
HET KLOOSTER 

OUDE NOORDENPROGRAMMA 2011

Het Klooster een belofte voor De buurt!
Ga nu Het Klooster in en beleef ...

cursussen, worKsHops, optreDens, voorstellinGen 
voor jou, je buurman, je vrienD(in), je familie en nieuwe GezicHten!

Divers aanboD 
Door sticHtinG 
buurtwerK 
alexanDer
Dag: maandag t/m vrijdag
Data: gehele jaar
Doelgroep: Kinderen en Jongeren

Het Klooster is ook de place tot be voor jongeren. 
Tegenwoordig met eigen plek bij de ingang 
Hammerstraat. De jongerenwerkers van het 
Klooster organiseren daarvoor allerlei culturele, 
sportieve en creatieve activiteiten. SBA organiseert 
in dit najaar o.a. Thema Inloop - Muziek/Dans/
Zang, Kids Knutsel Club, Meidenactiviteiten, 
Futsal / Zaalvoetbal, Kids Kook Club.

zelf orGaniseren
Wilt u graag in de toekomst wat gaat doen in 
het Klooster als producent vraag dan naar de 
mogelijkheden via info@dekloosterbuurt.nl. 

In het Klooster kunnen wijkbewoners terecht voor: 
• activiteiten op het terrein van kunst, cultuur, 

educatie en sport en spel
• ontmoeting met anderen onder het genot van 

een kopje koffie of thee 
• een vergaderplek, een oefenruimte of …

Advies of ondersteuning nodig bij de realisatie van 
u idee neem dan contact op met:
Sonor, opbouwwerker Oude Noorden, 
info@sonor.nl, 010-443.06.00, www.sonor.nl
SBAW, Cultuurscout Noord, cultuurscoutnoord@
sbaw.nl, 06-23970973, www.sbaw.nl/
cultuurscouts

Kijk op www.dekloosterbuurt.nl en/of op 
www.culturelekaartrotterdam.nl voor het 
uitgebreide programma 2011 van Het Klooster, 
Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam.

Schrijf je in voor een cursus uit het aanbod, kom 
naar een voorstelling in de Kapelzaal of schuif aan 
bij de filmvertoningen.
Reserveer uw kaartje voor de film en de 
voorstelling via cultuurscoutnoord@sbaw.nl 
o.v.v. de film of de voorstelling en de bijbehorende 
datum. Alle reserveringen dienen voorzien te zijn 
van: naam, telefoonnummer, e-mailadres straat, 
huisnummer en postcode. 
U kunt zich inschrijven voor de cursus tekenen/
schilderen van Cornelis van Krieken via www.
hetkunstatelier.nl of door een email te sturen naar 
info@hetkunstatelier.nl
U kunt zich telefonisch inschrijven voor het 
aanbod van Cursus en Zo op 010-2518988 of via 
www.curzusenzo.nl. De betaling van de cursussen 
gaat via automatische incasso en kan in meerdere 
termijnen worden afgeschreven. 

Het Kloosterprogramma 2011 is mede mogelijk gemaakt door: 

Vrienden van Het Klooster, Sonor, Deelgemeente Noord, Dienst 

Sport en Recreatie, Cultuurscouts/SBAW, Dienst Kunst en 

Cultuur/Cultuurbuur, Cursus en Zo, Cock van Krieken, Stichting 

Loe, Theatergroep MAX, Onafhankelijk Toneel en Bas de Leijer.



cursussen in Het KloostervoorstellinGen in De Kapelzaal
cultuurbuur presenteert theater, dans 
en muziek van professionele rotterdamse 
kunstinstellingen op diverse wijkpodia 
in de stad. voor wie de theaters en 
concertzalen te groot, te ver of misschien 
te duur vindt, brengt cultuurbuur kunst 
en cultuur dichterbij. 

GezocHt: Konijn
Aanbieder: Theatergroep Max
Dag/tijd: woensdag 11.30 en 13.30
Data: 16 november 
Kosten: € 2,50
Duur: 40 minuten
www.tgmax.nl

Gezocht: konijn is een spannende 
achtervolging met drie politieagenten en 
een ontsnapt konijn. Help je ons mee 
deze zaak op te lossen? Gezocht: konijn 
is miniatuurtheater voor 2,5+, spannend, 
grappig en dichtbij.

will 
(onder voorbehoud)
Aanbieder: O.T. Theater
Dag/tijd: woensdag 20.00
Data: 14 december 
Kosten: € 2,50
Duur: 45 minuten
www.ot-rotterdam.nl

Will is een korte voorstelling 
van Romana Vrede en 
Mirjam Koen over het belang 
van kunst in tijden van 
bezuinigingen. Een zuigende, 
confronterende en humorvolle 
instant voorstelling in de stijl 
van Romana Vrede. 

een lieD retour
Aanbieder: Stichting LOE
Dag/tijd: woensdag 20.00 uur
Data: 21 december
Kosten: gratis
Duur: 55 minuten
www.loe2you.nl

Liefje LOE verzamelde begin 
dit jaar in Rotterdam brieven 
over de liefde. Samen met haar 
band lieten ze zich inspireren 
door de brieven en gingen op 
zoek naar de liefde in de blues, 
latin, kleinkunst of een chanson. 
Een liefdevolle voorstelling met 
liedjes die je zullen raken en 
laten verlangen naar de liefde.

films in De Kapelzaal
Aanbieder: Bas de Leijer
Dag/tijd: Maandag 19.00 tot 22.00
Data: 31 oktober t/m 19 december 2011 
Kosten: € 3,-

Bas de Leijer gaat films programmeren die toegankelijk zijn voor 
een breed publiek, maar wel buiten de mainstream vallen. Voor 
elke hoofdfilm wordt een korte film getoond van een filmmaker uit 
Rotterdam, met een korte introductie door de maker zelf. 

