
PRAK-
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Vissersstraat 2
3500 Hasselt

PIANO
Leer in groep piano spelen! Met onze 
ervaringsgerichte methode zonder 
notenleer krijg je alle vingerzettingen, 
akkoorden, ritmes en maatsoorten onder 
de knie. Je begint eerst met je linker- en 
rechterhand afzonderlijk. Eens je de 
akkoorden in de vingers hebt, combineer 
je ze met een melodielijn en voor je het 
weet, speel je je favoriete nummers. En 
wat later … misschien je eerste eigen 
compositie.

 Pianocursus (voor iedereen)
9-12 elke dinsdag van 16u tot 17u, 
 start 1/10 
12+ elke dinsdag van 17u tot 18u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10

 Pianogroep (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
12+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10

PRODUCEN
Met behulp van je laptop, Ableton Live en een 
koptelefoon produce je je eigen muziek vol 
vette beats en knappe melodieën. Je leert de 
software tot in de kleinste details gebruiken. 
Met timestretching, faders, eq en compressie 
mix je alle sporen tot een strak eigen nummer, 
remix of mash-up. Live of via podcast laat je 
je tracks horen.

 Cursus producen (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
 
 Producers groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BASTA BEATS
Samen experimenteer je met alles wat 
met elektronische muziek te maken 
heeft en bouw je een sterk netwerk uit 
dat boekingen voor fuiven en festivals 
oplevert. In het open atelier kan je ook 
terecht om materiaal te lenen of om 
feedback te vragen op je demo’s.  
We organiseren masterclasses 
waarbij we telkens andere specialisten 
uitnodigen.

14+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

ZINGEN
Kom uit je schulp en laat je stem horen! 
Je werkt aan ademhaling, klankkleur, 
zuiverheid, articulatie, expressie, groove 
en ritme. Je stelt zelf de muziek voor 
die je samen met de anderen wil zingen. 
Wie wil, mag de solo’s zingen. Na enkele 
maanden waag je je aan een eerste eigen 
nummer.

 Zangcursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u30 tot 18u, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
 
 Zanggroepen (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 18u tot 19u30, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9
14+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

GELUIDS-
TECHNIEK
Je kan een wereldhit maken in een 
homestudio, maar zonder de juiste 
skills en kennis lukt dat nooit. In deze 
cursus leer je alles over akoestiek, 
microtechnieken, gainstaging, eq, 
compressie, balans, distortion, reverb 
en delay. Je werkt met echte muzikanten 
in een professionele studio (Studio 
Crescendo in Genk). Eenmaal dat  
onder de knie, kan je alles aan.
 
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u,  
 start 28/9
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De cursussen op maandagen, vrijdagen en zaterdagen bestaan uit 23 sessies.
De cursussen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen bestaan uit 24 sessies.

Met steun van

MUZIEKMIX 
VOOR KINDEREN
Voor wie zot is van muziek bedachten  
we deze cursus. Je kan er zingen, 
drummen, allerlei instrumenten 
bespelen en, als je zin hebt, zelfs 
dansen. Ook neem je met een 
geluidsrecorder grappige geluiden op 
die je vervolgens vervormt en mixt tot 
je eigen muzikale creaties. Je verkent 
in kleine groepjes vele muzikale 
mogelijkheden.

7-10 elke woensdag 
 van 14u30 tot 16u,
 start 2/10

Prijzen
Voor wie naar school gaat: € 189
Voor de anderen: € 249
CURSUSSEN DIE 1 UUR DUREN 
kosten € 129

 
50% korting voor 
gezinnen met 
een verhoogde 
tegemoetkoming 

 

Schrijf je nu in
Surf naar www.villabasta.be 
en zoek er je favoriete cursus.
Stuur een mailtje naar 
inschrijven@villabasta.be
Of bel ons op 011 72 77 77
Je mag ook altijd binnenspringen 
in de Vissersstraat in Hasselt.
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GITAAR
Je wil gitaar spelen, maar hebt geen zin in notenleer? Wij vliegen er direct in: vingers 
zetten, juist aanslaan, akkoorden spelen, strummen en tokkelen, improviseren …  
Bij ons leer je in groep meespelen met je favoriete muziek. Of je speelt al snel je 
eerste eigen nummer. De gitaarcursus is er voor wie wil starten met gitaarspelen. 
De gitaargroepen zijn er voor degenen die al verschillende akkoorden kunnen spelen.

