
Programma najaar 2020
Toneel & Presentatie

 Talking up a storm: an on-line presentation course - Scott Blick
      6 lessen op dinsdag van 15:00-17:00 - start 15 september
      Studenten 97 €, LEI medewerkers 110 €, overigen 120  €

 Musical Werkplaats (intermediate/gevorderden) - Liliane de Graaf
      6 lessen op dinsdag van 18:45-20:15 - start 15 september
      Studenten 77 €, LEI medewerkers 88 €, overigen 94 €

 Musical Werkplaats (intermediate/gevorderden) - Liliane de Graaf
      6 lessen op dinsdag van 18:45-20:15 - start 3 november
      Studenten 77 €, LEI medewerkers 88 €, overigen 94 €

 Kracht van Expressie - Scott Blick
      5 lessen op woensdag van 18:00-20:00 - start 16 september
      Studenten 85 €, LEI medewerkers 99 €, overigen 105 €

 Theater Special: Locatietheater met PS | Theater - Tijs Huys
      12 lessen op woensdag van 19:30-21:30 - start 16 september
      Studenten 345 €, LEI medewerkers 285 €, overigen 400 €

 Beeldend Theater: een introductiecursus - Inge Voskamp
      4 lessen op donderdag van 18:00-20:00 - start 17 september
      Studenten 69 €, LEI medewerkers 80 €, overigen 84 €

 Toneelspelen - Maike Flick
      6 lessen op donderdag van 19:30-22:00 - start 22 oktober
      Studenten 128 €, LEI medewerkers 145 €, overigen 155 €

 = online
  = op locatie
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Programma najaar 2020
Muziek

 Digitale zangles in kleine groepen (om de week) - Evelien Storm
      5 lessen op maandag van 14:00-15:00 - start 14 september/21 september
      Studenten 95 €, LEI medewerkers 110 €, overigen 115 €

 Digitale zangles in kleine groepen (wekelijks) - Evelien Storm
      10 lessen op maandag van 15:00-16:00 - start 14 september
      Studenten 190 €, LEI medewerkers 220 €, overigen 230 €

 Digitale cursus Jazz zingen - Evelien Storm
      6 lessen op woensdag van 17:00-18:30 - start 16 september
      Studenten 75 €, LEI medewerkers 85 €, overigen 90 €

 Singing around the world - Aleksandra Popovska
      6 lessen op donderdag van 13:00-14:00 - start 17 september
      Studenten 52 €, LEI medewerkers 57 €, overigen 62 €

 Basic Songwriting - Aleksandra Popovska
      6 lessen op donderdag van 13:00-14:00 - start 29 oktober
      Studenten 55 €, LEI medewerkers 60 €, overigen 65 €

 Singing basics - Aleksandra Popovska
      6 lessen op vrijdag van 13:00-14:00 - start 2 oktober
      Studenten 52 €, LEI medewerkers 57 €, overigen 62 €

 = online
  = op locatie 
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Programma najaar 2020
Beeldende Kunst

 Chinese Kalligrafie (intermediate/advanced) - Cara Yuan
      12 lessen op maandag van 16:00-18:00 - start 14 september
      Studenten 169 €, LEI medewerkers 208 €, overigen 230 €

 Modern schilderen met oude technieken - Robbert Kiewiet
      8 lessen op dinsdag van 19:30-22:00 - start 15 september
      Studenten 146 €, LEI medewerkers 176 €, overigen 192 €

 Vrij boetseren/plastisch vormgeven - Jeroen Spijker
      10 lessen op dinsdag van 19:30-22:00 - start 15 september
      Studenten 185 €, LEI medewerkers 245 €, overigen 277 €

 Chinese Kalligrafie (beginners/intermediate) - Cara Yuan
     5 lessen op woensdag van 15:00-17:00 - start 16 september
      Studenten 85 €, LEI medewerkers 97 €, overigen 105 €

 Meditatief tekenen - Lies Lantinga
     5 lessen op woensdag van 13:00-14:30 - start 28 oktober
      Studenten 65 €, LEI medewerkers 72 €, overigen 77 €

 = online
  = op locatie

 Vrij boetseren/plastisch vormgeven - Jeroen Spijker
      10 lessen op donderdag van 19:30-22:00 - start 17 september
      Studenten 185 €, LEI medewerkers 245 €, overigen 277 €

 Botanisch Illustreren - Mathea Westerveld
      5 lessen op vrijdag van 10:00-12:30 - start 25 september
      Studenten 105 €, LEI medewerkers 120 €, overigen 125 €

 Illustreren basis - Mathea Westerveld
      5 lessen op vrijdag van 13:15-15:30 - start 25 september
      Studenten 95 €, LEI medewerkers 108 €, overigen 114 €

 Sumi-e (Japanese ink brush painting) - Yuka Kakō
      4 lessen op zaterdag van 14:00-16:30 - start 19 september
      Studenten 85 €, LEI medewerkers 97 €, overigen 105 €
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Programma najaar 2020
Schrijven

 Poëzie schrijven - Anne van den Dool
      8 lessen op maandag van 19:30-20:30 - start 14 september
      Studenten 190 €, LEI medewerkers 238 €, overigen 250 €

 Journalistiek schrijven - Zoë de Goede
      8 lessen op dinsdag van 19:30-20:30 - start 15 september
      Studenten 190 €, LEI medewerkers 238 €, overigen 250 €

 Fictie schrijven: van idee naar pagina - Pauline Slot
      6 lessen op woensdag van 19:30-20:30 - start 7 oktober
      Studenten 154 €, LEI medewerkers 180 €, overigen 189 €

