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   Dans    Muziek    Zang
 Beeldend  Fotografie  Theater/taal

Een magazine vol creative 
cursussen, workshops en

 andere activiteiten.

Schrijf je in en doe mee!

Met een veelzijdig team aan professionals biedt RICK een ruim 
aanbod cursussen, workshops en activiteiten aan. Op verschil-
lende niveaus kun je bij RICK invulling geven aan jouw passie 
voor beeldende kunst, dans, fotografie, muziek, theater/taal en 
zang.

Daarnaast organiseert RICK concerten, voorstellingen en expo-
sities in bijna alle kunstdisciplines. Bij Bonnefanten Kunstuit-
leen RICK kun je voor een gunstige prijs kunst huren.
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Leef je passie!

RICK is dé organisatie voor kunst- en 
cultuureducatie die je ondersteunt 
bij het ontdekken en ontwikkelen van 
jouw creatieve talenten. Door goed 
kunstonderwijs, het organiseren 
van culturele activiteiten en door 
samenwerkingen met verenigingen, 
harmonieën, fanfares, bedrijven, 
onderwijs- en welzijnsinstellingen.

RICK staat midden in de samenleving 
en verbindt mensen door middel van 
kunst en cultuur. 
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Het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunstedu-
catie is hét centrum voor alles wat met kunst 
en cultuur te maken heeft. RICK wilt zoveel 
mogelijk groepen inspireren: particulieren, 
amateurverenigingen, harmonieën, fanfares, 
bedrijven, onderwijs- en welzijnsinstellingen. 
Of je nu kennis wil maken met kunst en cul-
tuur of hier al een passie voor hebt, bij RICK 
ben je aan het juiste adres!

CONTACT

RICK
Beekstraat 27, 6001 GG Weert
Telefoon: 0495 - 533 954
E-mail: info@ricknet.nl

Administratie bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag 09:00 - 17.00 uur
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Marianne Gehlen
Wesley Hegge
FOTOGRAFIE:

Linda Beelen
Artis Communicatiebureau
DRUKWERK

PreVision Graphic Solutions BV

Deze brochure verschijnt in een oplage van 
7.500 exemplaren

RICK dankt alle medewerkers, cususten en 
vrijwilligers voor hun steun bij de totstand - 
koming van deze brochure.
Deze brochure is met de grootst mogelijke  
zorg samengesteld. Echter kunnen na het  
verschijnen van deze brochure aanpassingen  
en prijs wijzigingen plaatsvinden. Voor de  
actuele prijzen en gegevens verwijzen wij  
je door naar de website www.ricknet.nl

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Met het verbinden van mensen door kunst en 
cultuur staat RICK midden in de samenleving.
RICK wil zoveel mogelijk groepen inspireren: 
particulieren, amateurverenigingen, harmonie-
en, fanfares, bedrijven, onderwijs- en welzijns-
instellingen. 

Of je nu kennis wil maken met kunst en cultuur 
of hier al een passie voor hebt, bij RICK ben je 
aan het juiste adres!

In deze brochure heb je kennis kunnen maken 
met wat RICK allemaal te bieden heeft, zoals 
de vele cursussen, verschillende initiatieven 
en samenwerkingsprojecten.
Maar RICK organiseert ook concerten, voor-
stellingen en exposities in bijna alle kunst-
disciplines. En particulieren of bedrijven 
kunnen bij RICK terecht voor de organisatie 
van bijzondere groepsactiviteiten -zoals een 
teambuilding of personeelsdag- of voor het 
leveren van een origineel, kunstzinnig cadeau.

Dus heeft RICK je weten te inspireren om zelf 
ook iets nieuws te doen met kunst en cultuur, 
dan zien we je ongetwijfeld snel op 
een van onze cursusdagen of projecten.

Tot ziens bij RICK!



Met trots presenteert RICK in deze brochure 
zijn zeer brede aanbod aan cursussen en work-
shops voor het nieuwe seizoen 2017 – 2018. 
Muziek, dans, theater, taal, beeldende kunst 
en audio/visueel, het zijn allemaal disciplines 
waarin beginners tot gevorderden zich kunnen 
bekwamen, plezier kunnen hebben en hun 
passie kunnen bedrijven.  De leeftijd is bij RICK 
niet belangrijk, voor alle leeftijdscategorieën is 
er wel iets. 

Afgelopen schooljaar hadden we zo’n 2.200 
leerlingen / cursisten en onze hoog gekwali-
ficeerde docenten staan ook in het komende 
seizoen weer voor hen klaar. Was je daar niet 
bij dan kom eens snuffelen om te ontdekken 
wat wellicht  bij jou past. 

De cursussen van RICK worden door de 
gemeenten deels gesubsidieerd waardoor de 
financiële drempel wordt verlaagd. Via deze 
weg wijzen we graag op de mogelijkheden die 
het Jeugd Cultuur Fonds en de Stichting Leer-
geld daarin nog meer kunnen bieden.

Graag tot ziens bij RICK!

Emile Florack
directeur-bestuurder

Voorwoord
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Beginners en gevorderden kunnen bij RICK 
actief met kunst en cultuur aan de slag. Wij 
bieden een ruim aanbod aan cursussen van 
verschillende niveaus op het gebied van 
muziek, dans, theater, taal en beeldende- en 
audiovisuele kunst. Elke dag staan meer dan 
honderd professionele docenten voor je klaar!

Wil je je liever op een andere wijze door kunst 
en cultuur laten inspireren? Ook dan kun je 
bij RICK terecht. Wij organiseren concerten, 
voorstellingen en exposities in bijna alle kunst-
disciplines. Daarnaast kun je bij Bonnefanten 
Kunstuitleen RICK voor een lage prijs kunst 
huren.

Kunst&Cultuur • cursussen
RICK staat midden in de samenleving en 
verbindt mensen met kunst en cultuur. Zo 
organiseert RICK projecten en workshops 
voor kinderen en jongeren in het onderwijs 
en werkt zij samen met amateurverenigingen 
en individuele cultuurmakers om hen nieuwe 
perspectieven en mogelijkheden te bieden. Tot 
slot kunnen particulieren en bedrijven bij RICK 
terecht voor de organisatie van bijzondere 
groepsactiviteiten -zoals een teambuilding of 
personeelsdag- of voor het leveren van een 
origineel, kunstzinnig cadeau.

Kunst&Cultuur • in het onderwijs
RICK gelooft in het belang van kunst en cultuur. 
Dankzij kunst en cultuur kunnen mensen zich 
ontplooien. Het helpt hen bij het vormgeven van 
een eigen identiteit en het stimuleert nieuwe 
ideeën. Daarnaast leidt actieve deelname aan 
culturele activiteiten tot sociale cohesie. Het 
brengt mensen en culturen bij elkaar, zorgt voor 
meer sociale contacten en voor meer vertrou-
wen in de gemeenschap. RICK wil mensen in-
spireren om ook in kunst en cultuur te geloven.

Kunst&Cultuur • op maat
RICK is dé organisatie voor kunst- en cultuur-
educatie die de samenleving met kunst en cul-
tuur verbindt en daarnaast mensen ondersteunt 
bij het ontdekken en ontwikkelen van hun 
creatieve talenten.

Deze missie realiseert RICK door het aanbieden 
van goed kunstonderwijs, het organiseren van 
culturele activiteiten en door samenwerkingen 
met groepen uit de gehele samenleving aan te 
gaan.

Je leert meer bij RICK
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triggert jouw 
creativiteit 
Cursussen  • Beeldend • Dans • Fotografie 
 • Muziek • Theater • Zang
Onderwijs • Primair onderwijs 
 • Voortgezet onderwijs  
 • Buitenschoolse opvang 
 • Cultuureducatie
Kunst op maat • RICK - Zorg 
 • RICK - Bedrijfsleven
 • RICK - Sociaal  Maatschappelijk
 • RICK - Geeft je de ruimte
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Gratis proeflessen 
RICK wil iedereen deze kans bieden en 
heeft een leuk aanbod.  Jij geeft zelf aan 
welk instrument jij graag wilt bespelen en 
wij zorgen ervoor dat je een proefles krijgt. 
Je hebt helemaal niks nodig, wij zorgen 
ervoor dat een instrument beschikbaar is 
en dat onze docent jou trakteert op een 
muziekles. 
Stuur een mail naar info@ricknet.nl om je 
proefles af te spreken.
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Bij RICK volgen meer dan 2.200 mensen lessen 
en cursussen. Jong en oud, jongens en meiden, 
inwoners van Weert, Nederweert, Cranendonck 
en alle omliggende dorpen. Onze jongste leer-
lingen zijn nog geen jaar oud en komen iedere 
dinsdagochtend heel trouw naar de lessen 
Muziek op Schoot. Heerlijk om naar te kijken:   
al die kleine muziekliefhebbers. Wist je dat 
sommigen zelfs een pruillip hebben als het tijd 
is om weer naar huis te gaan? Helaas zijn ze 
nog te jong om te begrijpen dat ze snel weer 
terug mogen komen naar RICK.

Verbazingwekkend veel talent
Ook de jeugd en jongeren amuseren zich super 
bij RICK. ‘Iedere week verbaas ik me weer hoe-
veel talent hier rondloopt. Ik heb een leerling 
die nog geen halfjaar op les zit en mij wekelijks 
verrast met eigen nummers’, aldus een trotse 
RICK docent.

Volwassenen
Misschien ben je in de veronderstelling dat je 
alleen kan leren als je nog in de studieboeken 
zit. Dit kunnen we gedeeltelijk ontkrachten. Je 
leert wel sneller en makkelijker als je nog piep-
jong bent en alles als een spons opzuigt. Maar 
we hebben honderden volwassen leerlingen 
die ook iedere week tevreden op hun les of sa-
menspel terugkijken. Misschien heb je vroeger 
wel eens piano of orgel gespeeld en denk je dat 
je het niet meer kunt? Het is net als fietsen, dat 
verleer je niet: zodra je de draad weer oppakt 
gaat een heleboel vanzelf.

RICK gelooft in het belang van kunst en cultuur 
Dankzij kunst en cultuur kunnen mensen zich 
ontplooien. Het helpt hen bij het vormgeven van 
een eigen identiteit en het stimuleert nieuwe 
ideeën. Daarnaast leidt actieve deelname aan 
culturele activiteiten tot sociale cohesie. Het 
brengt mensen en culturen bij elkaar, zorgt voor 
meer sociale contacten en voor meer vertrou-
wen in de gemeenschap. RICK wil mensen in-
spireren om ook in kunst en cultuur te geloven.

Deze missie realiseert RICK door het aanbieden 
van goed kunstonderwijs, het organiseren van 
culturele activiteiten en door samenwerkingen 
met groepen uit de gehele samenleving aan te 
gaan.

Laat je inspireren 
door een van onze cursussen

RICK is dé organisatie voor kunst- en cultuureducatie die 
de samenleving met kunst en cultuur verbindt en daarnaast 
mensen ondersteunt bij het ontdekken en ontwikkelen van 
hun creatieve talenten.
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Importeur van Originele Volkskunst uit het Ertsgebergte 
Rookmannetjes - Notenkrakers - Exclusieve Kerstdecoratie 

Bezoek de 
webshop 

ZO 18 FEBRUARI

Jurassic Revenge
Grootse reis naar de oertijd!

Volg onsVolg ons

KINDERVOORSTELLINGEN 2017-2018KINDERVOORSTELLINGEN 2017-2018

WO 15 NOVEMBER

Pepernotenconcert
Marijk en Klein Combo de WolfMarijk en Klein Combo de Wolf

VR 24 NOVEMBER

Het Genootschap van de 
WereldBeterMakers

ZO 3 DECEMBER

Karel de Kok
Het Cadeau voor Sinterklaas

DO 19 OKTOBER

Woezel & Pip
Op zoek naar de Sloddervos

DI 26 DECEMBER

Dummie de Mummie
Familiemusical

Koop nu 
kaarten via 
munttheater.nl

Munttheater

Collegeplein 3 

Weert
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Cultuur is hét cement voor je sociale leven! 
Niet alleen jonge kinderen, basisschoolleerlin-
gen en jongeren houden van muziek en dans. 
Ook senioren genieten van culturele activitei-
ten. Samen muziek maken, dansen en zingen 
maken van iedere (oude) dag een belevenis. 
RICK heeft ook voor deze doelgroep een gevari-
eerd programma. 
Wedden dat je er ook nog leuke vrienden aan 
overhoudt? 

Seniorenorkest RICK
Vrijdagochtend van 10:00 - 12:00 uur

43 gedreven muzikanten die onder leiding van 
dirigent Bert Ramakers zo’n 6 à 8 keer per jaar 
samen optreden. Heb je interesse om mee te 
spelen of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met voorzitter Thieu Beelen:
T. 0495-539614
E. mathb@home.nl
  
Dameskoor Intermezzo
Dinsdagochtend van 9:45 - 11:30 uur

Op dinsdagochtend repeteert dit gezellige vrou-
wenkoor in de concertzaal van RICK. Je mag 
vrijblijvend komen luisteren of meedoen.
De groep dames houdt niet alleen van zingen 
maar ook van leuke uitjes. De jaarlijkse fiets-
tocht met picknick is dan ook altijd weer een 
feest.

Dance for Health  
Vrijdagochtend 11:00 - 12:15 uur

Gezond bewegen, dat is het dansconcept van 
Dance for Health. Je zult verbaasd zijn wat je 
allemaal kan, hoe ontzettend leuk het is om te 
bewegen en hoe fit en energiek je ervan wordt.
Doe mee! Als enige in Limbug biedt RICK deze 
cursus aan.

Keyboardles voor senioren  
Vrijdagmiddag van 14:00 - 15:00 uur

Onze docenten leren je in een aantal weken 
noten lezen die gelijk worden toegepast op het 
keyboard. Je hoeft thuis geen instrument te 
hebben, er wordt tijdens de les op instrumenten 
van RICK gespeeld. Heb je al muzikale ervaring, 
dan kun je bij de gevorderden de Keyboardles-
sen volgen.

Je bent nooit te oud voor RICK
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Je bent pas 4 jaar en wilt goed leren tekenen? 
Of je bent 16 en ontdekt dat je ruimtelijk werken 
heel erg leuk vindt? Bij RICK kun je alles wat 
met kunst te maken heeft, komen doen.

Je wordt door kunstenaars/docenten begeleid 
om het beste uit jezelf te halen. Al je talenten 
kun je bij RICK inzetten om te komen tot jouw 
eigen kunst. Ben je creatief, eigenwijs en wil 
je je talenten ontdekken en ontwikkelen, dan is 
een van de volgende cursussen zeker iets voor 
jou!

Tekenen en schilderen Algemeen
Heb je altijd al willen leren tekenen en schilde-
ren? Of heb je een passie voor deze kunstvor-
men en wil jij jouw talent verder ontwikkelen? 
Na een korte inleiding ga je op je eigen manier 
en niveau aan de slag met thema’s. Om je 
persoonlijke ontwikkeling zo optimaal mogelijk 
te stimuleren, word je gedurende de cursus 
zoveel mogelijk individueel begeleid. Voor 
beginners is er een basisprogramma waarin 
verschillende materialen en technieken aan 
bod komen. Indien je een gevorderde tekenaar/
schilder bent, werk je aan de hand van thema’s 
die in het begin van het jaar worden bespro-
ken. Meld je aan voor Tekenen en schilderen | 
Algemeen en ontwikkel je teken- en schilder-
vaardigheden.

Dinsdagavond Beeldhouwen 
in de Muntpassage

In oktober start de cursus Beeldhouwen. 
Als beginner leer je de grondbeginselen van 
het beeldhouwen. De ervaren cursist wordt 
begeleid om techniek en vormgeving verder te 
ontwikkelen tot een eigen beeldtaal. Wat steen 
betreft wordt hiervoor in eerste instantie een 
zachte kalksteen zoals mergel aanbevolen. 
Daarna volgen steensoorten als serpentijn of 
marmer (afhankelijk van de ambitie en voorkeu-
ren van de cursist).

Edelsmeden? Kalligrafie?
Ligt jouw passie meer bij edelsmeden? Wil je 
kennismaken met deze prachtige kunstvorm 
en wil jij je eigen sieraden leren maken? Kies 
dan voor de cursus Edelsmeden op dinsdag- en 
woensdagavond. 
En wat dacht je van kalligrafie, de kunst van 
het schoonschrift. Er wordt met name prak-
tisch gewerkt, waardoor je snel vaardigheden 
ontwikkelt.

Ontdek ons uitgebreide aanbod Beeldende 
kunst. Er zit zeker iets bij dat jou aanspreekt.