 Gitaarcursus 
 (voor iedereen)
 9-12 elke woensdag van 
 14u30 tot 15u30, start 2/10
 of elke woensdag van 
 17u30 tot 18u30, start 2/10
 12+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van  
 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van 
 10u tot 12u, start 28/9 

 Gitaargroepen 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 
 16u tot 17u30, start 2/10
12+ elke woensdag van 
 18u tot 20u, start 2/10 
 of elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
 of elke zaterdag 13u tot 15u, 
 start 28/9
18+ elke woensdag van 
 20u tot 22u, start 2/10

 

DJ’EN
Het juiste ritme, de vetste beats, de 
perfecte bassen … Daarmee krijg je 
mensen aan het feesten. Bij ons leer je 
nummers feilloos mixen. Je ontdekt het 
beatmixen, pitchen en scratchen en leert 
verschillende effecten in je mix gebruiken 
zoals eq, acapellas en loops. Je zoekt 
je eigen stijl en genre, maar bent ook 
nieuwsgierig naar nieuwe muziek!

 
 Dj-cursus (voor iedereen)
9-12 elke donderdag van 16u tot 18u, 
 start 3/10
12+ elke maandag van 17u tot 19u,  
 start 30/9
 elke donderdag van 18u tot 20u, 
 start 3/10
16+ elke donderdag van 20u tot 22u,
 start 3/10
 
 Dj-groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, 
 start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10

MUSICAL
Samen met de andere deelnemers 
maak je je eigen musical. Niet te 
zoet en niet te braaf, maar gedurfd 
en eigenzinnig, helemaal van de 
groep zelf. Je bedenkt scènes, 
zingt bekende en zelfverzonnen 
liedjes en verzint toffe dansmoves. 
Wie wil, mag het decor bouwen of 
zorgen voor de kostuums… Aan 
het einde van de reeks sta je te 
schitteren op het podium.
 

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u,
 start 4/10

2020

2019

   cursusdag  

THEATER VOOR 
6-12 JARIGEN
Dankzij improvisatieoefeningen en 
theaterspelletjes ontplooi jij je tot een 
volleerd acteur. Om plankenkoorts te 
overwinnen, doe je met de groep zotte 
theaterspelletjes. Onhandigheid, niet 
uit je woorden komen, gek lopen … We 
vergroten het allemaal uit tot het grappig 
wordt. Door te overdrijven leer je je 
grenzen verleggen. Spelplezier komt 
steeds op de eerste plaats.

 Theatercursus (voor iedereen)
6-7  elke dinsdag van 16u tot 18u, 
 start 1/10
 of elke woensdag van 13u30 
 tot 15u30, start 2/10
8-9  elke dinsdag van 16u tot 18u, 
 start 1/10
 of elke woensdag van 13u30 
 tot 15u30, start 2/10
10-12 elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10
 of elke woensdag van 16u tot 18u, 
 start 2/10
 
 Theatergroep (voor kinderen 
 met enige theaterervaring)
8-9 elke dinsdag van 16u tot 18u, 
 start 1/10
 of elke woensdag van 13u30 
 tot 15u30, start 2/10
11-13 elke woensdag van 16u tot 18u, 
 start 2/10

 

THEATER VOOR 
12+ EN 16+
Je leert niet alleen hoe je geloofwaardig 
acteert, maar ook hoe een theaterstuk 
in elkaar steekt. Je doet improvisatie, 
stem- en bewegingsoefeningen, en leert 
alles over emotie, focus, status, uitstraling 
en ruimtegebruik. En je leert wat echt 
belangrijk is: samenspel en spelplezier! 
Onder begeleiding van een regisseur maak 
je aan het einde van de cursus een klein 
theaterstuk waarin iedereen zijn rol speelt.

