Kampen

info@museumvreeburg.nl

cultureel erfgoed

rondleiding tegen een kleine vergoeding

Zijper Museum

Gonno Leendertse

bestuur@zijpermuseum.nl

cultureel erfgoed

leskisten zijn in voorbereiding

Anja Eriks
Marian Marees
Kunst op Locatie

Beatrix Smit

info@atelier-b.nl

06 30623573 beeldende kunst

jaarlijkse kunstroute is ervaren docent beeldende vorming

Stichting Bloeiend Zijpe

Marion Verwindt

mverwindt@hotmail.com

06 28683828 kunst, cultureel erfgoed

Bloeiend Zijpe inzetten voor educatie op de scholen.
promotie Kop van Noord Holland

Museum Eenigenburg

Lisa Johnson

lisa.juliet@gmail.com

cultureel erfgoed

educatief project over Floris V en 'tHuys te Nuwedore
groep 6 basisschool

Balletschool Schagen

Jantine Nierop

jantinenierop@gmail.com

06 51186414 dans

Karen Schoonheim

ervaren dans docenten
gesepcialiseerd docent taal - en reken dans

Paul Stoel

Paul Stoel

stripstudioschagen@gmail.com

06 22239205 tekenen

striptekenen

Noordkopkunst

Erica Kraan

info@ericakraan-art.com

06 12729948 beeldende kunst

bij Noordkopkunst zijn verschillende kunstenaars op gebied van beeldende kunst,
fotografie, schrijvers, schilderen. Mogelijkheid voor expositie is aanwezig.

Elsbeth Smulders

Elsbeth Smulders

elsbethsmulders@gmail.com

Museum Historisch Harenkarspel Marieke Wever

06 33082343 docent dansexpressie

actuele momenten beleven dmv dansexpressie

cultureel erfgoed

Contacten
KCARS

Jantine Nierop

jantinenierop@gmail.com

06 51186414 informatie

contacten leggen met scholen en verenigingen

KCARS

Willem Gorter

willem.gorter@kcars.nl

06 33785217 informatie

informatie aanvragen subsidie/vergoedingen voor verenigingen

KCARS

Lia Rienks

lia.rienks@kcars.nl

06 23197174 informatie

voorzitter kcars en informatie