De tatiana aarons 
experience 
(onder voorbehoud)

Aanbieder: O.T. Theater
Dag/tijd: woensdag 20.00
Data: 23 november 
Kosten: € 2,50
Duur: 70 minuten
www.ot-rotterdam.nl

De Tatiana Aarons Experience is een 
reisverhaal, de reconstructie van een 
bizarre ontmoeting, gebaseerd op 
(niet-)waargebeurde feiten.

teKenen/scHilDeren Door cornelis van KrieKen
Dag/tijd:dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Data: 1-11-11 t/m 20-12-12
Kosten: € 40,-
De opzet van de cursussen is “creatief ontdekken”. Heb 
je ervaring, dan is dat het vertrekpunt, anders krijg je die 
ervaring wel. Er is oog voor techniek tijdens de cursus, 
maar ook oog voor expressie en creativiteit. Cornelis van 
Krieken is beeldend kunstenaar en docent. Onder de naam 
van HetKunstAtelier, organiseert hij zijn activiteiten. 

teKenen/scHilDeren; moDel en portret Door cursus & zo
Dag/tijd: maandag 13.00 - 15.00 uur
Data: 21-11-11  t/m 23-01-12
Kosten: € 121,70 met Rotterdampas € 83,31 inclusief 
materiaal
Doelgroep: Voor iedereen vanaf 18 jaar
Tijdens deze lessen werken we aan de hand van de 
thema’s model en portret. Met allerlei verschillende 
materialen; van waskrijt tot houtskool en van het gewone 
potlood tot acrylverf leren de cursisten over structuren, 
licht en donker, compositie, kleuren, opbouw en 
perspectief.  

De popGroep Door cursus & zo
Dag/tijd: maandag 16.00 - 17.00 uur
Data: 21-11-11 t/m 30-01-12
Kosten: € 67,50 met Rotterdampas € 43,88
Doelgroep: Voor zangers en zangeressen van 7t/m 9 jaar
Vind jij popmuziek helemaal te gek en zing je graag? Kom 
dan zingen bij ‘De Popgroep’ want die is echt helemaal 
super! Onder leiding van een topzangeres gaan we 
nummers zingen; in een groep of solo als je durft? Wie 
weet ben jij wel het nieuwe talent van Rotterdam!
De Popgroep wordt georganiseerd in samenwerking met 
Zangmakers en Music Matters.

popKoor Door cursus & zo
Dag/tijd: maandag 20.00 - 21.30 uur
Data: 21-11-11 t/m 30-01-12
Kosten: € 89,60 en met Rotterdampas € 58,24
Doelgroep: Voor iedereen vanaf 18 jaar
Lekker zingen en plezier hebben staat voorop, maar we 
besteden ook serieuze aandacht aan belangrijke aspecten 
als timing, dynamiek en interpretatie. Je zult merken dat je 
een heleboel energie en plezier krijgt als je met een grote 
groep mensen zingt. 

vitaal 55+ Door cursus & zo
Dag/tijd: dinsdag 13.30 - 14.00 uur en 14.00 - 14.30 uur
Data: 22-11-11 t/m 31-01-12
Kosten: € 54,45 Rotterdampas prijs 35,39
Doelgroep: Voor 55-plussers
Tijdens de lessen leert u om de dagelijkse lichamelijke 
activiteiten te verbeteren en doet u oefeningen om 
gewrichten soepeler te maken. Spierversterking, 
coördinatie- en balanstraining zijn belangrijke onderdelen 
van de cursus. Iedereen doet mee naar vermogen. 

worKsHop bob ross® scHilDeren (lanDscHap en/of 
bloemen) Door cursus & zo
Dag/tijd: woensdag 19.30 - 22.00 uur
Datum: 1x op 30-11-11 of 25-01-12
Kosten: € 30,65 en met Rotterdampas € 19,92
Doelgroep: Voor iedereen vanaf 18 jaar
Of je het nou mooi of lelijk vindt; bijna iedereen kent 
de schilderijen van Bob Ross® en heeft er een mening 
over….. In het Klooster kun je in 1 avond een Bob Ross® 
schilderij maken. De docente is een gecertificeerd Bob 
Ross® docente en geeft de workshops sinds 2,5 jaar met 
groot succes aan allerlei groepen. 

presenteer je zelf! Door cursus & zo
Dag/tijd: woensdag 20.00 - 21.30 uur
Data: 23-11-11 t/m 01-02-12
Kosten: € 157,70 en met Rotterdampas € 102,51
Doelgroep: Voor iedereen vanaf 16 jaar
In iedere les wordt gewerkt aan een thema: bv. 
improvisatie, tekstbehandeling, samenspel en alleenspel. 
De opdrachten zijn afkomstig uit het theater waar ze 
gebruikt worden tijdens acteerlessen. 
De opdrachten worden daarnaast geselecteerd om o.a. te 
werken aan de presentatie (het eigen voorkomen) van de 
deelnemer. 

YoGa en meDitatie Door cursus & zo
Dag/tijd: donderdag 13.00 - 14.30 uur
Data: 24-11-11 t/m 2-02-12
Kosten: € 109,80 met Rotterdampas € 71,37
Doelgroep: Voor iedereen vanaf 18 jaar
Elke les is opgebouwd uit een uur Dru-yoga en een half 
uur Meditatie. De Dru-yoga wordt ook wel yoga van 
het hart genoemd en gaat uit van oefeningen in zachte, 
vloeiende bewegingen en een gecontroleerde ademhaling. 
De meditatietechnieken helpen je om in balans te komen, 
meditatie kan zowel kalmte brengen als energie geven. De 
cursist dient zelf een matje mee te nemen.