 Theatercursus (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, 
 start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, 
 start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
 start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, 
 start 3/10
  
 Theatergroep (voor wie 
 al enige theaterervaring heeft)
12+ elke woensdag van 18u tot 20u, 
 start 2/10
 of elke donderdag van 17u tot 19u, 
 start 3/10
 of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10
16+ elke donderdag van 19u tot 21u, 
 start 3/10
 of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10
18+ elke zondag van 10u30 tot 12u30, 
 start 29/9

CREATIEF 
SCHRIJVEN
Samen met een ervaren schrijver 
onderzoek je wat een personage 
interessant maakt, hoe je een goed 
verhaal opbouwt en hoe je dooddoeners 
en stijlfouten vermijdt. Je creëert 
personages, verhaallijnen, plots en 
dialogen. Je staat stil bij vertelstandpunt, 
tijd en ruimte ... Aan het einde van de 
reeks geef je samen met de anderen je 
eerste verhalenbundel uit. Ook voor wie 
graag gedichten schrijft!

 Schrijfcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10
 
 Schrijverscollectief 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10

BREAK-
DANCE
Breakdance is meer dan enkel 
acrobatische stunts. Het draait ook  
om expressie, lichaamsbeheersing, 
ritmisch gevoel en uiteraard om een  
flinke dosis lef. In onze cursus 
breakdance leer je originele ideeën 
omzetten in snappy footwork, 
powermoves en freezes.
 
 Breakdancecursus 
 (voor iedereen)
6-9  elke donderdag van 16u tot 17u,
 start 3/10
9+ elke donderdag van 17u tot 18u, 
 start 3/10
 
 Breakdancegroep 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
9+ elke donderdag van 18u tot 19u30, 
 start 3/10

KORTFILM
Eigen verhalen, krantenknipsels, kortverhalen, toevallige gesprekken, fotoreeksen 
en films, het kan allemaal gebruikt worden voor het script van je eerste kortfilm. 
Improvisatie-oefeningen helpen je bij het uitwerken van personages en het uitdenken 
van wendingen en plots. Samen met de groep en onder leiding van een professionele 
filmmaker doe je het helemaal zelf: acteren, regisseren, camerawerk, geluid opnemen 
en monteren.

12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

TEKEN-
ATELIER
Of je nu werkt met olieverf, potlood 
of pastelkrijt, in deze cursus zoek 
je de kunstenaar in jezelf. Wat jij 
wil uitdrukken staat centraal. Je 
ontdekt al doende verschillende 
teken- en schildertechnieken. 
Standpunt, perspectief en compositie, 
licht-donker en lijnenspel. Het 
komt allemaal aan bod in deze 
gezellige groepslessen.

12+ elke woensdag 
 van 16u tot 18u, 
 start 2/10
16+ elke woensdag 
 van 16u tot 18u,
 start 2/10
 

FOTOGRAFIE
De kunst van het fotograferen leer je bij ons zowel met je eigen smartphone als met een 
digitale spiegelreflexcamera. Je verkent de technische aspecten van digitale fotografie 
zoals diafragma, sluitertijd en ISO. Je besteedt aandacht aan camerastandpunten, 
compositie, licht-donker, scherptediepte ... Nadat je je beste foto’s hebt geselecteerd, 
bewerk je ze op je laptop. 

 Fotografiecursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u tot 18u, start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

 Fotografiegroep (voor wie al enige kennis en ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 13u30 tot 15u30, start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

THEATER

IMPROVISATIE
Geen scenario. Geen regieaanwijzingen. Geen 
decor of kostuums. En toch speel je de zaal 
plat… Dat is impro! Je creëert het verhaal 
op het moment zelf. In groep oefen je op 
associatie, spontaniteit en ook: durven afgaan. 
Mislukken bestaat niet bij impro, want hoe 
maffer, hoe beter. Je staat er ook niet alleen 
voor. In groep neem je elkaar op sleeptouw.

 Improcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
 
 Improgroep (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, start 1/10

LIVE VISUALS
Voeg met optische effecten en spectaculaire visuals een extra dimensie toe aan 
muziek! Met behulp van vj-programma’s leer je alles over live mixing, video effects, 
midi control, Live Beat Sync, special effects en video mapping. Tover elk parochiezaaltje  
om tot een moderne danstempel.

12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

In de cursus grafisch ontwerp ontdek 
je de geheimen van Photoshop en 
Illustrator. Je ontwerpt eigen affiches 
en logo’s. Je leert ook de basis van 
fotografie en compositie. Met Illustrator 
laat je je illustraties tot leven komen. 
Dankzij de vele diverse opdrachten 
ontplooi je je gevoel voor vorm en kleur, 
en ontwikkel je je eigen stijl.
 

