
 

AGENDA FEBRUARI 2018 / KUMULUS 

Start Wo 1 feb (19.00 – 20.30U) / Leren presenteren

In deze korte cursus werken we aan de bewustwording van verbale en non-verbale communicatie. Hoe kom 

je over op anderen en hoe denk je zelf over te komen, hoe klink je, hoe gebruik je je stem en wat kan je er 

allemaal mee? Door het leren van het geven van feedback, leren we te observeren en te verwoorden. Zo 

kom je erachter wat je sterke punten zijn en wat je nog kan verbeteren. Aanmelden: www.proefkumulus.nl | 

Deelname:  € 59,50 | Cursusduur:  6  weken | Docent: Roos ten Hoven | Locatie: Kumulus; Herbenusstraat 

89

Do 1 feb of do 19 apr (20.00 – 22.00U) / Workshop - Best of Broadway

Zing de mooiste musicalsongs samen met een groep, waarbij je ook werkt aan een goede zangtechniek. 

Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Deelname:  € 9,50 | Docent: Christianne Neven | Locatie: Kumulus; St. 

Maartenspoort 2 

Start wo 07 feb (18.30 – 19.30U) / Zie en zing het

In deze cursus leer je de basis van het noten leren zingen zodat je in je zangles of koor weet wat op je blad 

staat en nog sneller de melodie onder de knie hebt. Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Cursusduur: 10 

weken | Deelname: € 125,- | Docent: Christianne Neven | Locatie: Kumulus; St. Maartenspoort 2 

Start ma 19 feb (19.00  – 21.00U) / Live geluidstechniek

Bedien je de installatie van school bij een cabaretvoorstelling? Zit je achter de mengtafel van het 

jongerenkoor? Ben je assistent bij een PA verhuurbedrijf? Wil je van geluidstechniek je vak maken? Of doe 

je dat allemaal nog niet, maar zou je het wel willen? Leer dan de kneepjes van het vak in deze cursus 

georganiseerd door Kumulus en de Muziekgieterij. *Voor deze workshop kun je ook als groep inschrijven. 

Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Deelname: € 175,00 | Cursusduur: 16 weken | Locatie: Muziekgieterij

Start Wo 21 feb (19.00 – 19.45U) / Pop cello-ensemble

Als je al een paar jaar cello speelt en je wilt een nieuwe uitdaging, kom dan meespelen bij het pop cello-

ensemble Cello Vibes. Je hebt vast wel eens YouTube filmpjes gezien van Apocalyptica of 2CELLOS. Zo zie 

je dat dit van oorsprong klassieke instrument ook heel goed gebruikt kan worden in de popmuziek. Er 

worden popliedjes ingestudeerd die daarna live on stage gespeeld worden. Aanmelden: 
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www.proefkumulus.nl | jaarcursus | Deelname: n.n.b. | Docent: Marie-José Didderen | Locatie: Kumulus, St. 

Maartenspoort 2

Start Wo 21 feb (19.15 – 21.45U) / Portret voor beginners

Een portret tekenen is nog niet zo eenvoudig. In deze korte cursus leer je de schematische indeling van het 

hoofd, verschillende standen van het hoofd en hoe je ernaar moet kijken en waar het licht en de schaduw 

vallen. Je tekent elkaar en er komt een model poseren. Met houtskool of Syberisch krijt maak jij de mooiste 

portretten! Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Deelname: € 99,50. Meerprijs model: € 12 | Cursusduur: 7 

weken | Docent: Annemiek Jongen | Locatie: Kumulus, Herbenusstraat 89

Do 22 feb (19.30 – 21.00U) / Workshop - The voice goes classic

In deze workshop leer je op een vrije en ontspannen manier zingen. Hierdoor kun je makkelijker in de hoogte

zingen, krijg je meer kern in je toon en controleer je beter je adem. Je stem klinkt als een klok na deze opfris 

beurt. Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Deelname: € 9,50 | Docent: Heidi Pittie | Locatie: Kumulus, St. 

Maartenspoort 2

Vr  23 & Za  24 feb / Voorrondes Prinses Christinaconcours Regio Zuid 2

In de prachtige akoestiek van de Henri Hermanszaal treden ca. 70 jonge musici op voor een jury. Iedereen is

van harte welkom om te komen luisteren. De tijden worden tzt gepubliceerd op https://christinaconcours.nl/ 

Toegang: gratis | Locatie: Kumulus, St. Maartenspoort 2

JEUGD 

Zo 4 feb ( 13.00 – 17.00U) / Workshop - Clownerie (12 – 18 jr)

The clown and the power of saying “Yes”. De clown leeft vanuit positiviteit. De clown zegt op alles “Ja”. Hij 

doet en denkt pas daarna. Dat brengt hem in de meest ingewikkelde situaties. Als publiek kunnen we ons 

identificeren en er over lachen. Ondanks de ellende gaat de clown altijd uit van positief handelen. *Voor deze

workshop kun je ook als groep inschrijven. Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Deelname: € 19,50 | locatie: 

Kumulus; Herbenusstraat 89

Start di 06 of wo 07 feb (19.30 – 21.00U)  / Samen improviseren – verleg je grenzen

Kom je grenzen verleggen op je instrument. Voor alle (niet elektronische) instrumenten en zangers. Noten 

lezen niet nodig. Klein beetje lef gewenst. Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Cursusduur: 6 lessen| 

Deelname: € 49,50 | Docenten: Bess Franssen en Hildegard Moonen | Locatie: Kumulus, St. Maartenspoort 

2

Ma 19 feb (18.30 – 19.30U) / Workshop - Flamenco (9 – 12 jr.)

Maak kennis met deze vurige dans uit het zuiden van Spanje… Flamenco is stoer, trots en elegant tegelijk. 

Je voeten en handen maken ritmes terwijl je danst, dus een flamencodanser is ook een muzikant. In de 

workshops leer je hoe belangrijk je houding is, de typische flamenco hand- en armbewegingen, hoe je 

muziek maakt met je voeten, en natuurlijk leer je een stukje dansen. Doe schoenen aan die geluid maken op

een houten vloer (dus beter geen sneakers) en voor de meisjes een lange wijde rok. Aanmelden: 

www.proefkumulus.nl | Deelname: € 9,50 | locatie: Kumulus; Herbenusstraat 89 
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Start vr 19 feb (in overleg met docent) / Popmuziek 4 kids (10-12 jr.)

In deze workshop kunnen kinderen ervaren hoe het is om in een popband te spelen. In 10 weken tijd leren zij

drummen, zingen en (bas)gitaar spelen. We sluiten de workshop af met een optreden. Aanmelden: 

www.proefkumulus.nl | Cursusduur: 10 weken | Deelname:  € 125,00 | Locatie: St. Maartenspoort 2

Za 24 feb (13.00 – 13.00U) / Workshop - Striptekenen (8-18jr.)

In deze workshop leer je de basics van het striptekenen en zet je jouw eerste stappen als echte 

striptekenaar. Aanmelden: www.proefkumulus.nl | Deelname: € 9,50 | Docent: Nicole Mulkens | Locatie: 

Kumulus; Herbenusstraat 89

TIP

GESLOTEN

Kumulus: Maandag 12 t/m zaterdag 17 februari 
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