
 
 

 
 

 
 

 

QUINTUS OPEN! 
ma 10 t/m za 15 september 

MUZIEK, DANS, THEATER en KUNST & AMBACHT : UITPROBEREN EN KIEZEN! 
 
 

PROGRAMMA VOOR  
KINDEREN, JONGEREN en VOLWASSENEN 

 
MUZIEK 

 
MUZIEKLES OP EEN MUZIEKINSTRUMENT OF ZANG 
Wil je een muziekles bijwonen en wil je meer weten over een muziekinstrument?  
Bij de lessen kun je gewoon naar binnen lopen en meedoen. Vraag bij de receptie in welk lokaal de lessen zijn.  
Alle lessen zijn in Kampen tenzij anders vermeld! 

 
ma 09.45-10.45 Beiaard 

 15.30-17.20 Zang 

 16.00-18.00 Koper (klein) 

   Viool 

    Cello 

    Gitaar 

   Slagwerk/drums 

    Harp 

   Klarinet 

    Panfluit / mondharmonica (IJsselmuiden!) 

  16.00-17.00 Fluit 

 16.30-17.00 Kleuterpiano 

  17.00–18.00 Piano  

 17.00-18.00 Fluit (kinderen tot 8 jr) 

 17.10-17.35 Keyboard 

 17.15-18.00 Op ontdekkingsreis met de harp 

 17.35–18.00 Piano (lichte muziek) 

 19.30–20.30 Piano volwassenen 

 di 16.00-18.00 Koper (groot) 

   Fluit (IJsselmuiden!) 

  Viool (IJsselmuiden!) 

  Cello 

  Gitaar (IJsselmuiden!) 

  Zang klassiek / blokfluit 

  Accordeon 

  Hobo 

  Orgel 

  Saxofoon (IJsselmuiden!) 

 17.10–17.35 Keyboard 



 
 

 17.35-18.00 Piano (lichte muziek) 

woe 15.00-15.30 Kleuterpiano 

 16.00-17.00 Fluit (kinderen tot 8 jr) (IJsselmuiden!) 

 16.00-18.00 Koper (klein) (IJsselmuiden!) 

  Koper (groot) 

  Viool 

  Cello 

  Contrabas 

  Gitaar (IJsselmuiden!) 

  Zang klassiek / blokfluit 

  Slagwerk / drums 

  Fagot 

  Klarinet 

  Muziek Anders 

 17.00-18.00 Piano 

 19.30-20.30 Piano volwassenen 

do 16.00-18.00 Koper (klein) 

  Koper (hoorn) 

  Piano (IJsselmuiden!) 

  Fluit (kinderen tot 8 jr) 

  Fluit (ook piccolo) (IJsselmuiden!) 

  Gitaar 

  Zang klassiek / blokfluit 

  Saxofoon 

vrij 16.00-18.00 Gitaar (IJsselmuiden!) 

  Slagwerk / drums 

  Klavecimbel / Barokensemble 

  Panfluit / mondharmonica 

 
ENSEMBLES EN BANDJES 
Bij de lessen kun je gewoon naar binnen lopen en meedoen. Vraag bij de receptie in welk lokaal de lessen zijn.  
Alle lessen zijn in Kampen tenzij anders vermeld. 
 
  In overleg Popbands kinderen en jongeren 

ma 13.00-14.00 Quintus-maandagmiddagkoor volwassenen 

  14.00-15.30 Rock oud Loud (50+) 50+ 

 17.15-18.15 Popbands jongeren jongeren 

  19.30-20.30 Quintus Vrouwenkoor (klassiek) volwassenen 

ma 19.30-20.30 Hoornensemble (1 x 2 weken), vanaf diploma A kinderen/jongeren/volwassenen 

di 17.45-18.30 Keltisch ensemble volwassenen 

  19.30-20.30 Klezmer ensemble Mishmash volwassenen 

  18:30-19:30 (On)houdbaar band volwassenen 

 17.00-18.00 Popbands kinderen kinderen 

 19.45-20.45 Volwassenen band  volwassenen 

wo 16:00 -16:45 Q-ties, kinderkoor kinderen 

woe 19.30 - 21.00 Saxofoonensemble vanaf 16 jaar jongeren/volwassenen 

  19.15 - 20.15 Volwassenen ensemble volwassenen 

  19.30 - 21.00 Koordaat (popkoor) volwassenen 

do 19.00 - 20.30 Dwarsfluitensemble Q-flutes (1 x 2 weken), vanaf diploma B jongeren/volwassenen 

vrij 17.30 - 18.30 Jazzcombo nieuw jongeren/volwassenen 

 

div tijden Barokensemble (1 x 2 weken) jongeren/volwassenen 

 

18.30 - 19.30 Jazzcombo  volwassenen 

 

18.30 - 19.30 Blokfluitensemble (1 x 2 weken) jongeren/volwassenen 

 