Ontdek jouw creativiteit
Cursusaanbod Beeldende kunst
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Kunstkring
In deze bijzondere cursus komt een gevarieerd 
aantal onderwerpen en stijlen aan bod, zoals een 
bepaalde kunststijl.  Maar ook de symbolische 
betekenis van kleur of een vergelijking tussen oude 
en moderne kunst. Wat het precies wordt, blijft een 
verrassing. Deze cursus is bedoeld voor cursisten 
die de ‘hele’ kunstgeschiedenis al gevolgd hebben 
maar ook voor geïnteresseerden, die met kunst-
geschiedenis kennis willen maken.

Maandelijks les: totaal 9 lessen op 
donderdagochtend van 10:00 – 12:00 uur.
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Beeldende kunst 
Er zit meer creativiteit in 
jou dan je denkt

Hou je er van om in een creatieve omgeving je 
talenten in de beeldende kunst aan te scher-
pen? Kom dan naar RICK. In een stimulerende 
sfeer bieden we je op elk niveau een zeer 
brede variëteit aan boeiende cursussen. Van 
schilderen en beeldhouwen of werken naar 
model. Onder begeleiding van inspirerende 
docenten/beeldend kunstenaars leer je niet 
alleen alles over de verschillende technieken 
en materialen, maar ook hoe je je eigen ideeën 
kan omzetten in verrassende producten.

Er zit meer creativiteit in je dan je denkt. Haal 
het naar boven met een cursus uit ons uitge-
breide aanbod.
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Beeldhouwen 
in steen
 

Het is een belevenis 
om te ervaren hoe de 
vorm door middel van 
handmatig werken uit 
de steen tevoorschijn 
komt.

Keramiek 
Sculpturaal

Tijdens de cursus 
Keramiek | Sculp-
turaal bouw je naar 
aanleiding van een 
gezamenlijk thema 
monumentaal met 
klei. De toe te passen 
techniek, zoals plaat- 
en rolopbouw, is 
afhankelijk van het 
ontwerp. Daarnaast 
wordt aandacht 
 besteed aan afwer-
kingstechnieken 
waaronder kleurtoe-
passing, engobe en 
glazuur.

Beeldhouwen 
in steen 
Buiten
 
Tijdens deze cursus 
werk je midden in de 
natuur aan het uit-
sparren van een vorm 
door het weghalen 
van materiaal. Hierbij 
maak je gebruik van 
een beitel, vijl en/of 
zaag. De cursus is 
zowel geschikt voor 
beginners als voor 
mensen met meer 
ervaring.

Edelsmeden 

De edelsmid als 
kunstenaar vervaar-
digt driedimensionale 
sculpturen in minifor-
maat. Hij laat zich in-
spireren door vormen 
in de wereld om hem 
heen. De edelsmid 
beschikt hiervoor 
over een veelheid 
aan gereedschappen 
en technieken, zoals 
zagen, vijlen, solderen 
en polijsten.

Kalligrafie 
Schoonschrijven

Tijdens deze cursus 
ga je aan de slag met 
kalligrafie, de kunst 
van het schoonschrift. 
Je leert twee letterty-
pes schrijven: kleine- 
en hoofdletters. Daar-
naast maak je kennis 
met de geschiedenis 
en ontwikkeling van 
het schrift, doe je 
materialenkennis op 
en leer je alles over 
een mooie lay-out.

Keramiek 
Algemeen 

In deze cursus leer je 
via opdrachten een 
aantal basistechnie-
ken in het hand-
vormen met klei. Er 
wordt onder andere 
aandacht besteed 
aan rol- en plaat-
opbouw. Daarnaast 
komen verschillende 
decoratietechnieken, 
achtergrondinforma-
tie en het gebruik en 
toepassen van glazu-
ren aan de orde.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
DINSDAG : 9.30-12.00 uur
VRIJDAG : 14.30-16.30 uur
STARTDATUM
6 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE CURSUS
10 LESSEN
DINSDAG : 19.30-21.30 uur

STARTDATUM
OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
VRIJDAG: 14.00-16.30 uur

STARTDATUM
6 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
DINSDAG : 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
3 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
8 LESSEN
DINSDAG : 18.45-21.45 uur
VRIJDAG : 13.30-26.30 uur
STARTDATUM
MEI 2018
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
DINSDAG : 19.30-22.00 uur
WOENSDAG : 19.30-22.00 uur
STARTDATUM
3 EN 4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52
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Kinderkunstklas 
Basisvaardig-
heden

Aan de kinderen 
worden basisvaardig-
heden in verschillen-
de kunstdisciplines 
aangeleerd. We gaan 
knippen, plakken, 
kleuren, scheuren, 
tekenen, kleien, 
beeldhouwen, zingen, 
spelen en dansen. 
Van de ene kunstvorm 
naar de andere zodat 
uw kind in de volle 
culturele breedte 
zijn of haar talenten 
kan verkennen en 
ontwikkelen.

Open Atelier 
RICK

Tijdens Open Atelier 
kun je gebruikmaken 
van de ruimte en 
overige faciliteiten 
om te werken en 
experimenteren met 
materialen en tech-
nieken. Er wordt geen 
les gegeven, maar de 
aanwezige deskun-
dige staat altijd voor 
je klaar om je van 
advies en feedback te 
voorzien.

Klei en textiel
Jeugdatelier

Door te onderzoeken 
en het maken van 
collages en schet-
sen kom je tot een 
ontwerp. Diverse 
technieken komen 
aan bod. Misschien 
maak je wel een 
tasje of een sok-pop. 
Onderschat jezelf 
niet en kijk met welk 
selfmade werkstuk jij 
naar huis gaat! 
Schrijf je in voor de 
cursus jeugdatelier 
klei en textiel.

Kunst-
geschiedenis
De 19e eeuw, 
Deel 1

In de eeuw van de 
Verlichting werd de 
Rede op een voetstuk 
geplaatst. Niet alleen 
de maatschappelijke 
verhoudingen uit 
voorgaande eeuwen 
kwamen op een 
hellend vlak te staan, 
maar ook de kunst. 
Uiteindelijk zou dit 
uitmonden in de 
storm van de Franse 
Revolutie.

Kunst-
geschiedenis
Kunstkring

In deze bijzondere 
cursus komt een ge-
varieerd aantal onder-
werpen en stijlen los 
van elkaar aan bod. 
Er kan bijvoorbeeld 
aandacht worden be-
steed aan een bepaal-
de Kunststijl.  Maar 
ook de symbolische 
betekenis van Kleur of 
een vergelijking tus-
sen Oude en Moderne 
kunst  kunnen de 
revue passeren.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

MAANDELIJKSE CURSUS
9 LESSEN
DONDERDAG : 10.00-12.00 uur

STARTDATUM
5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE CURSUS
13 LESSEN INCL. 1 EXCURSIE
DONDERDAG : 20.00-22.00 uur

STARTDATUM
4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
VRIJDAG: 13.30-16.00 uur

STARTDATUM
6 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
JEUGD 6 T/M 8 JAAR
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
VRIJDAG : 16.45-17.45 uur

STARTDATUM
6 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
JEUGD 7 T/M 12 JAAR
LOCATIE
BUDEL* EN WEERT**

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
*WOENSDAG : 13.00-14.15 uur
**DONDERDAG: 16.00-17.15 uur
STARTDATUM
4* EN 26** OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE CURSUS
13 LESSEN INCL. 1 EXCURSIE
WOENSDAG : 20.00-22.00 uur

STARTDATUM
5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

Kunst-
geschiedenis 
De Oudheid, 
Deel 2

In de Oudheid werd 
de basis gelegd voor 
de beeldende kunst 
en de architectuur, 
maar ook voor het 
denken binnen de 
westerse wereld. 
Die invloed werkt 
zelfs door tot in onze 
tijd. In deze cursus 
maken we kennis met 
de Laat-Griekse en 
Romeinse cultuur.

14 |      RICK programma 2017/18



Ruimtelijk 
vormen
 

Vind jij het leuk om 
dingen met je handen 
te maken? Wil jij 
graag met ruimtelijke 
materialen werken 
zoals hout, klei, gips 
en materialen uit de 
natuur? Meld je dan 
aan voor de cursus 
Ruimtelijke vormen! 
Deze RICK cursus 
Ruimtelijk vormen 
wordt gegeven op 
Basisschool De 
Zonnehof, Pastoor 
de Fauwestraat 11 
Leveroy.

Schilderen 
Project buiten 
schilderen

De workshop vindt 
plaats bij Eynder-
hoof in Nederweert. 
Tijdens de workshop 
wordt je door docent 
Marcel van Hoef geïn-
strueerd en begeleid 
om tot een persoon-
lijke interpretatie 
van het landschap te 
komen.

Tekenen en 
schilderen 
Algemeen
Nederweert

Telkens staat ge-
durende vijf lessen 
een ander thema 
centraal. De thema’s 
vertonen samenhang 
en hebben steeds een 
andere invalshoek. 
Bijvoorbeeld uit de 
waarneming, fantasie 
of gevoel. Gebaseerd 
op een materiaal,  
kunstenaar, herinne-
ring of ervaring. Na 
een korte inleiding ga 
je op jouw eigen ma-
nier en niveau aan de 
slag met de thema’s.

Tekenen en 
schilderen 
Algemeen
Stramproy

Telkens staat ge-
durende vijf lessen 
een ander thema 
centraal. De thema’s 
vertonen samenhang 
en hebben steeds een 
andere invalshoek. 
Bijvoorbeeld uit de 
waarneming, fantasie 
of gevoel. Gebaseerd 
op een materiaal,  
kunstenaar, herinne-
ring of ervaring. Na 
een korte inleiding ga 
je op jouw eigen ma-
nier en niveau aan de 
slag met de thema’s.

Tekenen en 
schilderen 
Algemeen
Weert

Telkens staat ge-
durende vijf lessen 
een ander thema 
centraal. De thema’s 
vertonen samenhang 
en hebben steeds een 
andere invalshoek. 
Bijvoorbeeld uit de 
waarneming, fantasie 
of gevoel. Gebaseerd 
op een materiaal,  
kunstenaar, herinne-
ring of ervaring. Na 
een korte inleiding ga 
je op jouw eigen ma-
nier en niveau aan de 
slag met de thema’s.

Tekenen en 
schilderen 
Gevorderden

Telkens staat ge-
durende vijf lessen 
een ander thema 
centraal. De thema’s 
vertonen samenhang 
en hebben steeds een 
andere invalshoek. 
Bijvoorbeeld uit de 
waarneming, fantasie 
of gevoel. Gebaseerd 
op een materiaal, kun-
stenaar, herinnering 
of ervaring. Na een 
korte inleiding ga je 
op jouw eigen manier 
en niveau aan de slag 
met de thema’s.

DOELGROEP
JEUGD 7 T/M 12 JAAR
LOCATIE
LEVEROY

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
DINSDAG : 15.30-16.45 uur

STARTDATUM
24 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
NEDERWEERT-EIND

WORKSHOP
1 LES
ZATERDAG : 10.00-15.30 uur

DATUM
16 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
NEDERWEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
MAANDAG : 19.45-22.15 uur

STARTDATUM
2 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
STRAMPROY

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
MAANDAG : 19.15-21.45 uur
DINSDAG : 9.15-11.45 uur
DINSDAG : 19.15-21.45 uur
WOENSDAG : 9.15-11.45 uur
STARTDATUM
2,3 EN 4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
MAANDAG : 9.30-12.00 uur
DINSDAG : 9.30-12.00 uur
DINSDAG : 19.30-22.00 uur
WOENSDAG : 13.30-16.00 uur
DONDERDAG : 13.30-16.00 uur
STARTDATUM
2,3,4 EN 5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
MAANDAG : 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
2 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52
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Tekenen en 
schilderen 
Portret

Er wordt gestart met 
een juiste basisopzet. 
De eerste les is dit in 
houtskool. In de twee-
de les kan gekozen 
worden voor pastel of 
bister. De laatste twee 
lessen is hetzelfde 
model aanwezig en 
dan kan er geschil-
derd worden met 
acryl door de mensen 
die dat willen.

Tekenen en zo!
Budel

Deze cursus is dé   
plek om alles uit te 
proberen en te ont-
dekken over tekenen 
en schilderen.  
Je werkt met onder-
werpen die jou écht 
bezig houden! Tijdens 
de cursus wordt eerst 
aandacht besteed 
aan het leren tekenen, 
waarna we vervol-
gens een avontuur 
induiken waarin je 
gaat experimenteren 
met vorm, contour en 
kleurcontrast.

Tekenen en zo!
Stramproy

Deze cursus is dé  
plek om alles uit te 
proberen en te ont-
dekken over tekenen 
en schilderen.  
Je werkt met onder-
werpen die jou écht 
bezig houden! Tijdens 
de cursus wordt eerst 
aandacht besteed 
aan het leren tekenen, 
waarna we vervol-
gens een avontuur 
induiken waarin je 
gaat experimenteren 
met vorm, contour en 
kleurcontrast.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
STRAMPROY

WEKELIJKSE CURSUS
4 LESSEN
DINSDAG : 19.15-22.45 uur

STARTDATUM
MEI 2018
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
JEUGD 8 T/M 12 JAAR
LOCATIE
BUDEL

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
DINSDAG : 15.15-16.30 uur

STARTDATUM
2 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
JEUGD 7 T/M 12 JAAR
LOCATIE
STRAMPROY

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
MAANDAG : 15.15-16.30 uur
DINSDAG : 15.15-16.30 uur
STARTDATUM
2 EN 3 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

Tekenen en 
schilderen 
Naaktmodel

Een naaktmodel 
schilderen is voor 
vele kunstenaars een 
uitdaging. Hierdoor is 
de cursus met name 
voor gevorderde 
cursisten geschikt. 
Indien je weinig of 
geen ervaring hebt, 
kun jij je beperken 
tot het gebruik van 
houtskool.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
4 LESSEN
WOENSDAG : 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
MEI 2018
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

Tekenen en 
schilderen 
Elementair en 
certificaat 

In deze cursus leer je 
vanaf nul tekenen en 
schilderen. Je begint 
met het oefenen van 
belangrijke beeld-
elementen zoals lijn, 
kleur, vorm, perspec-
tief en compositie. 
Vervolgens ga je met 
diverse technieken 
aan de slag waarbij 
je verschillende 
materialen zoals 
pastel, aquarel en 
acryl gebruikt.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
DONDERDAG : 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

Tekenen en 
schilderen 
Aquarel
 

Je oefent met de 
aquareltechniek in 
alle mogelijke varian-
ten en je maakt kennis 
met alle aanverwante 
technieken. Daar-
naast werk je vanuit 
verschillende thema’s 
en beeldaspecten. 
Je werkt naar de 
waarneming, maar 
daarnaast word je 
ook gestimuleerd om 
vanuit je eigen creati-
viteit te werken.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
24 LESSEN
VRIJDAG : 9.15-11.45 uur

STARTDATUM
6 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

16 |      RICK programma 2017/18



Tekenen en zo!
Weert

Deze cursus is dé  
plek om alles uit te 
proberen en te ont-
dekken over tekenen 
en schilderen.  
Je werkt met onder-
werpen die jou écht 
bezig houden! Tijdens 
de cursus wordt eerst 
aandacht besteed 
aan het leren tekenen, 
waarna we vervol-
gens een avontuur 
induiken waarin je 
gaat experimenteren 
met vorm, contour en 
kleurcontrast.

Tekenen 
Model tekenen 
Masterclass

Voor geïnteresseer-
den in het tekenen 
naar levend model 
wordt een ‘master-
class-programma’ 
gegeven op de RICK 
locatie in Weert. In 
deze lessen komen 
verschillende onder-
delen van het werken 
naar model aan bod: 
schetsen, vorm/com-
positie, verkortingen, 
anatomie, handen en 
voeten, naaktmodel, 
portret tekenen.

Textiel 
Workshop 
bloemen van vilt

Laat je inspireren 
door de kleurige, 
zachte merinowol die 
je gaat vervilten met 
de natvilttechniek. 
Je kunt de bloemen 
verwerken tot een 
broche of haarclip of 
er een blad en steel 
aan maken, zodat je 
ze in een vaasje kunt 
zetten.