 Levensverhalen schrijven - Karin Anema
     6 lessen op woensdag van 19:30-20:30 - start 16 september
      Studenten 154 €, LEI medewerkers 180 €, overigen 189 €

 Science Fiction schrijven - Max Urai
     6 lessen op donderdag van 19:30-21:45 - start 17 september
      Studenten 154 €, LEI medewerkers 180 €, overigen 189 €

 = online
  = op locatie 

 Proza schrijven gevorderden (om de week) - Jeroen Windmeijer
      7 lessen op donderdag van 19:30-22:00 - start 17 september
      Studenten 250 €, LEI medewerkers 300 €, overigen 320 €

 Proza schrijven (om de week) - Jeroen Windmeijer
      7 lessen op  donderdag van 19:30-22:00 - start 24 september
      Studenten 190 €, LEI medewerkers 238 €, overigen 250 €
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Programma najaar 2020
Fotografie  = online

  = op locatie 

 Digitale Fotografie (om de week) - Harry Otto
      8 lessen op dinsdag van 19:30-22:00 - start 15 september
      Studenten 148 €, LEI medewerkers 180 €, overigen 198 €

 Digitale Fotografie (om de week) - Harry Otto
      8 lessen op dinsdag van 19:30-22:00 - start 22 september
      Studenten 148 €, LEI medewerkers 180 €, overigen 198 €

 Digitale Fotografie gevorderden (om de week) - Harry Otto
      8 lessen op woensdag van 19:30-22:00 - start 16 september
      Studenten 148 €, LEI medewerkers 180 €, overigen 198 €

 Digital photography English Spoken (every other week) - Harry Otto
      8 lessen op woensdag van 19:30-22:00 - start 23 september
      Studenten 148 €, LEI medewerkers 180 €, overigen 198 €
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Programma najaar 2020
Dans  = online

  = op locatie 

 Klassiek Ballet intermediate - Willemieke Verweij
      12 lessen op maandag van 19:00-20:15 - start 14 september
      Studenten 125 €, LEI medewerkers 148 €, overigen 158 €

 Klassiek Ballet Foundation Course - Willemieke Verweij
      12 lessen op maandag van 20:15-21:15 - start 14 september
      Studenten 80 €, LEI medewerkers 96 €, overigen 104 €

 Urban Contemporary Improvisation - Thu Hang Pham
      12 lessen op dinsdag van 18:00-19:00 - start 15 september
      Studenten 80 €, LEI medewerkers 96 €, overigen 104 €

 Urban Contemporary - Thu Hang Pham
      12 lessen op dinsdag van 19:15-20:30 - start 15 september
      Studenten 125 €, LEI medewerkers 148 €, overigen 158 €

 Klassiek Ballet intermediate technique only - Willemieke Verweij
      14 lessen op woensdag van 17:00-18:00 - start 16 september
      Studenten 116 €, LEI medewerkers 140 €, overigen 150 €

 Klassiek Ballet advanced technique only - Willemieke Verweij
      14 lessen op woensdag van 18:10-19:25 - start 16 september
      Studenten 144 €, LEI medewerkers 172 €, overigen 182 €

 Oriental Dance - Rachid Alexander
      12 lessen op woensdag van 19:30-21:00 - start 16 september
      Studenten 147 €, LEI medewerkers 176 €, overigen 188 €

 Jazz Burlesque advanced - Willemieke Verweij
      12 lessen op woensdag van 20:45-21:45 - start 16 september
      Studenten 100 €, LEI medewerkers 120 €, overigen 130 €

 Afro Mix - Avalon Brown
      12 lessen op donderdag van 19:00-20:00 - start 17 september
      Studenten 80 €, LEI medewerkers 96 €, overigen 104 €

 Afro Mix - Avalon Brown
      12 lessen op donderdag van 20:15-21:30 - start 17 september
      Studenten 125 €, LEI medewerkers 148 €, overigen 158 €

 NIA - Music Movement Magic - Annet Breure
      10 lessen op vrijdag van 10:00-11:15 - start 11 september
      Studenten 105 €, LEI medewerkers 125 €, overigen 135 €

 Klassiek Ballet beginners/intermediate - Willemieke Verweij
      12 lessen op vrijdag van 16:15-17:15 - start 18 september
      Studenten 100 €, LEI medewerkers 120 €, overigen 130 €
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Programma najaar 2020
Dans  = online

  = op locatie 

 Jazz Burlesque intermediate - Willemieke Verweij
      12 lessen op vrijdag van 17:30-18:30 - start 18 september
      Studenten 100 €, LEI medewerkers 120 €, overigen 130 €

 Jazz Burlesque beginners - Michelle Boelee
      12 lessen op vrijdag van 19:00-20:00 - start 18 september
      Studenten 100 €, LEI medewerkers 120 €, overigen 130 €

 Contemporary Movement Practices - Natalie Heller
      12 lessen op vrijdag van 18:30-20:00 - start 18 september
      Studenten 147 €, LEI medewerkers 176 €, overigen 188 €

 Klassiek Ballet advanced - Willemieke Verweij
      12 lessen op zondag van 12:45-14:00 - start 13 september
      Studenten 125 €, LEI medewerkers 148 €, overigen 158 €

 Klassiek Ballet inter/adv - Willemieke Verweij
      12 lessen op zondag van 14:45-16:00 - start 13 september
      Studenten 125 €, LEI medewerkers 148 €, overigen 158 €
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