 Cursus (voor iedereen)
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

 Groep grafisch ontwerp 
 (voor wie al enige kennis 
 en ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10

GRAFISCH ONTWERP

BEELDEND ATELIER BAST-ART
In ons kunstatelier experimenteer je met allerlei technieken om collages, illustraties, 
beeldhouwwerken, schilderijen, linosneden … te maken. We leren je elke techniek aan 
van a tot z. Wij bieden je de begeleiding en materialen om je eigen creatieve ideeën 
uit te werken. Geen idee is te zot, geen opdracht onmogelijk.

12+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10
16+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10

YOUTUBE VLOGGEN
Vloggen is hot! YouTube, Pinterest, Instagram… Het internet staat vol met knappe 
foto’s en filmpjes. In deze cursus gebruik je verschillende beeldtechnieken om filmpjes 
en foto’s te maken. Oefeningen in continuïteit, spanningsopbouw, vertelritme, variatie 
en parallelmontage komen aan bod. Je leert alles door het zelf te doen!

 Vlogcursus (voor iedereen)
9-12 elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9
 of elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
 of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10
12+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
 
 Vloggroep (voor wie al ervaring heeft)
9-12 elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10
16+  elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BEELDMIX
Je bent zot van filmpjes en neemt graag 
bijzondere foto’s… Je wil ze ook leren 
bewerken en monteren op de laptop. 
Dan denken wij dat beeldmix echt iets is 
voor jou. Tijdens deze veelzijdige cursus 
maak je grappige, mooie en ontroerende 
kortfilms, gifs, lightpaintings, games, 
animatiefilmpjes en foto’s. En je doet het 
allemaal helemaal zelf.

9-12 elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
12+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10

NAAI-ATELIER
In het naai-atelier leer je creatief werken 
met verschillende naaitechnieken. Eens 
je de basistechnieken in de vingers hebt, 
begin je aan een eerste patroon: je naait 
je eigen jasje of broek. Ook leer je hoe 
je je oude kledingstukken pimpt tot een 
eigenzinnige creatie die past bij de 
nieuwste fashiontrends.
 

12+ elke maandag van 17u tot 19u, 
 start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, 
 start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
 start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, 
 start 3/10

THEATER VOOR 
6-12 JARIGEN
Dankzij improvisatieoefeningen en 
theaterspelletjes ontplooi jij je tot een 
volleerd acteur. Om plankenkoorts te 
overwinnen, doe je met de groep zotte 
theaterspelletjes. Onhandigheid, niet 
uit je woorden komen, gek lopen … We 
vergroten het allemaal uit tot het grappig 
wordt. Door te overdrijven leer je je 
grenzen verleggen. Spelplezier komt 
steeds op de eerste plaats.

Theatercursus (voor iedereen)
6-7  elke dinsdag van 16u tot 18u,

start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

8-9  elke dinsdag van 16u tot 18u,
start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

10-12 elke dinsdag van 18u tot 20u,
start 1/10
of elke woensdag van 16u tot 18u, 
start 2/10

Theatergroep (voor kinderen 
met enige theaterervaring)

8-9 elke dinsdag van 16u tot 18u,
start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

11-13 elke woensdag van 16u tot 18u,
start 2/10

THEATER VOOR 
12+ EN 16+
Je leert niet alleen hoe je geloofwaardig 
acteert, maar ook hoe een theaterstuk 
in elkaar steekt. Je doet improvisatie, 
stem- en bewegingsoefeningen, en leert 
alles over emotie, focus, status, uitstraling 
en ruimtegebruik. En je leert wat echt 
belangrijk is: samenspel en spelplezier! 
Onder begeleiding van een regisseur maak 
je aan het einde van de cursus een klein 
theaterstuk waarin iedereen zijn rol speelt.

Theatercursus (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, 

start 30/9
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
start 30/9
of elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10

Theatergroep (voor wie 
al enige theaterervaring heeft)

12+ elke woensdag van 18u tot 20u, 
start 2/10
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10
of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
start 4/10

16+ elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10
of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
start 4/10

18+ elke zondag van 10u30 tot 12u30, 
start 29/9

CREATIEF 
SCHRIJVEN
Samen met een ervaren schrijver 
onderzoek je wat een personage 
interessant maakt, hoe je een goed 
verhaal opbouwt en hoe je dooddoeners 
en stijlfouten vermijdt. Je creëert 
personages, verhaallijnen, plots en 
dialogen. Je staat stil bij vertelstandpunt, 
tijd en ruimte ... Aan het einde van de 
reeks geef je samen met de anderen je 
eerste verhalenbundel uit. Ook voor wie 
graag gedichten schrijft!

Schrijfcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 

start 1/10

 Schrijverscollectief 
(voor wie al enige ervaring heeft)

16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
start 1/10

BREAK-
DANCE
Breakdance is meer dan enkel 
acrobatische stunts. Het draait ook  
om expressie, lichaamsbeheersing, 
ritmisch gevoel en uiteraard om een 
flinke dosis lef. In onze cursus 
breakdance leer je originele ideeën 
omzetten in snappy footwork, 
powermoves en freezes.

 Breakdancecursus 
(voor iedereen)

6-9  elke donderdag van 16u tot 17u,
start 3/10

9+ elke donderdag van 17u tot 18u, 
start 3/10

 Breakdancegroep 
(voor wie al enige ervaring heeft)

9+ elke donderdag van 18u tot 19u30, 
start 3/10

KORTFILM
Eigen verhalen, krantenknipsels, kortverhalen, toevallige gesprekken, fotoreeksen 
en films, het kan allemaal gebruikt worden voor het script van je eerste kortfilm. 
Improvisatie-oefeningen helpen je bij het uitwerken van personages en het uitdenken 
van wendingen en plots. Samen met de groep en onder leiding van een professionele 
filmmaker doe je het helemaal zelf: acteren, regisseren, camerawerk, geluid opnemen 
en monteren.

12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

TEKEN-
ATELIER
Of je nu werkt met olieverf, potlood 
of pastelkrijt, in deze cursus zoek 
je de kunstenaar in jezelf. Wat jij 
wil uitdrukken staat centraal. Je 
ontdekt al doende verschillende 
teken- en schildertechnieken. 
Standpunt, perspectief en compositie, 
licht-donker en lijnenspel. Het 
komt allemaal aan bod in deze 
gezellige groepslessen.

12+ elke woensdag 
van 16u tot 18u, 
start 2/10

16+ elke woensdag 
van 16u tot 18u,
start 2/10

FOTOGRAFIE
De kunst van het fotograferen leer je bij ons zowel met je eigen smartphone als met een 
digitale spiegelreflexcamera. Je verkent de technische aspecten van digitale fotografie 
zoals diafragma, sluitertijd en ISO. Je besteedt aandacht aan camerastandpunten, 
compositie, licht-donker, scherptediepte ... Nadat je je beste foto’s hebt geselecteerd, 
bewerk je ze op je laptop. 

Fotografiecursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u tot 18u, start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

Fotografiegroep (voor wie al enige kennis en ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 13u30 tot 15u30, start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

THEATER

IMPROVISATIE
Geen scenario. Geen regieaanwijzingen. Geen 
decor of kostuums. En toch speel je de zaal 
plat… Dat is impro! Je creëert het verhaal 
op het moment zelf. In groep oefen je op 
associatie, spontaniteit en ook: durven afgaan. 
Mislukken bestaat niet bij impro, want hoe 
maffer, hoe beter. Je staat er ook niet alleen 
voor. In groep neem je elkaar op sleeptouw.

Improcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10

Improgroep (voor wie 
al enige ervaring heeft)

16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, start 1/10

LIVE VISUALS
Voeg met optische effecten en spectaculaire visuals een extra dimensie toe aan 
muziek! Met behulp van vj-programma’s leer je alles over live mixing, video effects, 
midi control, Live Beat Sync, special effects en video mapping. Tover elk parochiezaaltje  
om tot een moderne danstempel.

12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

In de cursus grafisch ontwerp ontdek 
je de geheimen van Photoshop en 
Illustrator. Je ontwerpt eigen affiches 
en logo’s. Je leert ook de basis van 
fotografie en compositie. Met Illustrator 
laat je je illustraties tot leven komen. 
Dankzij de vele diverse opdrachten 
ontplooi je je gevoel voor vorm en kleur, 
en ontwikkel je je eigen stijl.