Textiel atelier  

We gaan dessins 
ontwerpen, werken 
met sjabloneren, 
tie en dye technie-
ken, schilderen en 
zeefdruk. Stoffen 
kun je bewerken en 
versieren op allerlei 
manieren: bordu-
ren, appliqueren, 
stof veranderen en 
vervormen, structuren 
maken. Door de stof 
te bewerken, bordu-
ren, bedrukken of iets 
anders ontstaat er 
een textiel object.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE CURSUS
3 LESSEN
DONDERDAG : 19.30-22.00 uur
STARTDATUM
12 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE WORKSHOP
3 LESSEN
DONDERDAG : 19.30-21.30 uur

STARTDATUM
5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
JONGEREN 10 T/M 15 JAAR
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
WOENSDAG : 16.15-17.30 uur

STARTDATUM
4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
7 LESSEN
WOENSDAG : 19.30-22.00 uur
STARTDATUM
4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 52

Jakkie, cultuur…
ik eet nog liever spruitjes! 

Op school zitten, betekent presteren. Alleen 
als je goede punten haalt, ga je over naar de 
volgende klas. Als je genoeg ontspanning 
hebt kun je het beste leren. Je kunt jezelf 
ontspannen door bijvoorbeeld:
• te sporten. Dat is niet alleen goed voor je 

spieren en je conditie, het is ook heel goed 
voor je hersenen. Door te sporten werken 
je hersenen beter tijdens het leren. 

• leuke culturele dingen te doen. Zoals 
samen met vrienden of familie naar de film, 
het Rijksmuseum in Amsterdam of naar 
een musical in het Munttheater te gaan.

• een mooie tekening te maken, te schilde-
ren of een poppetje maken van klei.

• lekker uit je bol te gaan op een instrument: 
een drumstel of een basgitaar. Dat is niet 
alleen leuk, het maakt je ook nog slimmer.

Cultuur is dus helemaal niet saai maar heel 
erg leuk! Sterker nog, je kunt er best veel 
van leren. Zelfs luisteren naar muziek valt 
onder cultuur. Dus ook als je naar Bospop 
gaat.
Als je nu denkt: “hey, ik wil best nog een 
beetje meer cultuur snuffelen”, dan hebben 
wij een tip voor je: in dit RICK Magazine 
staan veel voorbeelden. 
De meeste lessen mag je gratis en vrijblij-
vend uitproberen. 
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Biest 20, 6001 AR Weert  |  T  0495 45 17 25  
E  info@art-is.nl  |  I   www.art-is.nl

We ontwik  kelen strategie-, communicatie- en 
marketing concepten voor merken en bedrijven. 
En vertalen deze in een herkenbare pakkende 
vormgeving, ondersteund door facinerend beeld 
en heldere tekst, voor iedere uiting. Zo maakten 
wij o.a. deze brochure van RICK. 
Kijk op onze website of neem contact op met 
Bart Maes om een indruk te krijgen wat wij voor u 
kunnen betekenen.

Een aandeel in elkaar

Samen op zoek naar een origineel idee voor een betere wereld!

'Basis voor Beter' is het project waarmee de Rabobank jongeren bewuster wil maken
van wat er om hen heen gebeurt.  Samen met docenten van het Rick werken
basisschoolleerlingen ieder jaar weer samen aan dit prachtige project.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Rabobank en Rick: de
Basis voor Beter.

Jongeren werken samen
aan een betere wereld.

 

Kantoor Helmond
Europaweg 160 B

Postbus 929 
5700 AX Helmond

Telefoon 0492 749 990
Telefax 0492 749 991

info@abenslag.nl

Kantoor Weert
Schoutlaan 9
Postbus 270
6000 AG Weert
Telefoon 0495 536 138
Telefax 0495 539 134
info@abenslag.nl

Betrokken, helder en krachtig
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Zorg & welzijn

ER ZIT CULTUUR
IN GILDE!                

Commercieel/retail

Financieel
Marketing communicatie

Management assistente

Juridisch

Officemanager

Logistiek

Zorg & welzijn

Kijk voor meer info en overige studierichtingen
op onze website!

• RICK is partner van ons MVO-platform 
Konnekt’os en vult ons aan met een creatieve 
kijk op sociaal ondernemen.

• RICK zet zich in voor Wajongeren en 
bijstandsgerechtigden, net als Werk.Kom. 
Werkfi t met kunst!

• RICK biedt kansen aan Risse-medewerkers: 
onze conciërges en schoonmakers hebben het 
bij RICK naar hun zin!

RICK partner van 
Risse Groep, Werk.Kom en 
Konnekt’os!

www.risse.nl  www.werkpuntkom.nl  www.konnektos.nl
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Iedereen kan dansen en je hoeft echt geen 
uitblinker te zijn. Het allerbelangrijkste is dat 
je er plezier in hebt. Een mooie bijkomstigheid 
is dat dansen goed voor je is: voor de ontwik-
keling van je spieren, voor je houding, voor je 
conditie, maar ook voor je mentale scherpte. 
Bovendien word je er blij van, want als je danst 
komt er endorfine vrij in je lichaam en dat zorgt 
voor een heerlijk geluksgevoel. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van jazz dans?

Jazz dans, jazzdance of jazzballet: drie namen 
voor één heerlijke vrije manier van dansen 
op moderne muziek. Qua structuur lijkt jazz 
dans weliswaar op klassiek ballet, maar de 
bewegingen en de muziek zijn veel en veel 
losser en vrijer, lekker ‘jazzy’. Zwoele en snelle 
bewegingen worden afgewisseld met trage en 
emotionele. Zo leer je zonder woorden emoties 
uit te beelden: vreugde, verdriet, passie, woe-
de… Niet alleen expressief, ook ingetogen en 
beheerst.

Jazz dans is een bijzonder veelzijdige dansvorm 
met veel varianten, ritmes en stijlen, van Afro 
jazz tot show jazz en moderne jazz. Waarbij 
alles draait om het vrij bewegen van je lichaam. 
Karakteristiek voor jazz dans zijn de isolaties: 
het afzonderlijk van elkaar bewegen van 
lichaamsdelen (hoofd, schouders, bekken). 

Techniek speelt daarom ook een belangrijke 
rol, want alleen daarmee kom je tot een goede 
beheersing van je lichaam en uitvoering van de 
verschillende danspassen en bewegingen.

Het leuke van jazz dans is dat het continu in 
ontwikkeling is. Er komen steeds weer nieuwe 
passen (combinaties) bij, waardoor de moge-
lijkheden eigenlijk oneindig zijn. Jazz dans is de 
perfecte keuze voor iedereen die van dansen 
houdt, jong én oud. Het biedt een bijzonder 
leuke manier om te ontspannen, om je energie 
kwijt te kunnen, maar vooral ook om aan je 
lichaam te werken. Jazz dans zorgt namelijk 
voor lenigheid en souplesse, kracht, een betere 
coördinatie, houding, presentatie én uithou-
dingsvermogen.

Het werken aan een juiste danstechnische 
uitvoering is altijd weer uitdagend, prikkelend 
en stimulerend. Bovendien word je steeds 
beter en bereik je ook een intensere dans- en 
muziekbeleving.

Mag ik deze dans van jou?

Swingend, expressief en gezond
Cursusaanbod Dans
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Bezoek eens
een uitvoering 

Dansgezelschappen, zangkoren en verenigingen 
treden geregeld op in de concertzaal van RICK. In de 
nieuwe foyer kan gezellig worden nagepraat onder 
het genot van een hapje en drankje.
Kijk op de agenda van www.munttheater.nl 
en www.ricknet.nl voor uitvoeringen in onze concert-
zaal. 
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Dans 
De perfecte workout

Eén uur intensief dansen is de perfecte 
workout, niet alleen voor je lichaam, óók 
voor je geest. Wist je dat je 300 calorieën 
per uur verbrandt als je danst? En dat is één 
van de gezondheidsvoordelen van dansen. 
Met dansen houd jij je hersenen gezond. En 
als je jong genoeg begint, is het bovendien 
goed voor de ontwikkeling van je motoriek, je 
concentratievermogen en je geheugen. Wil jij 
weten hoe je je slank en slim danst? Lees dan 
maar snel verder.
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Barre Workout 

De Barre Workout is 
superhip en happe-
ning. Het geweldige 
van deze trendy 
fitness-methode is 
dat je hele body een 
totale workout krijgt. 
Benen, billen, buik, 
rug, armen, nek en 
schouders: echt alle 
spieren én hun bind-
weefsel komen aan 
de beurt.

Klassiek ballet 
Jeugd

Klassiek ballet is mis-
schien wel de meest 
sierlijke dansstijl die 
je maar kan beden-
ken. De bewegingen 
zijn licht en rond. 
Benen en armen 
vormen mooie lange 
lijnen. Er wordt toren-
hoog gesprongen en 
razendsnel gedraaid. 
Soms lijkt het wel 
alsof de dansers 
zweven.

Dance 
for Health 

In deze gevarieerde 
les komen allerlei 
stijlen aan bod.  
Lekker swingen op 
top 40 muziek of een 
mooie moderne of 
klassieke danscom-
binatie op lyrische 
muziek. Maar er 
wordt ook gewerkt 
aan techniek, zodat 
je steeds moeilijkere 
passen kunt leren en 
nog beter en mooier 
kunt dansen. 

Dans en ballet 
voor jongeren 

In deze gevarieerde 
les komen allerlei 
stijlen aan bod. Lekker 
swingen op top 40 
muziek of een mooie 
moderne of klassieke 
danscombinatie op 
lyrische muziek. Maar 
er wordt ook gewerkt 
aan techniek, zodat 
je steeds moeilijkere 
passen kunt leren en 
nog beter en mooier 
kunt dansen.  

Dansmix 
voor jongeren 

Passencombinaties 
worden langer en 
moeilijker naarmate 
de lessen vorderen. 
Immers, de leerlingen 
kunnen zich vanaf 
deze leeftijd al langer 
en beter concen-
treren en zij kunnen 
steeds meer passen 
achter elkaar onthou-
den. Bovendien groeit 
de aandacht voor 
techniek en houding.

Jazz dans 

Het leuke van jazz 
dans is dat het con-
tinu in ontwikkeling 
is. Jazz dans is de 
perfecte keuze voor 
iedereen die van 
dansen houdt, jong én 
oud. Het biedt een bij-
zonder leuke manier 
om te ontspannen, je 
energie kwijt te kun-
nen, maar vooral ook 
om aan je lichaam te 
werken.

DOELGROEP
A. JONGEREN 10 T/M 12 JAAR
B. JONGEREN 12 T/M 14 JAAR
C. VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
A. MAANDAG: 18.15-19.15 uur
B. DINSDAG: 17.15-18.15 uur
C. MAANDAG: 20.15-21.15 uur
STARTDATUM
4 EN 5 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
JEUGD 6 T/M 8 JAAR
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
MAANDAG: 16.30-17.30 uur
ZATERDAG: 10.00-11.00 uur

STARTDATUM
4 EN 9 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
A. JEUGD 7 T/M 8 JAAR
B. JEUGD 9 T/M 10 JAAR
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
A. VRIJDAG: 15.45-16.45 uur
B. VRIJDAG: 16.45-17.45 uur

STARTDATUM
8 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
38 LESSEN
DONDERDAG:  19.30-20.30 uur
WOENSDAG:  20.30-21.30 uur
WOENSDAG:  10.30-11.30 uur
STARTDATUM
6 EN 7 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
DOORLOPEND
Maandelijks opzegbaar
VRIJDAG: 11.00-12.15 uur
STARTDATUM
8 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
JONGEREN
LOCATIE
MAARHEEZE

JAARCURSUS
38 LESSEN
DINSDAG: 15.45-16.45 uur

STARTDATUM
5 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53
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Kleuterdans

 

Kleuterdans is een 
leuke danscursus 
waarin jonge kinderen 
op speelse wijze ken-
nismaken met de be-
wegingsmogelijkhe-
den van hun lichaam. 
Het allerbelangrijkste 
is dat zij daar veel 
plezier bij beleven. 
Zo leren ze hun eigen 
lijfje beter kennen en 
ontdekken zij hoe ze 
zich kunnen bewegen 
op muziek.

DOELGROEP
DREUMES/PEUTER 1 T/M 3 JAAR
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
WOENSDAG : 9.45-10.30 uur
ZATERDAG : 9.00-9.45 uur

STARTDATUM
6 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

Moderne dans 

 

Moderne dans is 
groots en ingetogen 
tegelijk. Zwaaiende 
bewegingen, snelle 
verplaatsingen door 
de hele ruimte om 
vervolgens beheerst 
‘neer te storten’ op 
de vloer. Alles lijkt uit 
balans. Tegenstellin-
gen worden opge-
zocht. En zo vertelt 
de moderne danser 
met veel persoonlijke 
emotie en beweging 
zijn verhaal.

Modern jazz 

Een les waarin 
moderne dans met 
jazzdans wordt 
gecombineerd. Naast 
de organische manier 
van bewegen van 
de moderne dans, 
wordt ook de groovy 
funk van de jazzdans 
gebruikt. 
Aan bod komen 
aspecten als kracht, 
souplesse, expres-
sie, uitstraling en 
veel dansplezier. 
Dit resulteert in een 
technische, dansante 
en afwisselende les.

DOELGROEP
A. JEUGD 4 T/M 6 JAAR
B. JEUGD 4 T/M 5 JAAR GROEP 1
C. JEUGD 5 T/M 6 JAAR GROEP 2
LOCATIE
WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
A. MAANDAG : 15.45-16.30 uur
B. ZATERDAG: 11.45-12.30 uur
C. ZATERDAG: 11.00-11.45 uur
STARTDATUM
4 EN 9 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

Ouder- en 
peuterdans 

Zodra jouw dreumes 
zijn eerste stapjes zet, 
kunnen jullie samen 
instromen in onze al-
lereerste danscursus 
Ouder- en peuter-
dans. Samen spelen, 
ontdekken, fantaseren 
én natuurlijk samen 
dansen. Verheug je 
op levendige lessen, 
waarin jij en je peuter 
heel veel plezier 
zullen hebben.

DOELGROEP
JONGEREN VANAF 12 JAAR
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
WOENSDAG : 17.30-18.30 uur

STARTDATUM
6 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
JONGEREN EN VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
DINSDAG : 19.15-20.15 uur

STARTDATUM
5 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

Klassiek ballet 
Jongeren

Klassiek ballet is mis-
schien wel de meest 
sierlijke dansstijl die 
je maar kan beden-
ken. De bewegingen 
zijn licht en rond. 
Benen en armen 
vormen mooie lange 
lijnen. Er wordt toren-
hoog gesprongen en 
razendsnel gedraaid. 
Soms lijkt het wel 
alsof de dansers 
zweven.

Klassiek ballet 
Volwassenen

Klassiek ballet is mis-
schien wel de meest 
sierlijke dansstijl die 
je maar kan beden-
ken. De bewegingen 
zijn licht en rond. 
Benen en armen 
vormen mooie lange 
lijnen. Er wordt toren-
hoog gesprongen en 
razendsnel gedraaid. 
Soms lijkt het wel 
alsof de dansers 
zweven.

DOELGROEP
A. JONGEREN 10 T/M 11 JAAR
B. JONGEREN VANAF 12 JAAR
C. JONGEREN VANAF 14 JAAR
D. JONGEREN VANAF 16 JAAR
LOCATIE
WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
A. VRIJDAG : 17.45-18.45 uur
B. WOENSDAG: 18.30-19.30 uur
B. VRIJDAG : 18.45-19.45 uur
C. VRIJDAG : 17.45-18.45 uur
D. DONDERDAG : 20.30-21.30 uur
STARTDATUM
5,6,7 EN 8 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
DINSDAG: 20.15-21.15 uur

STARTDATUM
5 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53
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Kinderyoga 

 

Je krijgt heel veel 
zelfvertrouwen.  
Kinderyoga kan daar-
naast kinderen helpen 
met spanningen of 
buikpijn. Maar ook 
kinderen die nergens 
last van hebben, 
vinden de kinderyoga 
erg fijn.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
MAANDAG: 19.15-20.15 uur
WOENSDAG: 8.45-9.45 uur

STARTDATUM
4 EN 6 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
38 LESSEN
WOENSDAG: 19.30-20.30 uur

STARTDATUM
6 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
A. JEUGD 4 T/M 6 JAAR
B. JEUGD 7 T/M 12 JAAR
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
12 LESSEN
A. VRIJDAG: 14.45-15.30 uur
B. VRIJDAG: 15.45-16.45 uur

STARTDATUM
27 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

Pilates 
Niveau 3 en 4

De Pilates Body-
motion-Methode 
combineert verschil-
lende bewegings-
aspecten, zoals de 
Feldenkrais-Metho-
de, de Alexander 
Techniek, de Rolfing 
en elementen uit de 
Moderne Dans – de 
Release-Techniek.
De oefeningen 
worden met zachte, 
vloeiende bewegin-
gen en een bewuste 
ademhaling uitge-
voerd.

