cursuskalender 2019/2020

WELKE CURSUS
GA JIJ DOEN?

Veenendaal

WELKOM IN DE CULTUURFABRIEK!
ONTDEK HET ZELF

MAKKELIJK EN SNEL INSCHRIJVEN

Bij de Bibliotheek in De Cultuurfabriek ben je van harte

Via de website kun je je makkelijk en snel inschrijven,

welkom voor het volgen van een cursus, workshop of

zoals je ook gewend was bij de Volksuniversiteit

lezing! Blader eens rustig door ons aanbod en ontdek

Veenendaal.

wat er voor jou bij zit. We hopen je te verrassen met
creatieve en interessante cursussen en workshops. Of

De genoemde cursusprijzen zijn exclusief materiaal-

je nu graag weer eens iets wilt leren of omdat je het

kosten en evt. aan te schaffen boeken. Je kunt ervoor

gezellig vindt om samen met anderen creatief bezig te

kiezen om meteen te betalen met iDeal óf via auto-

zijn: de Bibliotheek is er voor jou!

matische incasso voorafgaand aan de cursus. In de
algemene voorwaarden vind je alles over plaatsing,

SMAAKMAKER

wachtlijsten, annulering en betaling.

Deze compacte cursuskalender is bedoeld als smaakmaker. Op onze website vind je uitgebreide informatie

KOM BINNEN

over het complete aanbod.

De Cultuurfabriek is de huiskamer
van Veenendaal en het culturele hart
van het centrum. Je bent er, ook
buiten de cursussen en workshops
om, van harte welkom. Kom een
krant of tijdschrift lezen, drink een
heerlijke latte macchiato bij Met Stip
of zoek een echt Veens cadeautje uit
in de VVV Stadswinkel.
Graag tot ziens in De Cultuurfabriek!

Voor snelle inschrijvers
is er tijdens Plaza
Cultura (31 aug) een
leuke attentie (zolang
de voorraad strekt).

Alle lesdata vind je

Talen
Cursus

op de website. In de
schoolvakanties zijn
er geen taallessen.

Lessen

Periode

Tijdstip

Kosten

24 lessen

18 sep - 25 mrt

woensdag, 20:00-21:15 uur

Engels (1e jaar)

24 lessen

19 sep - 02 apr

donderdag, 19:00-20:15 uur

€203,-

Engels (2e jaar)

24 lessen

19 sep - 02 apr

donderdag, 20:30-21:45 uur

€203,-

24 lessen

19 sep - 02 apr

donderdag, 19:30 - 21:00 uur

€203,-

DUITS
Duits (1e jaar)

€203,-

ENGELS

FRANS
Frans (1e jaar)
Frans (2 jaar)

24 lessen

16 sep - 23 mrt

maandag, 20:30-21:45 uur

€203,-

Frans (3e jaar)

24 lessen

16 sep - 23 mrt

maandag, 19:00-20:15 uur

€203,-

Italiaans (1e jaar)

24 lessen

23 sep - 30 mrt

maandag, 19:00-20:30 uur

€238,-

Italiaans (2 jaar)

24 lessen

23 sep - 30 mrt

maandag, 20:30-22:00 uur

€238,-

Italiaans op vakantie

10 lessen

6 apr - 29 juni

maandag, 19:30-21:30 uur

€135,-

Spaans (1e jaar)

24 lessen

17 sep - 24 mrt

dinsdag, 19:00-20:15 uur

€203,-

Spaans (2 jaar)

