Programma jan - mrt 2021

WAT GA JIJ
LEREN?
Cursussen, workshops en
lezingen bij de Bibliotheek

Taal & Literatuur
Schrijven en schrijvers

Hoe schrijf je een boek (6 lessen)
Workshop stiftgedichten		
Sterrenkijken met Govert Schilling

Talencursussen
Duits

Duits 1 (20 lessen van 90 min.) 		
Duits 2 (20 lessen van 90 min.)		

Engels

Engels A1 deel 1 (15 lessen van 90 min.)
Engels A2 deel 2 (minimaal 15 lessen)
Engels B1 deel 2 (minimaal 15 lessen)

Italiaans

Italiaans 1 (14 lessen van 120 min.)
Italiaans 2 (20 lessen van 90 min.)
Italiaans 3 (20 lessen van 90 min.)

Kunst & Creatief
11 januari
30 januari
13 maart

19.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

€160
€7,50
€15

Klei, steen of keramiek
6 januari
6 januari

18.45 uur
20.30 uur

€223*
€223*

2 maart
11 maart
11 maart

19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur

€223*
€223*
€223*

12.15 uur
18.45 uur
20.30 uur

€223*
€223*
€223*

Spaans 1 intensief (12 lessen van 120 min.) 5 januari

19.00 uur

€177*

10.15 uur
20.00 uur

€79
€8,50

Spaans

Cultuur & Geschiedenis
15 januari
3 maart		

Samenleving & Lifestyle
Ontwikkel je kledingstijl (4 lessen)
Duurzaam huishouden			
Hoe werken puberhersenen?		

Cursus Pottenbakken (12 lessen) 		
Cursus Boetseren (5 lessen) 		
Workshop Pottenbakken			
Cursus Pottenbakken (10 lessen) 		
Diertje beeldhouwen in speksteen

Verf, potlood of inkt

Schilderen: olie- & acrylverf (12 lessen)
Schilderen als Van Gogh (6 lessen)

Wol of textiel
9 januari
18 januari
18 januari

Stamboomonderzoek (4 lessen)
Rome, de eeuwige stad			

Over kunst

Kijken naar moderne kunst (6 lessen)
Bijbelse taferelen in 17e-eeuwse kunst

20 januari
20 maart
31 maart

19.00 uur
13.30 uur
19.30 uur

€93
€35
€7,50

Schilderen met wol			
Macrameeën: maak een windlicht

13 januari
23 februari

10.15 uur
19.30 uur

€99
€10

12 januari
15 januari
25 januari
2 februari
10 februari

19.00 uur
10.15 uur
19.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

€386*
€183
€52
€320*
€43

13 januari
1 februari

10.15 uur
20.00 uur

€180
€105*

30 januari
17 maart

13.00 uur
19.00 uur

€45*
€39

14 januari
21 januari
26 januari
1 februari

19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur

€126*
€135
€83
€126*

28 januari
4 februari
3 maart		
11 maart

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

€10
€39
€20
€95

Digitaal & Techniek
Fotografie

Basiscursus fotografie (7 lessen)
Vervolgcursus fotografie (6 lessen)
Cursus compact camera (3 lessen)
Basiscursus fotografie (7 lessen)

Technologie

Online cursus: privacy & veiligheid
Introductie Word & Excel (2 lessen)
Maak zelf een 3D-ontwerp		
Maak je eigen website (4 lessen)

* exclusief materiaalkosten

Activiteiten voor kinderen
Workshops in het FabLab
In het FabLab worden regelmatig leuke en
interessante workshops gegeven, voor jong
en oud. Kijk op onze website voor het actuele
aanbod.
• 2 januari: Maak een bibberspiraal
20 t/m 30 januari: De Nationale Voorleesdagen
Vier de magie van het voorlezen! Met mooie
boekentips en activiteiten voor kinderen van
0 t/m 6 jaar: kom langs bij het voorleesuurtje
en het Voorleesfeest, speur mee naar Coco in de
Bieb of kijk naar de grappige en interactieve
kindervoorstelling van Loet.
• 23 januari: LOET durft (niet)
Meer informatie?
Kijk voor alle kinderactiviteiten op
onze website: www.bibliotheekveenendaal.nl

Wekelijkse activiteiten
dinsdag				woensdag
Inloopspreekuur Taalhuis		
Inloopspreekuur Taalhuis
woensdag				woensdag
Mamacafé				Voorleesuurtje/Voorleesfeest
woensdag				zaterdag
Open inloop FabLab			

Open inloop FabLab

Inschrijven en meer informatie
Schrijf je in voor een cursus, workshop of lezing via bibliotheekveenendaal.nl
of bij de servicebalie van De Cultuurfabriek.
Ons aanbod wordt constant aangevuld met nieuwe activiteiten. Kijk voor
meer informatie en het actuele aanbod op bibliotheekveenendaal.nl of neem
contact met ons op via: cursus@bibliotheekveenendaal.nl - (0318) 58 26 69
Bij het organiseren en uitvoeren van onze activiteiten nemen we de actuele
coronarichtlijnen van het RIVM in acht.
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