Pilates 
Niveau 2

De Pilates Body-
motion-Methode 
combineert verschil-
lende bewegings-
aspecten, zoals de 
Feldenkrais-Metho-
de, de Alexander 
Techniek, de Rolfing 
en elementen uit de 
Moderne Dans – de 
Release-Techniek.
De oefeningen 
worden met zachte, 
vloeiende bewegin-
gen en een bewuste 
ademhaling uitge-
voerd.

De Barre Workout hip & happening!
Het beste gecombineerd in één workout

De Barre Workout is ideaal voor een strak en lenig lichaam. Je hele body 
krijgt een totale workout. Benen, billen, buik, rug, armen, nek en schou-
ders: echt alle spieren én hun bindweefsel komen aan de beurt. Geen 
zorgen, je hoeft geen tutu of balletpakje aan en je staat niet alleen aan 
de barre om oefeningen te doen op klassieke muziek. De Barre Workout 
doe je op vrolijke en opzwepende muziek. Dus: ‘bye bye fitnessclub, hello 
dansschool’. Werken aan het perfecte lichaam was nog nooit zó leuk. 
De focus van de Barre Workout ligt op het vormen van je spieren, het 
verbeteren van je bindweefsel, je balans, houding, uithoudingsvermogen 
én lenigheid. Vloeiende bewegingen en krachttraining wisselen elkaar 
af tijdens deze pittige workout. Tussendoor wordt er steeds aandacht 
besteed aan strechen om je lichaam soepel te houden en om ervoor te 
zorgen dat je spieren steeds opnieuw worden verlengd. Zo creëer je 
een sterk, maar elegant lichaam zonder opgepompte spieren. Daarvoor 
sta je overigens niet alleen maar aan de barre. Je doet ook oefeningen 
met bijvoorbeeld een turnbal, lichte gewichten en een Thera-band. Een 
sterk, maar elegant lichaam is het resultaat.  

Bij de Barre Workout staat de ballet barre centraal; dat is die houten 
‘leuning’ aan de muur of voor de spiegel die bij klassiek ballet wordt 
gebruikt voor het doen van oefeningen. Het gigantische succes van de 
Barre Workout in Amerika en inmiddels ook in ons land is te danken aan 
het feit dat het naadloos aansluit bij een gezonde levensstijl. De voorde-
len van de Barre Workout op een rij:
• Je spieren worden sterker.
• Je bindweefsel wordt strak en elastisch.
• Je verbetert je flexibiliteit, je wordt leniger.
• Je houding en conditie verbeteren.
• Je verbrandt zo’n 900 calorieën tijdens één lesje Barre Workout, dus 
de kans is groot dat je ook nog afvalt.

Sta je al te popelen? Meld je nu dan snel aan!
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Grote kans dat ook jij de afgelopen weken hebt 
genoten van je welverdiende vakantie: in eigen 
land, in zonnige Zuid-Europese oorden of zelfs 
nog verder weg. Ook grote kans dat je alles wat 
je daar hebt gezien, probeert vast te leggen in 
beelden.

We hebben tegenwoordig bijna allemaal een 
smartphone, uitgerust met prima camera om 
een leuk moment te delen met vrienden. Maar 
hoe maak je nou echt die mooie foto’s, waarvan 
je altijd denkt: “Zo wil ik ook fotograferen!”

Fotograferen kun je leren!
Tijdens onze basiscursus Fotografie leer je de 
grondbeginselen. Tijdens de cursus ontwikkel jij 
je technische vaardigheden. Je leert het beste 
uit je camera te halen.

Je kunt aan de cursus deelnemen met elke 
camera. Een spiegelreflex, een systeemcame-
ra of een compact camera met handmatige 
instellingen.

We verzorgen deze lessen tijdens een twee-
wekelijkse cursus op maandag- en woensdag-
avond van 19:30 - 22:00 uur. Je volgt 14 lessen 
(medio oktober tot medio april) en maakt met 
je medecursisten en docent een excursie naar 
een fototentoonstelling of -museum.

De prijs varieert van € 244 tot € 305 voor de 
volledige cursus (vanwege verschil in gemeen-
telijke subsidies).  Er zijn nog plaatsen vrij, dus 
grijp je kans en haal het beste uit je camera.

Inschrijven is nog mogelijk: 
http://www.ricknet.nl/cursusaanbod/cursussen/
fotografie-basis-i

Plaatsing verloopt op basis van datum inschrij-
ving, dus wacht niet te lang en start dit najaar!

Wil jij nog betere foto’s maken?
Cursusaanbod Fotografie
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Feedback op je werk
Deze afwisselende cursus bestaat uit 8 lessen én 
een excursie, verdeeld over een heel cursusjaar. 
Tijdens de les staat een opdracht centraal, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van diverse thema’s en uit-
voeringen. De opdrachten worden besproken en je 
krijgt tips voor verbetering. In deze cursus krijg je de 
ruimte om op eigen niveau en op jouw eigen manier 
te werken.
Heb je ervaring met fotografie en wil je verder 
groeien, dan is Fotografie portfolio zeer geschikt om 
je talent verder te ontwikkelen.
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Fotografie 
Leren kijken met een 
creatieve blik

Fotografie is boeiend, afwisselend en uitda-
gend. Je heb er kennis en vaardigheden voor 
nodig. Wij helpen je die vaardigheden verder 
te ontwikkelen en met opdrachten doe je de 
nodige kennis op. Je komt niet alleen meer 
te weten over hoe je camera werkt maar je 
leert ook zelf anders te kijken. Ook laten we je 
kennis maken met beeldbewerking.
Wij hebben een ruim aanbod aan cursussen 
voor zowel beginners als voor de ervaren 
fotograaf.

28 |      RICK programma 2017/18



Fotografie 
Oriëntatie 

Deze korte cursus 
leent zich uitstekend 
voor de eerste kennis-
making met fotografie 
en als voorberei-
ding op de cursus 
Fotografie | Basis I. 
Tijdens drie lessen 
maak je kennis met 
de basistechniek van 
de digitale opname en 
leer je omgaan met 
jouw eigen camera.

Fotografie 
Portfolio 

Deze afwisselende 
cursus bestaat uit 
8 lessen én een ex-
cursie, verdeeld over 
een heel cursusjaar. 
In elke les staat een 
andere opdracht cen-
traal, waarbij er ge-
bruik wordt gemaakt 
van diverse thema’s 
en uitvoeringen.

Fotografie 
Basis I 

Tijdens deze cursus 
-speciaal voor begin-
ners- ontwikkel jij je 
technische vaardig-
heden. Je werkt 
met kleine gerichte 
opdrachten om in kor-
te tijd zoveel mogelijk 
verschillende erva-
ringen op te doen. Je 
leert hoe je het beste 
uit jouw eigen camera 
haalt, door gebruik te 
maken van een aantal 
basisfuncties.

Fotografie 
Basis II 

In deze cursus wordt 
er gezocht naar de 
balans tussen creati-
viteit en techniek. De 
leerstof wordt verder 
uitgediept en aange-
vuld met praktische 
tips. Enkele lessen 
worden besteed 
aan fotografie in de 
praktijk. Aan de hand 
van verschillende 
opdrachten binnen 
de thema’s portret-
fotografie en straat-
fotografie ontwikkel 
jij je jouw eigen visie.

Fotografie 
Vervolg 

In deze meerjarige 
vervolgcursus wordt 
een grote mate zelf-
standigheid van jou 
verwacht. Je werkt 
individueel aan één of 
meerdere thema’s zo-
als landschap, archi-
tectuur, documentaire 
en theaterfotografie.

Fotografie 
Vervolg/compact 

Deze meerjarige 
cursus volgt ongeveer 
hetzelfde program-
ma als de reguliere 
vervolgcursus. Alleen 
wordt dit onderver-
deeld in 10 lessen 
inclusief excursie en 
ongeveer om de drie 
weken gepland, zodat 
er meer tijd over blijft 
om zelfstandig te 
werken.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

3-WEKELIJKSE CURSUS
10 LESSEN INCL. 1 EXCURSIE
DONDERDAG: 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE CURSUS
14 LESSEN INCL. 1 EXCURSIE
WOENSDAG: 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
2 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

MAANDELIJKSE CURSUS
9 LESSEN INCL. 1 EXCURSIE
DINSDAG: 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
3 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE CURSUS
3 LESSEN INCL. 1 OPNAMEDAG
WOENSDAG: 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
MEI/JUNI 2018
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE CURSUS
14 LESSEN INCL. 1 EXCURSIE
MAANDAG : 19.30-22.00 uur
WOENSDAG : 19.30-22.00 uur
STARTDATUM
2 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

2-WEKELIJKSE CURSUS
14 LESSEN INCL. 1 EXCURSIE
MAANDAG: 19.30-22.00 uur

STARTDATUM
4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 53
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RICK zit boordevol muziek. Met een uitgebreid 
aanbod aan cursussen voor jong en oud, van 
kleutermuziek tot het senioren orkest en van 
accordeon tot viool.

Rockplein
Rockplein heeft een breed aanbod. Er zijn 
mogelijkheden voor iedereen die geïnteres-
seerd is in hedendaagse pop en rock muziek. 
Het aanbod in hoofdlijnen is als volgt: drum-, 
gitaar-, basgitaar-, popkeys-, MediaMusic-, 
piano- en pop saxofoonlessen. Rockplein heeft 
verschillende bands waarmee je straks muziek 
kunt maken. 

Slimmer, gezonder en geduldiger door muziek
Je hersenen werken op volle kracht als je zelf 
muziek maakt. Daardoor wordt je geheugen 
steeds beter. In feite word je dus slimmer als je 
een instrument kunt bespelen. Dat alleen al is 
reden genoeg om zelf muziek te willen kunnen 
maken. 
Dit is onze top 3 waarom iedereen een instru-
ment zou moeten leren bespelen:

1. Als je zelf muziek maakt, dan werken je her-
senen op volle toeren. Als je linker en je rechter 
hersenhelft tegelijkertijd worden aangespro-
ken, dan is je leervermogen op volle kracht 
actief. En daardoor wordt je geheugen beter. 
Wat is nu eigenlijk dat geheugen van ons? Dat 
is je vermogen om oude en nieuwe informatie 
te onthouden; je hersenen vinden de juiste 
plek om die informatie op te slaan, te bewaren, 

maar ook terug te vinden op het moment dat 
jij het nodig hebt. Het proces waarbij nieuwe 
kennis en vaardigheden in je hersenen worden 
opgeslagen, noemen we leren.

2. Muziek zorgt voor een sterk afweersysteem. 
Als je aan het spelen of aan het zingen bent, 
kan dit ervoor zorgen dat je lichaam meer 
hormonen met immuunversterkende eigen-
schappen produceert en die maken je minder 
kwetsbaar voor bijvoorbeeld een griepje. Maar 
er is nog een groot gezondheidsvoordeel: 
muziek maken kan ook zorgen voor een afname 
van het stresshormoon cortisol in je lichaam. 
Muziek maken zorgt dus voor minder stress en 
een betere gezondheid. Je kunt de hele wereld 
aan!

3. Als je al een of meer instrumenten kunt 
bespelen, dan weet je dat je best geduldig 
moet zijn om dit te leren. Bovendien moet je 
veel oefenen, want alleen daardoor kun je 
beter worden.  Als je een instrument wilt leren 
bespelen, moet je dus echt wel geduld hebben. 
Maar… dit kun je óók leren! Het is vooral een 
kwestie van doen. De aanhouder wint altijd en 
wordt een geduldiger mens en daar kun je ook 
op andere fronten je voordeel mee doen. 

Tot slot: het is gewoon té leuk! Of je nu muziek 
speelt van een bekende artiest of zelf muziek 
aan het maken bent, je hebt gegarandeerd veel 
plezier. En dat is misschien wel de allerbeste 
reden!

Slimmer door muziek
Cursusaanbod Muziek
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Rockplein.nl
Rockplein is sinds 2013 een onderdeel van RICK en 
verzorgt pop- en rockopleidingen. Aan het Colle-
geplein zijn hiervoor speciale lokalen ingericht, 
voorzien van hippe kleuren en graffiti ter inspiratie. 
En…. voorzien van voldoende isolatie zodat volume 
geen punt is.

Wil jij graag zangles en professionele begeleiding 
bij het zingen van de nummers van jouw favoriete 
artiest? En, wil je uiteindelijk ook in een band deze 
nummers zingen? Dan ben je bij Rockplein aan het 
juiste adres.
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Muziek 
Ontwikkel je talent 

Op onze muziekafdeling kan iedereen terecht 
die graag een instrument wil leren bespelen 
of zanglessen wil volgen. In het muziektraject 
kun je zien dat het onderwijs aangepast wordt 
aan niveau en wensen van onze leerlingen. 
Na het B-examen kan de opleiding worden 
vervolgd in de leer- of breedterichting. De 
leerrichting leidt op voor de examens C en D. 
In de breedterichting bestaat geen examen-
verplichting. Er wordt zowel individueel als in 
groepsverband lesgegeven in verschillende 
stijlen en op elk niveau. Voor volwassenen 
vanaf 21 jaar bestaat de mogelijkheid les te 
nemen met een 10- of 15-lessenkaart of een 
jaarkaart. 
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Cello
Instrument

Dit strijkinstrument 
laat je op de grond 
steunen tijdens het 
spelen en klinkt lager 
dan de viool. Het is 
een gewild instrument 
om in een groep erbij 
te hebben, dus als je 
dit instrument speelt, 
heb je kans dat je 
regelmatig gevraagd 
wordt om in een groep 
te komen spelen.

Bugel
Instrument

Van klassiek tot pop, 
samen of solo, het 
kan allemaal: RICK 
heeft verschillende 
groepjes in de regio 
Weert waar je straks 
muziek mee kunt ma-
ken. Met de bugel kun 
je ook in de fanfare of 
harmonie spelen.

Dwarsfluit
Instrument

RICK heeft verschil-
lende groepjes waar 
je straks muziek mee 
kunt maken. Maar ook 
in de harmonie heeft 
de dwarsfluit een 
belangrijke plaats. 
Vergis je niet, want 
het bespelen van dit 
instrument is zeker 
geen “fluitje van een 
cent!”

Accordeon
Instrument

Ben jij op zoek naar 
accordeonles in de 
regio Weert dan ben 
je bij RICK aan het 
juiste adres! Dit in-
strument maakt geluid 
wanneer er door te 
trekken of duwen, 
lucht door de binnen-
kant geblazen wordt. 
Van klassiek tot pop, 
je kunt het allemaal 
op dit instrument 
spelen.

Bariton
Instrument

Met de bariton kun 
je veel verschillen-
de muziekstijlen 
spelen. Je vindt het 
instrument dan ook 
terug in de harmonie, 
de fanfare en de 
brassband. Ook heeft 
RICK verschillende 
groepjes waarin je 
straks muziek kunt 
maken in Cranendon-
ck, Heeze-Leende, 
Nederweert en 
Weert.

Blokfluit
Instrument

Het instrument heeft 
een mooie en heldere 
klank die als solo-in-
strument of in een en-
semble prima tot zijn 
recht kan komen.  In 
de loop der tijden is er 
een enorme hoeveel-
heid muziek geschre-
ven voor de blokfluit 
en voor blokfluit-en-
semble. Het is tijd de 
blokfluit opnieuw te 
ontdekken.

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54
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Fagot 
Instrument

De fagot hoort bij de 
dubbelriet-instrumen-
ten en kan het laagste 
spelen van de hele 
houtblazersfamilie. Op 
dit instrument kun je 
verschillende stijlen 
spelen. In een groep 
is de fagot vaak het 
basinstrument.

Hobo 
Instrument

Het heeft een aparte 
klankkleur en is 
geschikt om verschil-
lende stijlen mee te 
spelen. Je kunt ermee 
in een harmonie spe-
len, maar vaak wordt 
het ook als solo-in-
strument gebruikt. 
Naast de gewone 
hobo heb je ook een 
alt-hobo. Deze is 
groter en klinkt lager 
als de hobo.

Gitaar 
Instrument

Het is een zeer 
veelzijdig instrument 
waarmee je zowel 
solo als samen (en-
semble) geweldige 
muziekstukken ten 
gehore kunt brengen. 
Kies je voor pop, jazz, 
rock of misschien 
toch liever voor klas-
siek of wereldmuziek? 
Het maakt niet uit, 
want het kan allemaal 
bij RICK in de regio 
Weert.