24 lessen

17 sep - 24 mrt

dinsdag, 20:30-21:45 uur

€203,-

Spaans intensief

12 lessen

21 jan - 14 apr

dinsdag, 19:00-21:00 uur

€161,-

e

ITALIAANS
e

SPAANS
e

Snel en makkelijk inschrijven op cursus.bibliotheekveenendaal.nl

Kunstzinnig & creatief
Cursus / workshop

Lessen

Periode

Tijdstip

Kosten

Schilderen met olie- en acrylverf

12 lessen

19 sep - 19 dec

donderdag, 20:00 - 22:00 uur

€170,-

Groeten uit Veenendaal-kaart tekenen

1 les

21 sept

zaterdag, 14:30 - 16:30 uur

€29,-

Chinees penseelschilderen

10 lessen

26 sep - 12 dec

donderdag, 10:15 - 12:15 uur

€140,-

Schilderen als Rembrandt

4 lessen

08 okt - 05 nov

dinsdag, 20:00 - 22:00 uur

€69,-

Kerstkaart in wintertinten tekenen

1 les

TEKENEN EN SCHILDEREN

16 nov

zaterdag, 14:30 - 16:30 uur

€29,-

Tekenen en letteren met ecoline, winterstijl 2 lessen

26 nov & 03 dec

dinsdag, 19:30 - 21:30 uur

€47,50

Schilderen met olie- en acrylverf

15 lessen

09 jan - 23 apr

donderdag, 20:00 - 22:00 uur

€213,-

Chinees penseelschilderen

10 lessen

30 jan - 09 apr

donderdag, 10:15 - 12:15 uur

€140,-

Letteren op vintage bordjes

1 les

18 feb

dinsdag, 19:30 - 21:30 uur

€25,-

Wenskaart in grijstinten tekenen

1 les

21 mrt

zaterdag, 14:30 - 16:30 uur

€29,-

Schilderen als de Aboriginals

1 les

18 apr

zaterdag, 14:00 - 16:30 uur

€29,-

Snel en makkelijk inschrijven op cursus.bibliotheekveenendaal.nl

Cursus / workshop

Lessen

Periode

Tijdstip

Kosten

Cursus pottenbakken

12 lessen

18 sep - 11 dec

woensdag, 19:00 - 21:30 uur

€360,-

Vilten voor beginners

1 les

19 okt

zaterdag, 14:00 - 17:00

€27,50

Etsen als Rembrandt

1 les

25 okt OF 28 feb

vrijdag, 10:15 - 17:30 uur

€99,-

MAKEN

Workshop pottenbakken

1 les

02 nov

zaterdag, 14:00 - 16:00 uur

€42,50

Speksteen amulet maken

1 les

12 nov

dinsdag, 10:15 - 12:45 uur

€39,-

Handletteren in het FabLab

1 les

21 dec

zaterdag, tussen 13:00 en 17:00

€29,-

Boetseren

5 lessen

08 jan - 05 feb

woensdag, 19:00 - 21:30 uur

€166,-

Cursus pottenbakken

12 lessen

14 jan - 07 apr

dinsdag, 10:30 - 13:00 uur

€360,-

Vrij werken met textiel

8 lessen

15 jan - 11 mrt

woensdag, 10:15 - 12:45 uur

€238,-

Beeldhouwen in speksteen

1 les

11 feb

dinsdag, 10:15 - 12:45 uur

€39,-

Workshop pottenbakken

1 les

12 feb

woensdag, 19:30 - 21:30 uur

€35,-

Plantenhanger macrameeën

1 les

15 feb

zaterdag, 14:00 - 16:30 uur

€31,50

Beton gieten

1 les

11 apr

zaterdag, 14:00 - 17:00 uur

€47,-

Papier scheppen

1 les

06 mei

woensdag, 19:30 - 21:30 uur

€29,-

Sieraden maken van fimoklei

1 les

16 mei

zaterdag, 14:00 - 17:00 uur

€44,-

Interieur en styling

3 lessen

24 sep - 08 okt

dinsdag, 19:30 - 21:30 uur

€54,-

Creatief schrijven

6 lessen

06 jan - 16 mrt

maandag, 19:00 - 22:00 uur

€138,-

15 jan - 19 feb

woensdag, 10:15 - 12:15 uur

€91,-

OOK LEUK

Leren kijken naar moderne kunst 6 lessen

Computer & digitaal
Cursus / workshop

Lessen

Periode

Tijdstip

Kosten

Meer met je smartphone

2 lessen

31 okt - 07 nov

donderdag, 19:30 - 21:00 uur

€35,-

3D ontwerpen in Tinkercad

1 les

06 nov

woensdag, 19:30 - 21:30 uur

€20,-

Wordpress-website maken

4 lessen

21 jan - 11 feb

dinsdag, 19:30 - 21:30 uur

€85,-

3D ontwerpen in Tinkercad

1 les

18 mrt

woensdag, 19:30 - 21:30 uur

€20,-

Cursus

Lessen

Periode

Tijdstip

Kosten

Basiscursus fotografie

7 lessen

16 sep - 16 dec

maandag, 19:30 - 21:30 uur

€115,-

7 lessen

10 okt - 19 dec

donderdag, 19:30 - 21:30 uur

€115,-

7 lessen

13 jan - 20 apr

maandag, 19:30 - 21:30 uur

€115,-

7 lessen

16 jan - 16 apr

donderdag, 19:30 - 21:30 uur

€115,-

6 lessen

23 sep - 25 nov

maandag, 19:30 - 22:00 uur

€117,-

6 lessen

23 mrt - 08 jun

maandag, 19:30 - 22:00 uur

€117,-

6 lessen

26 mrt - 11 jun

donderdag, 19:30 - 22:00 uur

€117,-

3 lessen

20 jan - 17 feb

maandag, 19:00 - 22:00 uur

€69,-

Fotografie

Vervolgcursus fotografie

Digitale compact camera

Snel en makkelijk inschrijven op cursus.bibliotheekveenendaal.nl

Lezingen
Thema

Datum

Tijdstip

Kosten

500 jaar Leonardo da Vinci

woensdag 18 sept

19:30 - 21:30 uur

€7,50

Rembrandt en de Bijbel

woensdag 09 okt

20:00 - 22:00 uur

€7,50

De sprookjesachtige tuinen van Monet

woensdag 20 nov

19:30 - 21:30 uur

€7,50

400 jaar Leiden en de Pilgrims

woensdag 15 jan

19:30 - 21:30 uur

€7,50

Ongeneeslijk religieus

woensdag 19 feb

19:30 - 21:00 uur

€7,50

Toscane en Florence

woensdag 18 mrt

20:00 - 22:00 uur

€7,50

75 jaar bevrijding

woensdag 15 apr

19:30 - 20:30 uur

€7,50

3D printtechniek

woensdag 20 mei

19:30 - 21:15 uur

€7,50

Mens & maatschappij
Cursus / workshop

Lessen

Periode

Tijdstip

Kosten

Stamboomonderzoek

4 lessen

17 jan - 07 feb

vrijdag, 10:15 - 12:15 uur

€69,-

Gezonde leefstijl (incl. lunch)

1 les

18 jan

zaterdag, 12:00 - 15:00 uur

€47,50

Workshop overtuigend presenteren 1 les

13 feb

donderdag, 19:00 - 22:00 uur

€29,-

Persoonlijke kleurenanalyse

2 lessen

05 mrt - 12 mrt

donderdag, 19:30 - 22:00 uur

€44,-

Cursus overtuigend presenteren

4 lessen

16 apr - 14 mei

donderdag, 19:30 - 22:00 uur

€92,-

Snel en makkelijk inschrijven op cursus.bibliotheekveenendaal.nl

CONTACT
de Bibliotheek in De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74
3901 TP Veenendaal
0318 58 26 69
cursus@bibliotheekveenendaal.nl
cursus.bibliotheekveenendaal.nl

