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MALLEMOLEN BIJ DE MUZENTUIN 

En andere, nieuwe cursussen! 
 

Cultureel centrum de Muzentuin trapt het nieuwe jaar af met nieuwe cursussen. Met een 

groter aanbod kunnen nog meer kinderen lekker aan de slag met muziek, theater en 

fotografie. Want hoe jonger je je passie ontdekt, hoe leuker! 

 

* De Mallemolen voor groep 3 en 4 

* Algemene Muzikale Vorming voor peuters en kleuters 

* Kids Theaterclub voor kinderen v.a. ca. 9 jaar 

 

Da’s leuk gezegd, je passie ontdekken, maar hoe weet je waar je hart ligt? Of hoe ontdek je 

het talent van je eigen kind? Uitproberen, zegt Monique Kok, leerlingcoördinator bij de 

Muzentuin. “Het is heel normaal dat je niet direct weet waar je verder mee wilt. Daarom 

hebben we de Mallemolen ontwikkeld: een carrousel van 15 lessen waarin kinderen kunnen 

kennismaken met muziek, theater en fotografie.” Kinderen uit groep 3 en 4 gaan in 4 lessen 

aan de gang met de basis van muziek, algemene muzikale vorming. Daarna kunnen ze tijdens 

6 lessen drie instrumenten uitproberen. “Bij ons komen nu al wekelijks over de 100 

leerlingen om te leren spelen op een instrument. Behalve dat het hartstikke leuk is, tonen 

steeds meer onderzoeken aan dat zelf muziek maken ontzettend goed voor je is. Voor je 

sociale vaardigheden, analytisch denken, empathisch vermogen, voor discipline en natuurlijk 

je creativiteit.” 

 

Tromgeroffel 

Een van die instrumentale lessen is drums. Sinds kort heeft de Muzentuin een ervaren 

drumdocent, Johan Veldkamp. “Daar zijn we heel blij mij, want nu kunnen we ook bandjes 

gaan vormen, met gitaar-, zang- en keyboard- of pianoleerlingen.” 

Liever fotografie of theater? Ook dat kan. Kinderen die tijdens de Mallemolen enthousiast 

zijn geworden, kunnen verder met fotografieles voor kinderen, of doorstromen naar de Kids 

Theaterclub. Tijdens de laatste les laten de kinderen zien wat ze allemaal al geleerd hebben. 

De Mallemolen draait op donderdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur, vanaf 9 februari. De 

kosten zijn 105 euro voor 15 lessen. 

 



Kids Theaterclub 

Eind februari start ook de Kids Theaterclub weer. Dat betekent lekker spelen, verhaaltjes 

verzinnen en heel veel lol hebben. “Ongemerkt leren kinderen ook nog eens hoe je 

zelfverzekerder voor de klas een spreekbeurt staat te houden”, zegt Monique. Ook start er 

een peuter- en/of kleutergroep Algemene Muzikale Vorming, waarbij kleintjes spelenderwijs 

aan de gang gaan met ritmes, tempo en dynamiek. 

Wie interesse heeft voor een cursus kan zich opgeven via info@muzentuin.n of daar eerst 

meer informatie opvragen. 

De lessen worden gegeven in de Muzentuin, in het pand van Daad aan de Paltz in Beilen. De 

Muzentuin heeft daar sinds september vorig jaar haar onderkomen en heeft daar ook in 

november haar tienjarig bestaan gevierd. 

 

Wat is De Muzentuin? 

Cultureel centrum De Muzentuin is een oase van creativiteit, gericht op het ontdekken en 

ontwikkelen van creativiteit bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Het aanbod richt 

zich op de podiumkunsten muziek en theater, en fotografie. Aan De Muzentuin zijn 

professionele docenten verbonden die hun sporen in het vak verdiend hebben. De stichting 

wordt bijgestaan door een deskundig bestuur. De Muzentuin werkt samen met scholen en 

andere culturele instellingen. Het centrum is gevestigd in Beilen, in het gebouw van Daad 

(Paltz 21). 

 

Meer weten?  

Bel of mail Monique Kok, coördinator leerlingzaken 06 – 37469962 /  info@muzentuin.nl 
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