Hoorn 
Instrument

De hoorn behoort tot 
de koperen blaasin-
strumenten. De buis 
van de hoorn is wel 3 
meter lang en is op-
gerold. Dit instrument 
heeft een grote beker 
waar de hoornist zijn 
hand in houdt. Hier-
mee kan hij (of zij) de 
klank veranderen.

Harp 
Instrument

Je kunt er al het 
 denkbare mee spelen: 
van klassiek tot pop 
en van wereldmu-
ziek tot .... Vul het 
zelf maar in. Je hebt 
haakjesharpen (kleine 
harpen) en pedalen-
harpen. Door middel 
van de haakjes en 
pedalen kun je de 
toon van de snaren 
veranderen. Daar-
naast kun je zowel 
solo als in een groep 
spelen.

Keyboard 
Instrument

Het keyboard is een 
prachtig melodisch 
instrument dat bij 
alle muziekstijlen kan 
worden toegepast. 
Het is het meest 
populaire instrument 
onder de elektroni-
sche toetsinstrumen-
ten. Wij bieden je de 
mogelijkheid om in 
een digitale studio 
te spelen, waarbij 
je niet alleen lekker 
muziek maakt, maar 
ook je eigen spel kunt 
opnemen.

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
HEEZE-LEENDE EN WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK EN WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54
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Pijporgel
Instrument

Het magistrale 
kerkorgel (pijpor-
gel) bespelen, voor 
sommige mensen een 
droom. RICK beschikt 
over professionele 
docenten en op de 
hoofdlocatie, Beek-
straat 27 in Weert over 
een pijporgel. Onze 
docenten kennen de 
kneepjes van het vak. 
Zij kunnen je informe-
ren over de liturgie en 
het repertoire dat bij 
de dienst passend is.

Piano
Instrument

In de pianoles speel 
je klassieke muziek 
en we maken snel 
uitstapjes naar de 
popmuziek. Huren 
of kopen? Om te 
beginnen kun je het 
beste een instrument 
huren. Als je het leuk 
vindt kun je er later 
eentje kopen. Als je 
gaat huren of kopen, 
overleg dan vooraf 
met je docent.

Saxofoon
Instrument

Op dit instrument 
kun je verschillende 
stijlen spelen maar 
wordt het meest in de 
populaire muziek ge-
bruikt. Samen of solo, 
het kan allemaal met 
de saxofoon. Je kunt 
hiermee ook in een 
harmonie of fanfare 
spelen.

Keyboard 65+
Instrument
Kennismaking

Misschien heb je nog 
nooit een instrument 
gespeeld en kun je 
geen noot lezen.   
En toch….. je zou 
het best eens willen 
proberen. Dan is deze 
cursus echt iets voor 
jou. In een redelijk 
klein groepje met 
leeftijdsgenoten kom 
je een aantal weken 
naar de cursus.

Keyboard 65+
Instrument
Gevorderden

De opzet van de 
cursus is hetzelfde als 
die van de begin-
nerscursus. Het kan 
zijn dat je vroeger al 
een toetsinstrument 
gespeeld hebt en dat 
opnieuw zou willen 
oppakken. In overleg 
met de docent zou je 
dan in deze cursus in 
kunnen stappen.

Klarinet
Instrument

De klarinet hoort bij 
de familie van de hou-
ten blaasinstrumen-
ten. Aan de onderkant 
van het mondstuk zit 
een riet. Er is een hele 
klarinetfamilie, van 
klein tot groot. Als je 
begint is dat meestal 
op een Bes-klarinet. 
Van klassiek tot pop, 
wereldmuziek, je kunt 
het op dit instrument 
spelen.

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, NEDERWEERT 
EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
VOLWASSENEN 65+
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LESSEN
8 LESSEN
60 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
VOLWASSENEN 65+
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LESSEN
24 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
NEDERWEERT EN WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONES:
ZIE PAGINA 54
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Slagwerk 
Instrument

Slagwerk is niet 
alleen het spelen op 
een drumstel. Je leert 
veel instrumenten 
te bespelen, zowel 
ritmische instrumen-
ten als melodische 
instrumenten. Denk 
bijvoorbeeld aan een 
kleine trom, pauken, 
triangel en wood-
block. Daarnaast heb 
je ook nog de percus-
sie-instrumenten en 
drums.

Tuba
Instrument

De tuba, ook wel 
vaker bariton of 
euphonium genoemd 
is een koperblaasin-
strument. Je krijgt 
er geluid uit door je 
lippen te laten trillen 
als je blaast. De tuba 
heeft een mooi warm, 
rond en donker geluid 
en wordt wel eens 
vergeleken met een 
mannelijke zangstem 
(tenor).

Trompet 
Instrument

De trompet hoort bij 
de koperen blaasin-
strumenten. Ook de 
cornet en de bugel, 
die een iets andere 
vorm hebben, horen 
bij het klein koper. 
Van klassiek tot pop, 
je kunt het allemaal 
op dit instrument 
spelen.

Viool
Instrument

De viool is de kleinste 
van de familie van de 
strijkinstrumenten. 
Je kunt solo spelen, 
in een groep spelen, 
verschillende mu-
ziekstijlen zoals pop, 
klassiek en wereld-
muziek spelen. Je 
begint meestal op een 
kleine viool en groeit 
door naar een grotere 
maat. Vanaf 5 jaar kun 
je beginnen met de 
jaarcursus viool.

Trombone
Instrument

Het instrument dat 
iedereen kent is de 
tenortrombone. Dit in-
strument noemen we 
ook wel schuiftrom-
bone;  je verandert 
de toon door het ver-
schuiven (verlengen 
of verkorten) van de 
buis. Van klassiek tot 
pop, je kunt het alle-
maal op dit instrument 
spelen.

Muziek 
op schoot 

Behalve het samen 
zingen van liedjes, 
wordt er gedanst, 
geluisterd naar 
geluiden en muziek, 
worden er spelletjes 
gespeeld met of 
zonder materialen en 
muziek gemaakt op 
diverse eenvoudige 
instrumenten. Alle 
activiteiten zijn afge-
stemd op de kinderen, 
want zij staan in de 
lessen centraal.

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
KIND MET OUDER(S)
LOCATIE
WEERT
WEKELIJKSE LESSEN
12 LESSEN
1-12 MAANDEN : 09.00-09.30 uur
1-2 JAAR : 10.30-10.15 uur
2-4 JAAR : 11.30-11.15 uur
STARTDATUM
DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54-

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54
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Muziek
Big Band 
RICK

Middels een gevari-
eerd repertoire leer je 
spelen in de traditie 
van de Big Band. Denk 
hierbij aan stukken als 
Pink Panther, Peter 
Gunn, Soul Bossa 
Nova, maar ook echte 
jazz-klassiekers als 
Someone to watch 
over me of Mack the 
knife.

Muziek
Pianoproject

Voor mensen die 
piano spelen of speel-
den en het weer op 
willen pakken. In een 
groepje van ongeveer 
zes mensen werk 
je samen rondom 
een thema. Er wordt 
een stijl uitgediept, 
een componist 
staat centraal, een 
bepaalde techniek 
wordt bestudeerd of 
een muziekstijl uit een 
land wordt besproken.

Muziek
Seniorenorkest 
RICK

De doelstelling is, 
gepensioneerden en 
vutters, en mensen 
die op vrijdagmorgen 
tijd hebben om te 
komen repeteren, 
een plezierige muziek-
ochtend te bezorgen. 
Het orkest repeteert 
dan in Concertzaal 
RICK aan Beekstraat 
27 in Weert. In de 
schoolvakanties 
wordt niet gerepe-
teerd.

Muziek 
spelenderwijs

Dit RICK project in 
de regio Weert is 
speciaal opgesteld 
om kinderen, uit groep 
twee van de basis-
school, spelenderwijs 
kennis te laten maken 
met muziek. Naast 
muziek maken met 
instrumenten wordt 
ook gezongen en wor-
den ritmespelletjes 
gespeeld.

Muziek 
Clarinet Choir

Dit gevarieerde en 
dynamische ensem-
ble is voor amateur 
klarinettisten een 
unicum in Nederland. 
Jaarlijks doet het 
ensemble mee aan 
een internationaal 
concours en met kerst 
spelen ze diverse 
malen in de omge-
ving van Weert. Kom 
gerust eens luisteren 
naar een repetitie.

Muziek 
Ouder-kindlessen

Het verwerken van 
alle lesstof is voor kin-
deren vaak een hele 
opgave. Daar heeft 
RICK een oplossing 
voor gevonden: een 
van de ouders laten 
deelnemen aan de 
les. Op deze manier 
leert ook de ouder 
waar het kind mee 
bezig is. En de ouder 
kan het kind thuis 
helpen bij het oefenen 
van de stof.

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
VRIJDAG: 20.00-21.00 uur

STARTDATUM
VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
8 LESSEN
DINSDAG: 13.30-15.00 uur

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
VOLWASSENEN VANAF 55+
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
VRIJDAG: 10.00-11.30 uur

STARTDATUM
VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
5 T/M 7 JAAR
LOCATIE
DIVERSE LOCATIES

WEKELIJKSE LESSEN
10 LESSEN
30 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LESSEN
38 LESSEN
ZATERDAG: 10.00 - 11.30 uur

STARTDATUM
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD, JONGEREN EN OUDER(S)
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
30 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54
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Muziek 
Strijkersens-
emble beginners 

Het strijkersensemble 
beginners in de regio 
Weert is een ensem-
ble van vioolleerlin-
gen die op een leuke 
en leerzame manier 
een half uur lang 
samen muziek maken. 
Je kunt meteen star-
ten bij het ensemble 
als je begint met viool 
en cello spelen. 

Muziek 
Winkel

Wat deze cursus 
extra leuk maakt, is 
de kennismaking met 
allerlei instrumenten. 
Zo is er een instru-
mentenparade waarin 
andere kinderen laten 
horen wat ze al kun-
nen op de saxofoon, 
klarinet, piano, viool, 
gitaar of op het key-
board, enz. Het is een 
leuk concert waaraan 
je zelf ook mee doet.

Mia Claessen nieuwe leider 
van de BIG BAND RICK 

Sinds september 2016  is Mia Claessen 
leider van de BIG BAND RICK in Weert. 
Mia studeerde trompet, schoolmuziek 
en directie  aan het Conservatorium in 
Maastricht en Den Haag bij John Taber. 
Vervolgens rondde zij succesvol cursussen 
af bij Thomas Stevens en James Stamp in 
Zwitserland. Mia speelde in de Big Bands 
van Charli Green, Willy Schobben en Henk 
Kraus. 

Sinds 1982 geeft Mia met veel plezier 
trompetlessen bij RICK. Ze geeft momenteel 
leiding aan een aantal muziekensembles, 
onder andere ELTURO.
We wensen de BIG BAND RICK én Mia 
Claessen een fijne tijd samen!

Muziek 
Strijkers-
ensemble 

Het strijkersensemble 
is een goede aanvul-
ling op de reguliere 
lessen. Alle jonge 
violisten en cellisten 
zijn welkom.

Muziek
Talentenklas 

Heb jij talent, het 
A-diploma al op zak 
en ben je nog in de 
basisschoolleeftijd? 
Laat jouw talent dan 
zien tijdens een RICK 
auditie in de regio 
Weert en wie weet 
kom jij in aanmerking 
voor dit specialisti-
sche onderwijs dat op 
jouw niveau en wen-
sen wordt aangepast.

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
30 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
DINSDAG: 18.30-19.30 uur

STARTDATUM
DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK, HEEZE-LEENDE, 
NEDERWEERT EN WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
30 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54

DOELGROEP
JEUGD 7 T/M 9 JAAR
LOCATIE
WEERT
JAARCURSUS
38 LESSEN
DINSDAG: 16.45-17.45 uur
DINSDAG: 15.10-16.10 uur*
STARTDATUM
12 SEPTEMBER 2017
*EIND SEPTEMER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 54
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AdamsPercussion
AdamsBrass
www.adams-music.com

Volg ons:

Dé specialist in slag- en
blaasinstrumenten

U kunt bij ons diverse blaas- en 
slaginstrumenten huren.

Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

Kraanmeester 5a, 6004RR Weert
T 0495-544906
E info@meulenbouwbedrijf.nl
I  www.meulenbouwbedrijf.nl

facebook.com/Meulen-Bouwbedrijf-bv 
twitter.com/MeulenBv

Bouwbedrijf Meulen werkt al ruim 30 jaar aan het verwezenlijken van de dromen en ideeën van onze klanten. 
Elke wens voeren wij met zorg en aandacht uit, van de kleinste klus, onderhoud, renovatie tot volledige 
nieuwbouw. Afspraak is afspraak, kwaliteit gegarandeerd!

Van de kleinste klus tot een volledige woning, wij doen het graag!

onderhoud | renovatie | nieuwbouw
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Rockplein 
Hedendaagse pop en rock  

Rockplein is sinds 2013 een onderdeel van 
RICK en verzorgt pop- en rockopleidingen. 
Aan het Collegeplein, zijn hiervoor speciale 
lokalen ingericht, voorzien van hippe kleuren 
en graffiti ter inspiratie. En…. voorzien van 
voldoende isolatie zodat volume geen punt is.

Sinds 2016 versterkt docente Kimberly het 
team van Rockplein:  Kimberly is 24 jaar en 
komt uit Roermond. In 2015 is ze afgestudeerd 
bij Rock City Institute in Eindhoven. Zelf maakt 
ze in haar vrije tijd natuurlijk veel muziek: ‘ik 
schrijf graag songs en ben continue bezig met 
zingen; voornamelijk pop/rocksongs.’ 
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Bandcoaching 
Rockplein 

Speel je in een band 
en wil je met die band 
een extra push? Dan 
is deze cursus voor 
bestaande bands een 
perfecte mogelijkheid. 
Met een ervaren 
coach werk je in 4 
lessen aan specifieke 
vragen of problemen. 
De lessen zijn voor 
de hele band en er 
wordt onder andere 
gewerkt aan efficiënt 
repeteren, keuze 
van songs, timing en 
performance.

MediaMusic 
Rockplein 

MediaMusic is een 
creatieve cursus 
gericht op het 
componeren, mixen, 
remixen en ontwer-
pen van muziek en 
geluid. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van 
computer, iPad, iPod 
en studiotechniek. 
Denk bijvoorbeeld 
aan: het remixen van 
popsongs; dj-ing of 
een eigen song com-
poneren en opnemen 
met de computer. 

Basgitaar 
Rockplein 

Als bassist ben je 
het fundament van 
een band, een niet 
onbelangrijke rol dus, 
die vaak wordt onder-
schat. Bij Rockplein 
helpen we je snel 
op weg zodat je al 
na een paar lessen 
mee kunt spelen met 
je favoriete pop en 
rocksongs! Ook voor 
jonge kids is les op dit 
instrument mogelijk. 
We beschikken over 
een kinderbas, lekker 
compact van formaat 
met toch een volledi-
ge bassound.

Drums 
Rockplein 

Je krijgt les van 
een professionele 
drummer en gaat ‘aan 
de slag’ met je eigen 
muziek op je eigen 
niveau. Je leert hoe je 
verschillende ritmes 
en technieken kunt 
toepassen op je favo-
riete muziek waarbij 
de nadruk ligt op het 
ontwikkelen van je 
eigen talent: dubbel-
bass, improviseren, 
strakke grooves en 
salsa.

Elektrische 
gitaar 
Rockplein 

Je leert alles over 
strakke slagjes, hef-
tige licks, pakkende 
riffs, improvisatie, 
solo’s en het samen-
spelen met andere 
muzikanten. Er wordt 
gewerkt met een mo-
dern repertoire aan 
pop- en rocksongs: 
van Ilse de Lange tot 
Metallica en van Red 
Hot Chili Peppers tot 
Robbie Williams.

Gitaarclub 
Rockplein 

Als je meedoet met de 
gitaarclub dan krijg 
je 15 lessen van 40 
minuten.  De leraar 
heeft speciale muziek 
gemaakt zodat het 
vanaf les 1 lekker 
klinkt. Natuurlijk 
gebruiken we hierbij 
de computer en de 
nieuwste mogelijkhe-
den. Na die 15 lessen 
heb je zeker de smaak 
te pakken en kun je 
inschrijven voor de 
volgende 15 lessen.

