
Jay’s Place, 
Gantellaan 1 Pijnacker

Jongerencentrum de Choizz, 
Maria van Oosterwijckstraat 2a Nootdorp

Jongerencentrum Lighthouzz, 
Laan der Zeven Linden Delfgauw

Jay’s Place, 
Het Polderhuis, Bergweg Noord 1, Bergschenhoek

Jongerencentrum The Point, 
Groeneweg 53, Bergschenhoek

TalenthouseTalenthouse

LOCATIES

Kosten: € 44,50

Inschrijven via www.jaysplace.nl

Voor meer informatie:

Mail: info@jaysplace.nl of 
Lansingerland@stjjmh.nl

Telefoon: 010-7526612 of 
06-47848941

Jongerenwerk Lansingerland 
Jay’s place

Like ons op Facebook:
START MAANDAG 5 OKTOBER



Talenthouse
PIJNACKER-NOOTDORP

Talenthouse
LANSINGERLAND

Pitch Perfect
Wil je leren zingen als de Barden 
Bellas. De balans te vinden tussen 
je muzikale ambities en de stress 
van de “school”.

De Workshop is gebaseerd op de 
gelijknamige populaire film waarin 
twee concurrerende zanggroepen 
Showtunes en tophits meerstemmig 
zingen.  We kiezen de nummers 
zelf uit en studeren een programma 
in waarbij we werken aan je zang-
techniek en presentatie en geven 
na afloop van het jaar samen een 
spetterend optreden in Pitch Per-
fect style!

Drumline
In deze cursus leren we verschil-
lende percussie instrumenten te 
gebruiken zoals snaredrums,  
shakers, koebellen en clave.  

Verder leren we  verschillende 
ritmes aan en besteden we vooral 
aandacht aan het samen  spelen en 
naar elkaar luisteren.

Afrikaanse dans
Tijdens de cursus Afrikaanse dans, 
kijk je verder over de grens van 
Nederland. Zo leer je andere stij-
len dans uit het mooie werelddeel 
Afrika. Onder begeleiding van een 
ervaren docent leer je verschillende 
stijlen.

DJ 
Wil jij leren draaien als een echte 
DJ. Dan is dit je mogelijkheid om via 
deze cursus de basisvaardigheden 
van een DJ te leren. De ervaren DJ 
die de workshop begeleidt zal je 
kennis laten maken met verschil-
lende muzieksoorten en zal je de 
basis voor het mixen leren.

RAP
Tijdens de cursus Rap ga je samen 
met de leraar werken aan je eigen 
teksten en nummers. Zo helpt hij 
jou met het schrijven van teksten 
en zorgt dat de zinnen lekker lopen. 
Aan het einde worden de nummer 
opgenomen en op CD gezet.

Stencil art
Tijdens deze cursus gaan we aan 
de slag met sjablonen en graffiti. 
Je maakt je eigen sjabloon en laat 
deze tot leven komen op een can-
vas doek. We gebruiken verschil-
lende soorten technieken die bij het 
spuiten komt kijken. We gebruiken 
naast de spuitbussen ook de air-
brush.

Graffiti
Graffiti is een kunstvorm die veel 
jongeren aanspreekt. Zo zul je 
tijdens deze cursus de basis be-
ginselen leren van het werken met 
graffiti. Hoe zet je een strakke lijn 
of kleur je een vlak netjes in. Aan 
het einde van de cursus weet jij hoe 
je een mooi kunstwerk kan maken 
met graffiti.

Maandag  16.00 tot 17.00 uur Pitch perfect (Pijnacker)  10 t/m 15 jaar

Woensdag  16.30 tot 18.00 uur DJ workshop (Nootdorp) 12 t/m 18 jaar

Woensdag  19.00 tot 20.30 uur Rap workshop (Nootdorp) 12 t/m 18 jaar

Donderdag  15.00 tot 16.00 uur Afrikaanse dans (Pijnacker) 10 t/m 15 jaar

Donderdag  16.00 tot 17.30 uur Graffiti (Delfgauw) 10 t/m 16 jaar

Maandag  16.15 tot 17.30 uur DJ workshop  10 t/m 16 jaar
  ( jongerencentrum the Point)

Maandag  19.00 tot 20.15 uur Stencil art  10 t/m 16 jaar
  ( jongerencentrum the Point)

Dinsdag  15.30 tot 16.45 uur Pitch perfect (Polderhuis) 10 t/m 15 jaar

Vrijdag  18.15 tot 19.30 uur Pitch perfect (Polderhuis) 10 t/m 15 jaar

Donderdag  18.30 tot 19.45 uur Drumline (Polderhuis) 8 t/m 12 jaar

Donderdag  19.45 tot 21.00 uur Drumline (Polderhuis) 13 t/m 15 jaar