19.30 - 20.30 Popcombo Quintus Soul Factory jongeren/volwassenen 

nnb   Dubbelriet ensemble (1 x 2 weken) volwassenen 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA VOOR KINDEREN 
 

MUZIEK 
 

 
KENNISMAKINGSLESSEN 
Bij de lessen kun je gewoon naar binnen lopen en meedoen. Vraag bij de receptie in welk lokaal de lessen zijn.  
Alle lessen zijn in Kampen tenzij anders vermeld. 

 
wo 16.50-17.40 Muziekavontuur / Muziekstart (IJsselmuiden!) 

do 15.45-16.35 Kleuteravontuur  /Muziekavontuur 

 16.25-17.25 Muziekstart 

vr 13.30-14.15 Kleuterpiano beginners vraagt Harry na 

  14.15-15.00  Juniorpiano (6/7 jr) 

 
 

SAMEN MUZIEK MAKEN EN ZINGEN 
Bij de lessen kun je gewoon naar binnen lopen en meedoen. Vraag bij de receptie in welk lokaal de lessen zijn.  
Alle lessen zijn in Kampen tenzij anders vermeld. 

 
 

 
 

DANS 
Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen en meedoen!  
*Je mag even komen kijken, maar meedoen (behalve bij selectieklassen) mag natuurlijk ook!  

 
ma 15.45-16.30 Kleuterdans  (groep 1/2) 

  16.30-17.30 Klassiek ballet (groep 4) 

di  15.45-16.30 Kleuterdans  (groep 1/2) 

  16.00-17.00 Breakdance 

  16.30-17.30 Moderne dans (10+) 

woe 13.30-14.30 Klassiek ballet (groep 3) 

  14.30-15.30 Klassiek ballet (groep 5) 

  15.30-16.30 Klassiek ballet (groep 6/7) 

  16.30-17.30 Klassiek ballet selectie (12+) * 

  17.30-18.00 (Pre-) spitzen selectie (12+) * 

  15.45-16.30 Kleuterdans (groep 1/2) 

do 16.00-17.00 Street/jazz (groep 3/4/5) 

  17.00-18.00 Street/jazz (groep 5/6) 

  18.00-19.00 Street/jazz (groep 7/8) 

vrij 10.30-11.15 Peuterdans (2,5-4 jr) 

  16.00-17.00 Klassiek ballet selectie (12+) * 

 
 

KUNST & AMBACHT 
Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen! Je mag even komen kijken, maar meedoen mag natuurlijk ook! 
 
 

ma 16.15-17.30 Kinderatelier bouwen en boetseren (7/12 jr)  

woe 13.00-14.30 Kinderatelier  tekenen/schilderen (5/7 jr) (start in september en januari)  

  13.30-15.00 Handlettering kinderen t/m/ 11 jaar 

  14.45-16.15 Kinderatelier tekenen/schilderen (7/9 jr)  

  16.30-18.00 Kinderatelier tekenen/schilderen (9/11 jr)   

vrij 15.45-17.30 Modeatelier (7-12 jr) (start meerdere keren per seizoen) 

 
 
 
 

ma 19.30-20.30 Hoornensemble (1 x 2 weken), vanaf diploma A 

wo 16:00-16:45 Q-ties, kinderkoor 



 
 

 
 

THEATER 
Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen! Je mag even komen kijken, maar meedoen mag natuurlijk ook! 
 
 

ma 18:15-20:15  Productiegroep theater (8-12 jr) 

woe 13:30-15:00 Musical (5-8 jr) 

  15:30-17:30 Musical (8-10 jr) 

    Musical (10-12 jr) 

  15:00-16:00 Theater (6-9 jr) nieuw 

  16:15-17:15 Theater (9-12 jr) nieuw 

  18:00-20:00 Musical productie (groep 9-12 jr) 

za 09:30-11:30 Musical (8-12 jr) 

    Musical (10-14 jr) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA JONGEREN 
 
 

MUZIEK 

SAMEN MUZIEK MAKEN EN ZINGEN 
 

Bij de lessen kun je gewoon naar binnen lopen en meedoen. Vraag bij de receptie in welk lokaal de lessen zijn.  
Alle lessen zijn in Kampen tenzij anders vermeld. 
 

ma 19.30-20.30 Hoornensemble (1 x 2 weken) 

woe 19.30-21.00 Saxofoonensemble vanaf 16 jaar 

do 19.00-20.30 Dwarsfluitensemble Q-flutes (1 x 2 weken), vanaf diploma B 

 
 

DANS 

Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen! Je mag even komen kijken, maar meedoen mag natuurlijk ook! 
*Je mag even komen kijken, maar meedoen (behalve bij selectieklassen) mag natuurlijk ook!  
 

ma 17.30-18.30 Moderne dans (13+) 