DOELGROEP
JEUGD 8 T/M 12 JAAR
LOCATIE
STRAMPROY EN WEERT

WEKELIJKSE LES
15 LESSEN
40 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
CRANENDONCK EN WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD 8 T/M 12 JAAR
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LES
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JONGEREN 12+/VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LES
4 LESSEN
45 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
55 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55
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Piano, pop, 
jazz, impro 
Rockplein 

Bij deze cursus leer 
je niet alleen de 
pianovaardigheden, 
maar leer je vanaf de 
eerste les zelfs een 
popnummer te bege-
leiden. Door middel 
van akkoordsymbolen 
kun je nummers bege-
leiden en zelfs in een 
bandje gaan spelen. 
Iedere beginner 
zonder enige ervaring 
kan deelnemen.

Popkeys 
Rockplein 

Er wordt gewerkt met 
een modern repertoi-
re aan pop-, en rocks-
ongs. Afhankelijk van 
je smaak wordt er 
gekeken welke songs 
aan bod komen. Je 
maakt voornamelijk 
muziek op het gehoor 
of vanaf akkoorden-
schema’s. Notenlezen 
is handig maar geen 
must.

Zang 
Rockplein 

Bij Rockplein houden 
we niet vast aan de 
oude manier van het 
lesgeven. We stem-
men de lesinhoud af 
op jouw wensen en 
bereiken daarmee 
precies wat jij wil.  
Wil jij zangles en 
professionele begelei-
ding bij het zingen van 
de nummers van jou 
favoriete artiest?

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD EN JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55
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Je gaat natuurlijk niet alleen maar iedere 
week naar je muziek- of zangles omdat je 
slimmer wordt van muziek maken. Je droomt 
van schitteren op het poppodium tijdens grote 
optredens. Misschien heb je er al eens over 
gefantaseerd om zelf een bandje te beginnen. 
Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat slim aan?
Wij geven je een paar eenvoudige tips om je 
eerste band op te richten. 

Ons advies: zoek een paar leuke vrienden met 
wie je samen muziek kunt gaan maken. Vraag 
eens op school of op je sportclub wie het leuk 
zou vinden om samen met jou een band op 
te richten. Natuurlijk kun je ook bij RICK een 
briefje ophangen of andere leerlingen vragen of 
ze mee willen doen. Je zult zien dat er best veel 
mensen een instrument spelen of zingen zonder 
dat ze in een band zitten. 

Het is natuurlijk wel handig als je een goede 
mix bij elkaar krijgt. De meeste bandjes bestaan 
tenminste uit een drummer, een gitarist, een 
bassist en een of twee zangers of zangeressen. 
Het allerbelangrijkste is dat iedereen net zo gek 
is op muziek maken als jij en hier ook regelma-
tig tijd voor wil vrijmaken. 

Als je een paar enthousiastelingen bij elkaar 
hebt, dan spreken jullie de eerste keer af om 
samen te gaan jammen. Zo kun je ontdekken 
of het muzikaal gezien klikt. Zo’n jamsessie is 
vooral bedoeld om verschillende liedjes uit te 
proberen. Iedereen kan laten horen wat hij of zij 
goed kan en graag speelt. Want is het natuurlijk 
ook zaak dat jullie het eens zijn over het soort 
muziek dat jullie willen spelen. 

In het begin moeten jullie vooral spelen, spelen 
en nog eens spelen én samen lol maken. Dat is 
de beste manier om er achter te komen welke 
stijl het beste bij jullie band past. En je mag 
altijd verschillende genres combineren, dat 
maakt het juist spannend. Probeer gewoon 
alles uit. Als iets niet klinkt, dan niet, big deal. 
 

Drie laatste tips tot slot:
•  Een band beginnen, doe je niet alleen; ben 

geduldig en flexibel en luister altijd goed 
naar elkaar.

•  Neem het allemaal niet té serieus in het 
begin, heb vooral heel veel plezier.

•  Verzin een bandnaam, want zonder naam 
geen band. ☺

•  Ook niet onbelangrijk: vind een geschikte 
ruimte waar jullie kunnen oefenen.  

Heb je nog geen band, maar zou je 
wel eens willen ‘proeven’ hoe dit is? 
Bij RICK Rockplein wordt ook bandles gegeven. 
Zelfs als je nog geen instrument speelt, kun je 
hieraan meedoen. En het allermooiste: je mag 
altijd eerst een gratis proefles regelen om te 
kijken of je het leuk vindt. Je hoeft alleen maar 
even te bellen van tevoren om je proefles af te 
spreken. Give it a try! 

Tips om je eigen band te beginnen

Ben vooral niet bang om te experimenteren. Het allerbelang-
rijkste is dat jullie samen plezier hebben en dat doen waar 
jullie het beste in zijn: samen muziek maken! 
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Toneelspelen en lezen zijn twee leuke manie-
ren om je creatieve talenten aan te scherpen. 
Daarom heeft RICK een uitgebreid aanbod aan 
cursussen voor jou.

De magie van het theater
Toneel is pure magie. De ene keer duik je in de 
rol van een dief, de andere keer speel je een 
jaloerse echtgenoot. Dan weer een verliefde 
tiener of een verstrooide professor. “Dat is 
fantastisch om te doen. Jezelf uitdrukken 
door lichaamstaal en gebaren, met of zonder 
woorden, is iets van alle leeftijden en voor alle 
leeftijden en alle volkeren”, zegt Tineke Prins, 
dramadocent bij RICK. Ze heeft ervaring in het 
geven van dramalessen voor het onderwijs in 
de regio. “Toneelspelen in de breedste zin van 
het woord kan mensen verbinden, zelfverzeker-
der maken en helpen om negatieve ervaringen 
te verwerken.”

Zij daagt dan ook iedereen uit die altijd al eens 
heeft willen toneelspelen. Probeer het en laat 
je betoveren! Bij RICK kan jong en oud, vanaf 
4 jaar, deelnemen aan de toneelcursussen. 
Jongens, meisjes, mannen en vrouwen, van be-
ginners tot gevorderden. De cursussen vinden 
plaats in Budel en Weert. De toneelcursussen 
beginnen met improvisatie en eindigen in les-
sen, presentaties of voorstellingen voor publiek. 
Tineke: “Spelenderwijs ontdek je het hoe en 
waarom van theater, wat het je kan brengen, 
als je een ‘spelend mens blijft’.”

Taal: expedities naar de beste boeken
Lezen prikkelt de fantasie. Het brengt je naar 
griezelige spookhuizen of laat je meedoen in 
Middeleeuwse kruistochten. In verhalen is 
alles mogelijk! RICK houdt van lezen en gaat 
samen met boekenfans op zoek naar de beste 
boeken. Met andere woorden: het is tijd voor 
interessante expedities naar boeken uit diverse 
windstreken. Schrijvers van de klasse die de 
Libris-prijs of de Booker Price hebben gewon-
nen. Misschien wel de Nobelprijs!
In het najaar worden de prijzen uitgedeeld. 
En het leuke is: je kunt van heel dichtbij met 
al deze belangwekkende schrijvers en hun 
boeken kennismaken. Hoe? Door mee te doen 
aan de cursus ‘Meesterwerken uit de inter-
nationale literatuur.’ Deze cursus loopt al tien 
jaar met succes. Sinds enkele jaren vindt deze 
plaats in het prachtige gemeenschapscentrum 
Keenter Hart in Weert: lekker dichtbij en zeer 
toegankelijk.

Laat je betoveren door toneel en taal
Cursusaanbod Theater/Taal

“Toneelspel kan mensen verbinden, zelfverzekerder 
maken en helpen om negatieve ervaringen te verwerken”
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Op expeditie
Hou je van literatuur en wil je jouw literaire kennis 
verdiepen en verbreden? Stel dat je ook dit jaar weer 
gezwicht bent voor de reclame in de media en met 
een paar toptien-boeken naar een zonnig vakan-
tieland bent gereisd. Niks mis mee, maar als straks 
het najaar komt is het tijd voor andere kost. Vroeg 
donker, doorgaans niks op de tv, maar gelukkig, het 
echte leesseizoen begint weer.

Tijd voor de bieb. Tijd voor interessante expedities 
naar boeken uit diverse windstreken. 
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Theater/Taal 
Breng het podiumbeest 
tot leven

Toneel is voor jong en oud. De toneelcursus-
sen beginnen met improvisatie en eindigen in 
een open les -voor de jongeren-, een presen-
tatie -voor beginners- en voorstellingen -voor 
gevorderden-. Publiek is daar welkom! Wil je 
tijdens het cursusjaar komen kijken, maak dan 
een afspraak met de administratie van RICK of 
de docent, zodat je kunt zien of toneel ook wat 
voor jou is.
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Toneel
Improvisatie 

Speciaal voor mensen 
als jij organiseren 
we komend seizoen 
een basiscursus 
improvisatietoneel. 
Deze cursus start 
op basisniveau dus 
enige voorkennis of 
ervaring is niet nodig. 
In deze cursus leer 
je allereerst hoe leuk 
het is om dingen 
uit te proberen en 
samen met anderen 
te spelen. 

Kom op toneel  
Budel Dorplein

Door oefeningen, 
improvisaties en 
leuke spelopdrachten 
leer je de basisvaar-
digheden van het 
toneelspel. Je leert 
verschillende rollen 
te spelen, samen te 
spelen en gebruik 
te maken van je 
fantasie. Spelplezier 
staat voorop, ervaring 
is helemaal niet 
belangrijk.

Musicalklas
Theater

Je leert alles wat 
nodig is voor musical: 
acteren, dansen én 
zingen. Tijdens de 
eindpresentatie krijg 
je de kans om jouw 
talent aan publiek te 
laten zien. Een reeds 
bestaande musical 
wordt herschreven op 
basis van talenten van 
de deelnemers. Het 
accent van de cursus  
op acteren.
De cursus wordt 
afgesloten met een  
eindpresentatie.

Toneel 
 

Je leert door oefe-
ningen hoe het is 
om in de huid van 
verschillende rollen 
te kruipen, je fantasie 
te gebruiken en om 
samen met anderen 
toneel te spelen. Het 
belangrijkste hierbij is 
dat we samen plezier 
maken en nieuwe 
dingen leren.
De cursus wordt 
afgesloten met een  
eindpresentatie.

Meesterwerken 
uit de internatio-
nale literatuur 

Je kunt van dichtbij 
belangwekkende 
schrijvers en hun 
boeken kennisma-
ken als je meedoet 
met de leescursus 
‘Meesterwerken uit 
de internationale 
literatuur’ die al tien 
jaar met succes 
loopt, al enkele jaren 
ook in het prachtige 
gemeenschapscen-
trum Keenter Hart: 
lekker dichtbij, zeer 
toegankelijk en geen 
parkeerprobleem.

DOELGROEP
A. JEUGD GROEP 3 T/M 5
B. JEUGD GROEP 6 T/M 8
C. JONGEREN VO
LOCATIE
BUDEL DORPLEIN
WEKELIJKSE CURSUS
11 LESSEN
A. WOENSDAG: 13.30-14.30 uur
B. WOENSDAG: 14.45-15.45 uur
C. WOENSDAG: 16.00-17.00 uur
STARTDATUM:
4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
A. JEUGD GROEP 3 T/M 5
B. JEUGD GROEP 6 T/M 7
C. JEUGD GROEP 7 T/M 8 & VO 1
LOCATIE
WEERT
WEKELIJKSE CURSUS
30 LESSEN
A. MA. EN DO. : 16.00-17.00 uur
B. DINSDAG : 15.45-17.00 uur
C. MAANDAG : 17.00-18.15 uur
STARTDATUM:
2, 3 EN 5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
A. JEUGD GROEP 3 T/M 5
B. JEUGD GROEP 6 T/M 8
C. JEUGD GROEP 8 & VO
LOCATIE
WEERT
WEKELIJKSE CURSUS
A. 24x WO.: 15.30-16.30 uur
A. 24x WO.: 14.30-15.30 uur
B. 24x WO.: 16.30-17.45 uur
C. 12x DO.: 17.00-18.15 uur
STARTDATUM:
4 EN 5 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
BUDEL DORPLEIN EN WEERT
WEKELIJKSE CURSUS
BUDEL DORPLEIN 11 LESSEN
WOENSDAG: 20.00-22.00 uur
WEERT: 10 LESSEN
DINSDAG: 20.00-22.00 uur
STARTDATUM:
3 EN 4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT
WEKELIJKSE CURSUS
8 LESSEN
MAANDAG : 20.00-22.00 uur
WOENSDAG : 20.00-22.00 uur
STARTDATUM:
2 EN 4 OKTOBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55
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Van zingen krijg je lekkere stofjes in je lichaam. 
Veel mensen zingen; onder de douche, in een 
koor of in een band. 

Zingen doe je met je hele lijf. In de zangles leer 
je je instrument -je eigen stem- goed te ge-
bruiken. Je maakt kennis met de verschillende 
zangstijlen en leert zo wat het beste bij jou past. 
Je kunt natuurlijk samen zingen in een koor 
maar ook solo, bijvoorbeeld in een band.

Oud genoeg? 
Je kunt het beste les nemen als je ongeveer 14 
jaar bent. Als je jonger bent, kun je een proefles 
aanvragen waarin wordt gekeken of je toch al 
aan de slag kan.

Koorplein
Veel koren hebben op een gegeven moment 
een scholingsvraag. Die kan gaan over 
stemtechniek of het kan zijn dat een bepaalde 
stemgroep wat beter ontwikkeld moet worden. 
Sommige koren willen naar een hoger niveau 
groeien en willen daarom werken aan de 
koorklank of de balans. Voor dat soort zaken is 
de cursus koorscholing bedoeld. In overleg met 
een docent van RICK wordt gekeken hoe we 
maatwerk voor uw koor kunnen maken. Stuur 
een mail naar info@ricknet.nl om maatwerkaf-
spraken voor uw koor te maken.

Ook interessant:
• Basiscursus koordirectie 
• Orientatiecursus koordirectie 
• Vocal coaching koorzangers jeugd
• Vocal coaching koorzangers volwassenen
• Vrouwenkoor Intermezzo

Leer je stem goed te gebruiken
Cursusaanbod Zang
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Leskaart
Voor volwassenen vanaf 21 jaar bestaat de mogelijk-
heid les te nemen met een jaarkaart. In afspraak 
met de docent kies je voor een lestijd van 20 of 
30 minuten. Passen de aangeboden varianten niet 
bij jou, dan kan de administratie inlichtingen geven 
over maatwerk. De leskaart is ook geldig bij andere 
lessen, zoals bij een muziekinstrument.
Leskaart 20x20 minuten    € 460
Leskaart 30x20 minuten   € 582
Leskaart 10x30 minuten   € 374
Leskaart 20x30 minuten   € 582
Leskaart 30x30 minuten   € 867
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Zang 
Ben jij The voice of Weert?

Sommige mensen zingen liever dan dat ze 
praten. Ben jij zo iemand? RICK nodigt jou uit 
om deel te nemen aan zanglessen. Voor be-
ginners en gevorderden van alle leeftijden. Je 
hoeft niet het allergrootste zangtalent te zijn, 
als je maar van zingen houdt. We organiseren 
regelmatig optredens waarbij ook jij op het 
podium mag schitteren.
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Vocal coaching
Improvisatie 

In deze cursus zing je 
de sterren van de he-
mel. Je zingt nummers 
die je leuk vindt en je 
leert dan hoe je die 
het beste kunt zingen. 
Er wordt gelet op 
ademhaling, stemge-
bruik en uitspraak. 
Je zit met vieren in 
een groepje en krijgt 
een half uur les. 

Koordirectie  
Oriëntatiecursus

Je maakt kennis met 
dirigeren en wat daar-
bij komt kijken.  Je 
gaat praktisch aan de 
slag met onderwer-
pen als repetitietech-
niek, stemvorming en 
muziektheorie. Ter af-
sluiting van de cursus 
worden de kandida-
ten beoordeeld op 
hun vaardigheden in 
een koorpracticum 
met een Projectkoor. 
Daarna volgt de uitrei-
king van een officieel 
VNK certificaat.

Koordirectie
Basis

Deze cursus is 
speciaal opgezet voor 
dirigenten die reeds 
de nodige kennis in 
huis hebben of in de 
praktijk werkzaam 
zijn. Voor dirigenten 
die met goed gevolg 
de oriëntatiecursus 
Koordirectie hebben 
gevolgd is dit het 
perfecte vervolg.

Vocal coaching  
Jeugd 10+

In deze cursus zing je 
de sterren van de he-
mel. Je zingt nummers 
die je leuk vindt en je 
leert dan hoe je die 
het beste kunt zingen. 
Er wordt gelet op 
ademhaling, stemge-
bruik en uitspraak.  
Je zit met vieren in 
een groepje en krijgt 
een half uur les. 

