
In plaats van de jaarlijkse Open Dag, en daarmee de 
aftrap van het nieuwe culturele seizoen, organiseren 
de gebruikers van Theater De KiK diverse activiteiten 
in de komende weken. 
 
Eind september zijn de eerste voorstellingen, in 
oktober starten de films op donderdagmiddag en 
-avond en vanaf deze week worden er door 
Muziekschool All Music en Babs Balletschool 
verschillende open lessen en proeflessen gegeven. 
 
U vindt Theater De KiK aan het Cultuurplein (bij het 
Land van Tap) in Elst. Info op www.theaterdekik.nl 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
De KiK Theater   

 

Proeflessen dans             Babs Balletschool 
 

Folklore dans vanaf 9 jaar  - maandag 28/09 en 05/10 - 16:30 uur 

Klassiek ballet vanaf 9 jaar  - donderdag 01/10 en 08/10 - 15:00 uur 

Moderne dans volwassenen  - maandag 28/09 en 05/10 - 19:30 uur 

Peuterdans vanaf 2 jaar  - maandag 28/09 en 05/10 - 10:30 uur 
                                                 

                                                   www.babsballetschool.nl 

Open groepslessen muziek 
voor kinderen 

Een cursus waarin kinderen kennismaken met muziek, 
muziekinstrumenten en nog veel meer! 

 

De Muziekspeeltuin (4-6 jaar) 
vrijdag 18/09 - 15:00 uur 

 
De Muziekwerkplaats (6-10 jaar) 

woensdag 30/09 - 14:00 uur 
 

www.muziekschoolallmusic.nl 
 

 

Proeflessen muziek individueel, nu met korting! 
Let op! Als u een proefles wilt volgen moet u eerst via de administratie een afspraak maken. 

Een individuele proefles kost nu maar € 5,= (in plaats van € 15,=) 

 

Drums - Thomas Jaspers - maandag 21/09 - 28/09 

Viool - Gerburg Frenzel - donderdag 24/09 

Viool - Gerburg Frenzel - vrijdag 25/09 

Cello - Mirjam Mudde - maandag 28/09 - 05/10 

Zang/keyboard - Annemiek Jansen - woensdag 23/09 - 30/09 - 07/10 

Zang/keyboard - Annemiek Jansen - vrijdag 25/09 - 02/10 - 09/10 

Dwarsfluit/blokfluit - Anneke Zuurveen - woensdag 23/09 - 30/09 - 07/10 - 14/10 

Zang/piano - Lotus Klinkspoor  - dinsdag 22/09 - 29/09 

Basgitaar - Solon Carpay - maandag 21/09 - 28/09 - 05/10 - 12/10 

Gitaar - Tom Böhmer - dinsdag 22/09 - 29/09 - 06/10 - 13/10 

Drums - Patrick de Vries - dinsdag 22/09 - 29/09 

Drums - Patrick de Vries - woensdag 23/09 - 30/09 

 

 
 
 
 
 

 
Informeer naar de cursussen 
Band on Stage (ook de 50+ 
versie), waarin muzikanten 

onder leiding van een 
bandcoach samen muziek 

maken, en het vioolensemble 
en dwarsfluitensemble. 

 
Samen muziek maken is 

zó leuk! 
 
 

 

Open groepslessen musical 
 

Thema: De Rattenvanger van Hamelen 

MusicalKids 1 (7-9 jaar) - zaterdag 10/10 - 9:30 uur 

MusicalKids 2 (9-11 jaar) - zaterdag 10/10 - 10:30 uur 

MusicalKids 4 (7-11 jaar) - woensdag 07/10 - 16:30 uur 

 

                                       Thema: The Wiz 

                                       MusicalKlup 1 (12-14 jaar) - woensdag 14/10 - 17:30 uur 

                                       Klup14+ (14-18 jaar) - woensdag 14/10 - 18:30 uur 
 

Foto: Imker.fotografie 