  18.30-19.00 Jumps & Tricks  

  19.00-20.00 Moderne dans (16+) 

di 17.30-18.30 Klassiek ballet (12-14 jr) 

  18.30-19.00 (Pre-)spitzen (12-14 jr) 

woe 18.00-19.00 Klassiek ballet (16+) 

  19.00-19.30 Spitzen 

do 19.15-20:15 Freestyle jazz (13+) 

  20.15-21.15 Freestyle jazz (15+) 

vr 17.00-18.15 Klassiek ballet selectie (14+) (+spitzen)* 

  18.15-19.45 Klassiek ballet + spitzen selectie (16+) * 

 za 11.30-13.00 Choreografie/compositie (16+) (1x 2 weken) 

 
 

KUNST & AMBACHT 

Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen! Je mag even komen kijken, maar meedoen mag natuurlijk ook! 
 
ma 18.30-20.00  Jongerenatelier tek/schild. (12/18 jr)  

woe 15.30-17.00 Handlettering 

 
 

THEATER 
Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen! Je mag even komen kijken, maar meedoen mag natuurlijk ook! 
 

woe 18.45-20.45 Productiegroep musical (12-17 jr)  

  18.00-19.30 Theater (12-14 jr) 

 do 18.30-20.00 Theater (14-17 jr) 

za 09.30-11.30 Musical (10-14 jr) 

    Musical (14-18 jr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA VOLWASSENEN  
 
 

MUZIEK 

SAMEN MUZIEK MAKEN EN ZINGEN 
Bij de lessen kun je gewoon naar binnen lopen en meedoen. Vraag bij de receptie in welk lokaal de lessen zijn.  
Alle lessen zijn in Kampen tenzij anders vermeld.  
*Start van Quintus Open met een programma speciaal voor 50+! 
 

ma 13.00-14.00 Quintus-maandagmiddagkoor (klassiek/volksliedjes voor iedereen) 

 13.00-13.30 * Inloop koffie &thee met aansluitend programma speciaal voor 50+ 

 13.50-14.05 * Maandagmiddagkoor - programma speciaal voor 50+ 

  14.10-15.30 * Rock oud Loud (popkoor 50+) - programma speciaal voor 50+ 

 15.20-15.35 * Zing je fit! - programma speciaal voor 50+ 

 15.35-15.50 * Muziekcursus Zet je brein in beweging - programma speciaal voor 50+ 

 15.50-16.30 * Afsluiting programma 50+ met hapje en drankje - programma speciaal voor 50+ 

  19.00-20.00 Quintus-vrouwenkoor (klassiek voor zangers met ervaring) 

 

 
19.30-20.30 Hoornensemble (1 x 2 weken) 

di 17.45-18.30 Keltisch ensemble 

  19.30-20.30 Klezmer ensemble Mishmash 

  19:15-20:15 (On)houdbaar band 

woe 17.30-18.30 Strijkorkest (1 x 2 weken) 

  19.15-20.15 Volwassenen ensemble 

  19.30-21.00 Saxofoonensemble 

do 19.00-20.30 Dwarsfluitensemble Q-flutes (1 x 2 weken) 

vrij div tijden Barokensemble (1 x 2 weken) 

  18.30-19.30 Jazzcombo  

  18.30-19.30 Blokfluitensemble (1 x 2 weken) 

  18.30-19.30 Dubbelriet ensemble (1 x 2 weken) 

  19.30-20.30 Popcombo Quintus Soul Factory 

 

DANS 
Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen! Je mag even komen kijken, maar meedoen mag natuurlijk ook! 
*Start van Quintus Open met een programma speciaal voor 50+! 
 

ma  14.00-15.00 Pilates/stretch combi  

 15.00-15.15 * Workshop Pilates & Stretch - programma speciaal voor 50+ 

  20.00-21.00 Moderne dans (25+) 

di 19.00-20.00 Modern jazz (18+) 

 20.00-21.30 Klassiek ballet 18+ gevorderd 

woe 18.00-19.00 klassiek ballet volwassenen 

  19.00-19.30 Spitzentraining 

  19.30-20.30 Pilates/stretch combi  

  20.30-21.30 Dansproeverij (mix klassiek, modern en jazz) 

vrij 19.45-20.45 Flamenco gevorderden  ook inloop beginners 

 

THEATER 
Iedereen die interesse heeft mag binnenlopen! Je mag even komen kijken, maar meedoen mag natuurlijk ook! 
*Start van Quintus Open met een programma speciaal voor 50+! 
 

ma 14.35-14.55 * Spelen van een korte dialoog - programma speciaal voor 50+ 

woe 19:45-21:15 Theater 20+ 

do 20:00-22:00 Avontura volwassen (muziektheater) 

 

KUNST & AMBACHT 
*Start van Quintus Open met een programma speciaal voor 50+! 
ma 13.30-13.45 * Rondleiding cursistenexpositie - programma speciaal voor 50+ 



 
 

 