Vrouwenkoor 
Intermezzo
 

Wil je liever ‘s 
avonds de deur niet 
uit en toch zingen, 
dan is vrouwenkoor 
Intermezzo iets voor 
jou. Deze enthousi-
aste groep vrou-
wen, repeteert elke 
dinsdagochtend van 
9.45 tot 11.30 uur. Op 
het repertoire staan 
voornamelijk licht 
klassieke stukken 
speciaal geschreven 
voor een vrouwen-
koor en nummers van 
ABBA en Queen.

Zang 

 

Tijdens de zangles 
krijg je verschillende 
stem- en ademha-
lingsoefeningen die 
nodig zijn voor een 
goede stemontwik-
keling. En daarna…
zingen maar, samen 
aan de piano, of – 
voor wie durft – in 
een echte microfoon 
of met een band van 
Rockplein.

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
35 LESSEN
DINSDAG: 9.45-11.30 uur

STARTDATUM
5 SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LES
10 LESSEN
MA./DI./WO. 40 MINUTEN

STARTDATUM
OP AFSPRAAK
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD/JONGEREN
LOCATIE
WEERT

JAARCURSUS
38 LESSEN
15 MINUTEN PER LES

STARTDATUM
SEPTEMBER 2017
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JONGEREN/VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LES
10 LESSEN
ZATERDAG: 9.00-11.00 uur

STARTDATUM
7 OKTOBER 2017 (PROEFLES)
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JONGEREN/VOLWASSENEN
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LES
10 LESSEN
ZATERDAG: 10.30-13.00 UUR

STARTDATUM
7 OKTOBER 2017 (PROEFLES)
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55

DOELGROEP
JEUGD VANAF 10 JAAR
LOCATIE
WEERT

WEKELIJKSE LES
10 LESSEN
MA./DI./WO. 40 MINUTEN

STARTDATUM
OP AFSPRAAK
PRIJS INWONER
ZIE PAGINA 55
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Cursus Leeftijd  Cranendonck  Heeze/Leende  Nederweert  Weert  Overige

Beeldende kunst
Beeldhouwen in steen volwassenen €  442  €  442  €  442  €  384  €  480
Beeldhouwen l Buiten in steen volwassenen €  221  €  221  €  221  €  192  €  240
Edelsmeden volwassenen €  442  €  442  €  442  €  384  €  480
Kalligrafie  volwassenen €  147  €  147  €  147  €  128  €  160
Keramiek | algemeen volwassenen €  442  €  442  €  442  €  384  €  480
Keramiek | sculpturaal volwassenen €  442  €  442  €  442  €  384  €  480
KinderKunstKlas  jeugd €  82  €  94  €  82  €  82  €  103
Klei en Textiel, jeugdatelier jeugd €  110  €  110  €  110  €  96  €  120
Kunstgeschiedenis - DE 19e EEUW - deel 1 volwassenen €  175  €  175  €  175  €  152  €  190
Kunstgeschiedenis - DE OUDHEID - deel 2 volwassenen €  175  €  175  €  175  €  152  €  190
Kunstgeschiedenis Kunstkring volwassenen €  113  €  113  €  113  €  98  €  123
Open Atelier volwassenen €  85  €  85  €  85  €  85  €  85
Schilderen l Buiten schilderen Project volwassenen €  39  €  39  €  34  €  39  €  43
Tekenen en schilderen | algemeen volwassenen €  442  €  442  €  384  €  442  €  480
Tekenen en schilderen | alg. gevorderden volwassenen €  442  €  442  €  384  €  442  €  480
Tekenen en schilderen | aquarel volwassenen €  442  €  442  €  442  €  384  €  480
Tekenen en schilderen | elementair&certificaat volwassenen €  442  €  442  €  442  €  384  €  480
Tekenen en schilderen | naaktmodel  volwassenen €  104  €  104  €  104  €  90  €  113
Tekenen en schilderen | portret  volwassenen €  84  €  84  €  84  €  73  €  91
Tekenen en zo! jeugd/jongeren €  110  €  110  €  110  €  96  €  120
Tekenen l model tekenen Masterclass volwassenen €  152  €  152  €  152  €  132  €  165
Textiel l workshop bloemen van vilt volwassenen €  56  €  56  €  56  €  49  €  61
Textiel atelier volwassenen €  110  €  110  €  110  €  96  €  120

Prijslijst beeldende kunst, dans en fotografie
Prijzen varieren per gemeente waar je woont vanwege gemeentelijke subsidies.

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang
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Cursus Leeftijd  Cranendonck  Heeze/Leende  Nederweert  Weert  Overige

Dans
Barre WorkOut volwassenen €  320  €  368 €  320  €  320  €  400
Dance for Health volwassenen €  35  €  35 €  35  €  35  €  35
Dans en ballet voor jongeren jongeren €  256  €  294 €  256  €  256  €  320
Dansmix  jeugd €  228  €  262 €  228  €  228  €  285
Jazz dans jongeren/ volwassenen €  256  €  294 €  256  €  256  €  320
Klassiek ballet jeugd/jongeren/volwassenen €  256  €  294 €  256  €  256  €  320
Kleuterdans jeugd €  171  €  197 €  171  €  171  €  214
Moderne dans jongeren  €  256  €  294 €  256  €  256  €  320
Modern jazz jongeren en volwassenen  €  256  €  294 €  256  €  256  €  320
Ouder- en peuterdans 1 t/m 3 jaar/dreumes en peuter €  82  €  94 €  82  €  82  € 103
Pilates niveau 2,3 en 4 volwassenen €  320  €  368 €  320  €  320  €  400
Kinderyoga jeugd €  82  €  94 €  82  €  82  € 103

Fotografie
Fotografie | orientatie volwassenen €  94  €  94 €  94  €  82  € 103
Fotografie | basis I volwassenen  €  281  €  281 €  281  €  244  €  305
Fotografie | basis II volwassenen €  281  €  281 €  281  €  244  €  305
Fotografie | vervolg volwassenen €  281  €  281 €  281  €  244  €  305
Fotografie | vervolg compact volwassenen €  206  €  206 €  206  €  179  €  224
Fotografie | portfolio volwassenen €  184  €  184 €  184  €  160  €  200

Kijk voor meer informatie op www.ricknet.nl 

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

MuziekFotografieTheater/Taal

Beeldend DansZang

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang
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Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Cursus Leeftijd  Cranendonck  Heeze/Leende  Nederweert  Weert  Overige

Muziek
Instrument l Accordeon jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Bariton jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Blokfluit jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Bugel jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Cello jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Dwarsfluit jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Fagot jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Gitaar jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Harp jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Hobo jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Hoorn jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Keyboard jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Keyboard kennismaking vanaf 65 jaar € 86   €  86 €  86  €  86  €  86
Instrument l Keyboard gevorderden  vanaf 65 jaar € 384  €  384 €  384  €  384  €  384
Instrument l Klarinet jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Piano jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Pijporgel jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Saxofoon jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Slagwerk jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Trompet jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Trombone jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Tuba jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Instrument l Viool jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850
Muziek op schoot  kinderen €  82  €  94 €  82  €  82  €  103
Muziek spelenderwijs kinderen €  90  €  104 €  90  €  90  €  113
Muziek l Clarinet Choir jeugd/jongeren €  46  €  46 €  46  €  46  €  46
Muziek l Ouder-kindlessen jeugd jongeren met volwassenen €  687  € 2.336 €  687  €  687  € 2.336
Muziek l Pianoproject  volwassenen €  134  €  154 €  134  €  134  €  168
Muziek l RICK’s big band jeugd/jongeren €  46  €  46 €  46  €  46  €  46
Muziek l Senioren orkest RICK vanaf 55 jaar €  99  €  99 €  99  €  99  €  99
Muziek l Strijkersensemble beginners jeugd/jongeren €  23  €  23 €  23  €  23  €  23
Muziek l Strijkersensemble  jeugd/jongeren €  46  €  46 €  46  €  46  €  46
Muziek l Talentenklas jeugd/jongeren €  536  € 1.700 € 536  € 536  € 1.700
Muziekwinkel jeugd €  90  €  104 €  90  €  90  €  113

Prijslijst muziek/rockplein, theater/taal en zang
Prijzen varieren per gemeente waar je woont vanwege gemeentelijke subsidies.
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Cursus Leeftijd  Cranendonck  Heeze/Leende  Nederweert  Weert  Overige

Rockplein
Rockplein l Bandcoaching jongeren €  41  €  47 €  41  €  41  €  51
Rockplein l Basgitaar jeugd/jongeren € 299  €  850 €  299  €  299  €  850
Rockplein l Drums jeugd/jongeren € 299  €  850 €  299  €  299  €  850
Rockplein l Elektrische gitaar jeugd/jongeren € 299  €  850 €  299  €  299  €  850
Rockplein l Gitaarclub jeugd/jongeren €  91  €  105 €  91  €  91 €  114
Rockplein l Mediamusic jeugd/jongeren € 299  €  850 €  299  €  299  €  850
Rockplein l Piano pop, jazz, impro jeugd/jongeren € 299  €  850 €  299  €  299  €  850
Rockplein l Popkeys jeugd/jongeren € 299  €  850 €  299  €  299  €  850
Rockplein l Zangles jeugd/jongeren € 299  €  850 €  299  €  299  €  850

Theater / Taal
Kom op Toneel - Budel-Dorpplein jeugd/jongeren €  82  €  94 €  94  €  94  €  103
Musicalklas-theater jeugd € 238  €  238 €  238  €  207  €  259
Toneel jeugd € 185  €  185 €  185  €  161  €  201
Toneel improvisatie - Budel-Dorpplein volwassenen € 205  €  236 €  236  €  236  €  256
Toneel improvisatie - Weert volwassenen € 214  €  214 €  214  €  186  €  233
Meesterwerken uit de internationale literatuur volwassenen € 124  €  124 €  124  €  108  €  135

Zang
Koordirectie l Orientatiecursus jongeren/volwassenen €  248 €  285 €  248  €  248  €  310
Koordirectie l basis jongeren/volwassenen €  305 €  351 €  305  €  305  €  381
Vocal coaching jeugd  jeugd/jongeren €  86 €  99 €  86  €  86  €  108
Vocal coaching volwassenen volwassenen €  108 €  124 €  108  €  108  €  135
Vrouwenkoor Intermezzo volwassenen €  85 € 85 €  85  €  85  €  85
Zangles jeugd/jongeren €  299  €  850 €  299  €  299  €  850

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Kijk voor meer informatie op www.ricknet.nl 
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Gewoon ‘DOEN!’

Het programma ter bevordering van de 
ontwikkeling van jeugd door Cultuureducatie 
met Kwaliteit in Midden-Limburg heet ‘DOEN!’.
DOEN! werkt met intermediairs van RICK in 
Weert en ECI culturuurfabriek in Roermond, 
die samen met gemeentes, leerkrachten en 
schooldirectie onderzoeken wat er nodig is om 
de cultuureducatie op een hoger niveau te 
brengen. DOEN! is een initiatief  van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie en de Provincie Limburg.
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RICK verzorgt in alle gemeentes binnen het 
werkgebied én in Leudal projecten voor het 
primair en voortgezet onderwijs. Deze pro-
jecten worden door de cultuurcoaches en 
coördinatoren op maat gemaakt naar de vraag 
en de behoefte van school. Zo kan bijvoorbeeld 
gekozen worden voor een project rond een 
actueel thema of creatieve workshops waarbij 
gewerkt wordt aan het vergroten van de ‘skills’ 
van de leerling. Voor leerkrachten worden 
deskundigheidstrajecten ontwikkeld om spe-
cifieke vaardigheden en kennis uit te bouwen. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld vakkennis op het 
gebied muziekonderwijs of nieuwe media.

Samenwerking
RICK werkt waar mogelijk en gewenst samen 
met andere cultuuraanbieders. Het is belang-
rijk om gebruik te maken van verschillende 
expertises om uiteindelijk met kwalitatief goede 
projecten naar scholen te kunnen gaan. RICK 
werkt hiervoor nauw samen met andere cultu-
rele partners uit de regio zoals onder andere 
Bibliocenter, Erfgoedcluster, Munttheater en 
Natuur- en Milieucentrum.

Cultuureducatie met Kwaliteit
RICK in Weert en ECI Cultuurfabriek in  
Roermond zijn aangewezen als penvoerders 
voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
2017-2020 (CMK) in Midden-Limburg.  
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
in Midden-Limburg heet DOEN! RICK geeft 
uitvoering aan de regeling voor de scholen van 
de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal. 
Binnen deze regeling krijgen scholen in het 
primair onderwijs de mogelijkheid om cultuur-
educatie op een passende manier in te bedden 
binnen het lesprogramma. 
Het primair onderwijs en haar culturele om-
geving hebben een gemeenschappelijk doel: 
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 
Samen bereiken we dat doel door krachten te 
bundelen en verbindingen te leggen tussen de 
school, de culturele en de sociale omgeving. 
Met deze missie gaat RICK met de scholen 
aan de slag om een gedegen programma voor 
cultuureducatie te beschrijven en uit te voeren.

Kunst & Cultuur in het Onderwijs
Cultuureducatie op beter niveau
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Veilig In Het Verkeer bij OBS Molenakker.
Een schoolbreed project, waarin alle lessen in 
het teken staan van het Jeelo-thema ‘Veilig in het 
verkeer’. De kinderen verdiepten zich aan de hand 
van dans in de voorrangsregels. 
Ook het verkeer in de wijk werd onder de loep 
genomen door het maken van een documentaire.
Doelgroep: groep 3 t/m 8
Disciplines: muziek, dans, film

De Sökkel bij BS St Andreas.
Verwondering, nieuwsgierigheid en samenhang 
aanbrengen in creatieve lessen en andere vakken. 
Daar gaat de Sökkel over. De Sökkel is een sokkel 
met daarop een glazen vitrine waar telkens iets in 
wordt gelegd. Dat voorwerp roept vragen op als 
’Wat is dat nou weer?’ of ’Waar zou dat nou toch 
voor zijn?’. Vanuit dat vertrekpunt wordt een beel-
dende, drama- of schrijfopdracht gestart.
Doelgroep: groepen 1 t/m 8 
Disciplines: literatuur, toneel, beeldend

De ruimte in, bij BS De Schakel, BS Lambertus 
en BS De Wegwijzer.
Een schoolbreed project op 3 basisscholen over het 
thema ‘Ruimte’ waar een verbinding wordt gemaakt 
met Wetenschap & Techniek. De oudsten van de 
school maakten Stopmotion filmpjes over UFO’s en 
aliens. Een lied voor eventueel buitenaards leven. 
Een schaduwspel en de kleuters gingen een raket 
bouwen. 
Doelgroep: groepen 1 t/m 8 
Disciplines: beeldend, toneel, muziek en nieuwe 
media

Dansdag bij SG St Ursula
Ieder kunstwerk roept wel een gevoel bij iemand op. 
Dit gevoel, of de sfeer heeft RICK gekoppeld aan een 
workshop dansstijlen. 250 Leerlingen kozen uit 10 
schilderijen een favoriet. Op basis van deze keuzes 
werden 10 groepen leerlingen gemaakt die elk met 
een andere dansstijl aan de slag gingen. In 2,5 uur 
maakten ze kennis met de dansstijl en werkten ze 
aan een eindpresentatie. 
Doelgroep: 4e jaars HAVO/VWO 
Disciplines: dans

Themakisten BSO bij SBO IkOok
Kinderen willen na school graag doen wat ze leuk 
vinden en dat is in de Buitenschoolse Opvang soms 
lastig. RICK ontwikkelde daarom spannende en uit-
dagende  themakisten met denk- en doe-opdrachten 
voor de BSO met leuke en leerzame opdrachten die 
ze alleen of samen; binnen of buiten kunnen doen. 
Doelgroep: groepen 4 t/m 8 en 8 t/m 12
Disciplines: alle

Cultuur met de buur bij BS St Jozef
Iedere wijk heeft wel een plek waar de bewoners 
minder trots op zijn. Kinderen gingen op zoek naar 
deze plekken en maakten er foto’s van. De buurtbe-
woners kozen hieruit de lelijkste plek en de kinderen 
bedachten er verbeteringen voor die ze uitwerkten 
in maquettes. Hieruit werd het beste ontwerp ge-
kozen die, in samenwerking met de buurt, in de wijk 
werd uitgevoerd. Kinderen werden bewust van hun 
eigen rol in het verbeteren van de leefomgeving.
Doelgroep: groep 7 en 8
Disciplines: fotografie, 3D, schilderen

Projecten uit 2016-2017 
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Muziek maakt slim, 
laten we meer muziek maken in de klas!
Muziek heeft een positieve invloed op de ont-
wikkeling van de hersenen. Bovendien maakt 
het kinderen sociaal. Het is dan ook niet voor 
niets dat het muziekonderwijs voor het basis-
onderwijs gestimuleerd wordt door het Rijk en 
de Provincie. In het nieuwe schooljaar nemen 
steeds meer scholen deel aan subsidierege-
lingen voor muziekonderwijs. Nog zeker tot en 
met schooljaar 2018-2019 kunnen scholen hier 
gebruik van maken. Een mooi vooruitzicht.
DOOR! is een provinciale impulsregeling voor 
muziekonderwijs. Scholen vragen DOOR! zelf 
aan, waarbij ze samenwerking zoeken met een 
uitvoerder voor het muziekonderwijs. RICK doet 
de uitvoering van het muziekonderwijs met be-
trekking tot deze regeling op de meeste scholen 
in Weert en Nederweert.
Daarnaast is er DOEN!, het plan voor Cultuur-
educatie met Kwaliteit (CmK) voor Midden- 
Limburg. CmK is ook een regeling van het Rijk. 
RICK is penvoerder voor CmK Midden-Limburg 
en dus uitvoerder van DOEN!. Binnen deze 
regeling krijgen scholen in het primair onder-
wijs de mogelijkheid om cultuureducatie op een 
passende manier in te bedden binnen school.
Zes scholen zochten de samenwerking op met 
RICK. Daarmee hadden niet alleen 900 kinderen 
verantwoord muziekles, maar kregen ook 
leerkrachten een boost om tijdens de les met 
muziek bezig te zijn. RICK heeft een compleet 
lessenpakket muziek ontwikkeld waarin per 
leerjaar 32 lessen zijn uitgewerkt. Voor de 
samenwerking met een professionele instelling 
wordt RICK vaak als partner gevraagd.

Ontmoeting met AZC en haar bewoners.
CKV-dag met een maatschappelijk tintje.
“Hoe kun je nu mooier vorm en betekenis 
geven aan cultuur dan door er samen, met 
mensen uit verschillende culturen, naar te 
kijken en te creëeren.” 
Cultuurcoördinator van het BRAVO! College 
Marianne Grooten spreekt enthousiast over 
het programma dat ze samen met Bregje Roos 
- coördinator voortgezet onderwijs - heeft 
opgesteld.

BRAVO! College Cranendonck en RICK zorg-
den in het afgelopen schooljaar samen voor 
bewustwording bij leerlingen van klas 1 en 
2 omtrent asielzoekers en vluchtelingen. De 
CKV-dag op het AZC terrein, waar de leerlingen 
kennis maakten met het AZC en haar bewoners, 
werd voor de jongeren een bijzondere ervaring.
De dag stond in het teken van ontmoeten, sa-
menwerken en elkaars cultuur leren kennen. 
Vanuit kunstzinnige disciplines zoals theater, 
dans en muziek, maar ook vanuit sport en 
koken werd een uitwisseling tot stand gebracht 
tussen de leerlingen en alleenstaande min-
derjarige vluchtelingen. Het thema ‘Ieder zijn 
eigen verhaal, zijn eigen achtergrond, zijn eigen 
talent!’ stond centraal binnen de verschillende 
workshops en de theatervoorstelling ‘Amar 
speelt Ali’.
Door dit project ontstond bij de scholieren ook 
een stukje bewustwording, die leidt tot begrip 
en een gezonde meningsvorming omtrent 
vluchtelingenopvang.
 

Ieder zijn eigen verhaal, zijn eigen achtergrond, 
zijn eigen talent! 

Projecten uit 2016-2017 
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Kunst verbindt mensen met elkaar en met hun 
omgeving. Dat proberen wij te stimuleren met 
behulp van actuele innovatieve projecten waar-
bij we kunst als expressief bindmiddel inzetten 
om mensen dichter bij elkaar te brengen. 
Het zijn projecten waarbij we zelf de verbinding 
aangaan door samen te werken met diverse 
partijen, maar waarbij we ook kinderen, jonge-
ren en volwassenen met elkaar in aanraking 
brengen.

RICK • Zorg
Na een succesvol project, waarin RICK work-
shops organiseerde voor verplegend personeel, 
mantelzorgers en bewoners van Proteion, 
starten in maart 2017 nieuwe workshops. 
Dit keer met de insteek om samen met verzor-
genden te kijken naar meer aansluiting op de 
levensloop van dementerenden om zo tot per-
soonlijk, creatief contact te komen. Voor meer 
informatie kun je contact met ons opnemen.

RICK • Bedrijfsleven
Een actief dagje, een ontspannen dagje, een 
dagje met een doel. RICK • Bedrijfsleven biedt 
een cultureel programma dat zowel ’for fun’ als 
ter behandeling van een bedrijfsmatig thema in-
gezet kan worden. Wij stellen, in samenspraak 
met u, een passend programma samen.

Het aantal medewerkers, voorkeuren voor 
activiteiten, eventuele knelpunten binnen het 
team, beschikbare tijd, enzovoort. Op al deze 
aspecten wordt ingespeeld.
De medewerkers leren elkaar buiten de officië-
le werksfeer beter kennen en de samenwerking 
binnen het bedrijf krijgt een nieuwe ‘boost’.

RICK • Sociaal Maatschappelijk
Met verschillende projecten zet RICK mensen 
en groeperingen aan hun talenten te ontwikke-
len en tevens hun sociale skills te verbeteren.

RICK • Geeft je de ruimte
Ruimte huren in een culturele omgeving:
De mogelijkheden voor gebruik van onze 
concertzaal en foyer zijn talrijk. Voor bedrijven, 
gemeentes en verenigingen staan foyer en 
vergaderruimtes ter beschikking voor een 
receptie of lezing. Eigen of met RICK ontwik-
kelde culturele programma’s (workshops, 
cursussen) worden verzorgd met de mogelijk-
heden gebruik te maken van de professionele 
catering.

Kunst & Cultuur op Maat
Midden in de samenleving
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Huur de foyer of 
de concertzaal
Voor bedrijven, gemeentes en verenigingen 
staan foyer en vergaderruimtes ter beschik-
king voor een receptie of lezing. Eigen of met 
RICK ontwikkelde culturele programma’s 
worden verzorgd met de mogelijkheid gebruik 
te maken van de catering van Hostellerie 
Munten.
De concertzaal staat open voor verenigingen 
die in een professionele omgeving hun cultu-
rele vaardigheden willen presenteren.
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 RICK en LVO Weert  

 cultureel met elkaar verbonden HET COLLEGE
WWW.COLLEGE.NL

HET KWADRANT

WWW.HETKWADRANT.NL

PHILIPS VAN HORNE
WWW.PHILIPSVANHORNE.NL

BRAVO! COLLEGE  CRANENDONCKWWW.BRAVOCOLLEGE.NL

De Bibliotheek 
maakt je rijker!
Hoe word je invloedrijker, kansrijker, belangrijker, vindingrijker? 

In de Bibliotheek! 

Investeer in jezelf door te ontwikkelen, op allerlei gebieden! 
Kom naar de Bibliotheek en kies uit een van de vele 
activiteiten die er aangeboden wordt.

Eten = Cultuur!

Wilhelminasingel 276 
6001 GV Weert  

T +31(0)495 53 10 57
www.hostelleriemunten.nlHotel - Restaurant - Eetcafé - Catering

Hostellerie Munten is de catering
partner voor RICK bij diverse culturele 
evenementen en exploitant van de 
foyer van het Munttheater in Weert. 
Goede service en kwaliteit van de 
catering dragen bij aan de jarenlange 
prettige samenwerking tussen ons.

Kies ook voor uw evenement bij het RICK! 
Bij ons zijn de in het verleden behaalde 
resultaten weldegelijk een garatie voor 
een geslaagde bijeenkomst!

www.bibliocenter.nl
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RICK wil mensen met elkaar verbinden. Want 
samen kom je verder! Het is dan ook onze 
missie om mensen door cultuur met elkaar in 
contact te brengen. Met uitdagende projecten 
en unieke evenementen. Het maakt niet uit wat 
je verhaal of achtergrond is. Je leert anderen te 
waarderen en respecteren. Dat zorgt voor meer 
wederzijds begrip. En dat maakt samenleven 
een stuk fijner.

BikeWriters Wielercafé
Verder is samenwerking met het bedrijfsleven 
belangrijk. RICK organiseerde daarom samen 
met lokale ondernemers het BikeWriters 
Wielercafé. Het was een avond voor liefheb-
bers van wielersport, literatuur, fotografie en 
muziek. De presentatie was in handen van Leon 
Geuyen, een van de auteurs op het bekende 
wielerblog Het Is Koers. Al met al een geslaagd 
evenement dat voor herhaling vatbaar is.

Kunstbaron
Jongeren van het CITAVERDE College in Neder-
weert hebben samen met de senioren van 
zorgcentrum Sint Josef het project Kunstbaron 
uitgevoerd. Zestien jongeren hadden dit project 
zelf ontwikkeld. Samen met de bewoners van 
het zorgcentrum is gekeken wat cultureel 
erfgoed kan betekenen voor oud en jong.  
De jeugd heeft onder meer soesjes gebakken 
en gedanst op muziek van vroeger en nu. Kort-
om, een prachtige voorstelling met een creatief 
voortraject waarin ouderen en jongeren inten-
sief hebben samengewerkt.

Kunstwerk
Voor dit project worden kandidaten gese-
lecteerd die tussen 20 en 35 jaar zijn en door 
diverse omstandigheden nog nooit in hun leven 
gewerkt hebben. Het doel is dat de deelnemers 
door middel van educatieve kunstworkshops 
onderzoeken en ontdekken wat hun talenten 
en krachten zijn. Dat helpt hen bij de zoektocht 
naar werk. Gelijktijdig aan dit traject worden de 
deelnemers intensief begeleid door RuFo, een 
reïntegratiebedrijf.

Regenboogclubs
Het is moeilijk voor te stellen hoe het is om je 
land te moeten ontvluchten. Ook hier speelt 
begrip hebben voor elkaar een grote rol. RICK is 
daarom met het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) het Regenboogproject gestart. 
Daarin worden samen culturele programma’s 
ontwikkeld om de integratie tussen Nederlan-
ders en asielzoekers te bevorderen. Groepjes 
van zo’n twintig leeftijdsgenoten, bestaande uit 
jongeren van het AZC en jongeren van hier, na-
men hierbij deel aan kunstzinnige activiteiten. 
Het project wordt gedragen door Het Kwadrant, 
Het College, OBS Molenakker, Koala, Service-
clubs Weert, Bantopa Party en het AZC.
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Straatbeeld op de gang
Samen met beeldend kunstenares Els Maes 
en RICK zijn schilderworkshops georgani-
seerd waarin met de bewoners, vrijwilligers 
en medewerkers van zorgcentrum Rust in Roy 
schilderijen werden gemaakt. Hierbij werden 
de herinneringen van de bewoners geprikkeld 
door belevingsgerichte leefomgeving te cre-
eren. De uitvoering van dit project is mogelijk 
gemaakt door de bijzondere samenwerking met 
de Stichting Vrienden van Stramproy, Land van 
Horne, RICK, Multisign2 en Tonnaer meer dan 
drukkers.

Wensfabriek
Een ander project waar RICK aan deelneemt, is de 
Wensfabriek. Een rokende en borrelende machine 
toerde de afgelopen maanden door de Weerter 
wijken Fatima, Stramproy, Keent, Boshoven 
en Moesel. Honderden wensen werden op de 
wensflyers gezet. Het is de bedoeling dat mensen 
bij elkaar gebracht worden om de gezamenlijke 
wens uit te laten komen. Het project wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, 
Gemeente Weert en het Samenfonds.
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Het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunstedu-
catie is hét centrum voor alles wat met kunst 
en cultuur te maken heeft. RICK wilt zoveel 
mogelijk groepen inspireren: particulieren, 
amateurverenigingen, harmonieën, fanfares, 
bedrijven, onderwijs- en welzijnsinstellingen. 
Of je nu kennis wil maken met kunst en cul-
tuur of hier al een passie voor hebt, bij RICK 
ben je aan het juiste adres!

CONTACT

RICK
Beekstraat 27, 6001 GG Weert
Telefoon: 0495 - 533 954
E-mail: info@ricknet.nl

Administratie bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag 09:00 - 17.00 uur

COLOFON
SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE:

Marianne Gehlen
VORMGEVING

Artis Communicatiebureau
TEKSTEN

Marianne Gehlen
Wesley Hegge
FOTOGRAFIE:

Linda Beelen
Artis Communicatiebureau
DRUKWERK

PreVision Graphic Solutions BV

Deze brochure verschijnt in een oplage van 
7.500 exemplaren

RICK dankt alle medewerkers, cususten en 
vrijwilligers voor hun steun bij de totstand - 
koming van deze brochure.
Deze brochure is met de grootst mogelijke  
zorg samengesteld. Echter kunnen na het  
verschijnen van deze brochure aanpassingen  
en prijs wijzigingen plaatsvinden. Voor de  
actuele prijzen en gegevens verwijzen wij  
je door naar de website www.ricknet.nl

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Muziek Fotografie Theater/Taal

BeeldendDans Zang

Met het verbinden van mensen door kunst en 
cultuur staat RICK midden in de samenleving.
RICK wil zoveel mogelijk groepen inspireren: 
particulieren, amateurverenigingen, harmonie-
en, fanfares, bedrijven, onderwijs- en welzijns-
instellingen. 

Of je nu kennis wil maken met kunst en cultuur 
of hier al een passie voor hebt, bij RICK ben je 
aan het juiste adres!

In deze brochure heb je kennis kunnen maken 
met wat RICK allemaal te bieden heeft, zoals 
de vele cursussen, verschillende initiatieven 
en samenwerkingsprojecten.
Maar RICK organiseert ook concerten, voor-
stellingen en exposities in bijna alle kunst-
disciplines. En particulieren of bedrijven 
kunnen bij RICK terecht voor de organisatie 
van bijzondere groepsactiviteiten -zoals een 
teambuilding of personeelsdag- of voor het 
leveren van een origineel, kunstzinnig cadeau.

Dus heeft RICK je weten te inspireren om zelf 
ook iets nieuws te doen met kunst en cultuur, 
dan zien we je ongetwijfeld snel op 
een van onze cursusdagen of projecten.

Tot ziens bij RICK!
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   Dans    Muziek    Zang
 Beeldend  Fotografie  Theater/taal

Een magazine vol creative 
cursussen, workshops en

 andere activiteiten.

Schrijf je in en doe mee!

Met een veelzijdig team aan professionals biedt RICK een ruim 
aanbod cursussen, workshops en activiteiten aan. Op verschil-
lende niveaus kun je bij RICK invulling geven aan jouw passie 
voor beeldende kunst, dans, fotografie, muziek, theater/taal en 
zang.

Daarnaast organiseert RICK concerten, voorstellingen en expo-
sities in bijna alle kunstdisciplines. Bij Bonnefanten Kunstuit-
leen RICK kun je voor een gunstige prijs kunst huren.

Vestigingen Weert
HOOFDVESTIGING 

Beekstraat 27
6001 GG Weert
T. 0495 - 533 954
E. info@ricknet.nl 

VOOR DE OPENINGSTIJDEN 

ZIE WEBSITE:

WWW.RICKNET.NL

Vestigingen Weert
NEVENVESTIGINGEN

Collegeplein 5
6001 HN Weert
T. 0495 - 533 954
E. info@ricknet.nl

Nederweert
GEMEENSCHAPSHUIS 
DE PINNENHOF

Kapelaniestraat 4
6031 BX Nederweert
T. 0495 - 632033
E. info@ricknet.nl

Stramproy
DE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM

Mariastraat 1
6039 AW Stramproy
T. 0495 - 561768
E. info@ricknet.nl

Budel
GEMEENSCHAPSHUIS DE BORGH

Doctor Ant. Mathijsenstraat 15
6021 CK Budel
T. 0495 - 491750
E. info@ricknet.nl

www.ricknet.nl

Leef je passie!

RICK is dé organisatie voor kunst- en 
cultuureducatie die je ondersteunt 
bij het ontdekken en ontwikkelen van 
jouw creatieve talenten. Door goed 
kunstonderwijs, het organiseren 
van culturele activiteiten en door 
samenwerkingen met verenigingen, 
harmonieën, fanfares, bedrijven, 
onderwijs- en welzijnsinstellingen.

RICK staat midden in de samenleving 
en verbindt mensen door middel van 
kunst en cultuur. 
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