Cursus (voor iedereen)
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

Groep grafisch ontwerp 
(voor wie al enige kennis 
en ervaring heeft)

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10

GRAFISCH ONTWERP

BEELDEND ATELIER BAST-ART
In ons kunstatelier experimenteer je met allerlei technieken om collages, illustraties, 
beeldhouwwerken, schilderijen, linosneden … te maken. We leren je elke techniek aan 
van a tot z. Wij bieden je de begeleiding en materialen om je eigen creatieve ideeën 
uit te werken. Geen idee is te zot, geen opdracht onmogelijk.

12+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10
16+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10

YOUTUBE VLOGGEN
Vloggen is hot! YouTube, Pinterest, Instagram… Het internet staat vol met knappe 
foto’s en filmpjes. In deze cursus gebruik je verschillende beeldtechnieken om filmpjes 
en foto’s te maken. Oefeningen in continuïteit, spanningsopbouw, vertelritme, variatie 
en parallelmontage komen aan bod. Je leert alles door het zelf te doen!

Vlogcursus (voor iedereen)
9-12 elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9

of elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10

12+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10

Vloggroep (voor wie al ervaring heeft)
9-12 elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10
16+  elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BEELDMIX
Je bent zot van filmpjes en neemt graag 
bijzondere foto’s… Je wil ze ook leren 
bewerken en monteren op de laptop. 
Dan denken wij dat beeldmix echt iets is 
voor jou. Tijdens deze veelzijdige cursus 
maak je grappige, mooie en ontroerende 
kortfilms, gifs, lightpaintings, games, 
animatiefilmpjes en foto’s. En je doet het 
allemaal helemaal zelf.

9-12 elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
12+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10

NAAI-ATELIER
In het naai-atelier leer je creatief werken 
met verschillende naaitechnieken. Eens 
je de basistechnieken in de vingers hebt, 
begin je aan een eerste patroon: je naait 
je eigen jasje of broek. Ook leer je hoe 
je je oude kledingstukken pimpt tot een 
eigenzinnige creatie die past bij de 
nieuwste fashiontrends.

12+ elke maandag van 17u tot 19u, 
start 30/9
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
start 30/9
of elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10

THEATER VOOR 
6-12 JARIGEN
Dankzij improvisatieoefeningen en 
theaterspelletjes ontplooi jij je tot een 
volleerd acteur. Om plankenkoorts te 
overwinnen, doe je met de groep zotte 
theaterspelletjes. Onhandigheid, niet 
uit je woorden komen, gek lopen … We 
vergroten het allemaal uit tot het grappig 
wordt. Door te overdrijven leer je je 
grenzen verleggen. Spelplezier komt 
steeds op de eerste plaats.

Theatercursus (voor iedereen)
6-7  elke dinsdag van 16u tot 18u,

start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

8-9  elke dinsdag van 16u tot 18u,
start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

10-12 elke dinsdag van 18u tot 20u,
start 1/10
of elke woensdag van 16u tot 18u, 
start 2/10

Theatergroep (voor kinderen 
met enige theaterervaring)

8-9 elke dinsdag van 16u tot 18u,
start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

11-13 elke woensdag van 16u tot 18u,
start 2/10

THEATER VOOR 
12+ EN 16+
Je leert niet alleen hoe je geloofwaardig 
acteert, maar ook hoe een theaterstuk 
in elkaar steekt. Je doet improvisatie, 
stem- en bewegingsoefeningen, en leert 
alles over emotie, focus, status, uitstraling 
en ruimtegebruik. En je leert wat echt 
belangrijk is: samenspel en spelplezier! 
Onder begeleiding van een regisseur maak 
je aan het einde van de cursus een klein 
theaterstuk waarin iedereen zijn rol speelt.

Theatercursus (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, 

start 30/9
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
start 30/9
of elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10

Theatergroep (voor wie 
al enige theaterervaring heeft)

12+ elke woensdag van 18u tot 20u, 
start 2/10
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10
of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
start 4/10

16+ elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10
of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
start 4/10

18+ elke zondag van 10u30 tot 12u30, 
start 29/9

CREATIEF 
SCHRIJVEN
Samen met een ervaren schrijver 
onderzoek je wat een personage 
interessant maakt, hoe je een goed 
verhaal opbouwt en hoe je dooddoeners 
en stijlfouten vermijdt. Je creëert 
personages, verhaallijnen, plots en 
dialogen. Je staat stil bij vertelstandpunt, 
tijd en ruimte ... Aan het einde van de 
reeks geef je samen met de anderen je 
eerste verhalenbundel uit. Ook voor wie 
graag gedichten schrijft!

Schrijfcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 

start 1/10

 Schrijverscollectief 
(voor wie al enige ervaring heeft)

16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
start 1/10

BREAK-
DANCE
Breakdance is meer dan enkel 
acrobatische stunts. Het draait ook  
om expressie, lichaamsbeheersing, 
ritmisch gevoel en uiteraard om een 
flinke dosis lef. In onze cursus 
breakdance leer je originele ideeën 
omzetten in snappy footwork, 
powermoves en freezes.

 Breakdancecursus 
(voor iedereen)

6-9  elke donderdag van 16u tot 17u,
start 3/10

9+ elke donderdag van 17u tot 18u, 
start 3/10

 Breakdancegroep 
(voor wie al enige ervaring heeft)

9+ elke donderdag van 18u tot 19u30, 
start 3/10

KORTFILM
Eigen verhalen, krantenknipsels, kortverhalen, toevallige gesprekken, fotoreeksen 
en films, het kan allemaal gebruikt worden voor het script van je eerste kortfilm. 
Improvisatie-oefeningen helpen je bij het uitwerken van personages en het uitdenken 
van wendingen en plots. Samen met de groep en onder leiding van een professionele 
filmmaker doe je het helemaal zelf: acteren, regisseren, camerawerk, geluid opnemen 
en monteren.

12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

TEKEN-
ATELIER
Of je nu werkt met olieverf, potlood 
of pastelkrijt, in deze cursus zoek 
je de kunstenaar in jezelf. Wat jij 
wil uitdrukken staat centraal. Je 
ontdekt al doende verschillende 
teken- en schildertechnieken. 
Standpunt, perspectief en compositie, 
licht-donker en lijnenspel. Het 
komt allemaal aan bod in deze 
gezellige groepslessen.

12+ elke woensdag 
van 16u tot 18u, 
start 2/10

16+ elke woensdag 
van 16u tot 18u,
start 2/10

FOTOGRAFIE
De kunst van het fotograferen leer je bij ons zowel met je eigen smartphone als met een 
digitale spiegelreflexcamera. Je verkent de technische aspecten van digitale fotografie 
zoals diafragma, sluitertijd en ISO. Je besteedt aandacht aan camerastandpunten, 
compositie, licht-donker, scherptediepte ... Nadat je je beste foto’s hebt geselecteerd, 
bewerk je ze op je laptop. 

Fotografiecursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u tot 18u, start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

Fotografiegroep (voor wie al enige kennis en ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 13u30 tot 15u30, start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

THEATER

IMPROVISATIE
Geen scenario. Geen regieaanwijzingen. Geen 
decor of kostuums. En toch speel je de zaal 
plat… Dat is impro! Je creëert het verhaal 
op het moment zelf. In groep oefen je op 
associatie, spontaniteit en ook: durven afgaan. 
Mislukken bestaat niet bij impro, want hoe 
maffer, hoe beter. Je staat er ook niet alleen 
voor. In groep neem je elkaar op sleeptouw.

Improcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10

Improgroep (voor wie 
al enige ervaring heeft)

16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, start 1/10

LIVE VISUALS
Voeg met optische effecten en spectaculaire visuals een extra dimensie toe aan 
muziek! Met behulp van vj-programma’s leer je alles over live mixing, video effects, 
midi control, Live Beat Sync, special effects en video mapping. Tover elk parochiezaaltje  
om tot een moderne danstempel.

12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

In de cursus grafisch ontwerp ontdek 
je de geheimen van Photoshop en 
Illustrator. Je ontwerpt eigen affiches 
en logo’s. Je leert ook de basis van 
fotografie en compositie. Met Illustrator 
laat je je illustraties tot leven komen. 
Dankzij de vele diverse opdrachten 
ontplooi je je gevoel voor vorm en kleur, 
en ontwikkel je je eigen stijl.

Cursus (voor iedereen)
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

Groep grafisch ontwerp 
(voor wie al enige kennis 
en ervaring heeft)

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10

GRAFISCH ONTWERP

BEELDEND ATELIER BAST-ART
In ons kunstatelier experimenteer je met allerlei technieken om collages, illustraties, 
beeldhouwwerken, schilderijen, linosneden … te maken. We leren je elke techniek aan 
van a tot z. Wij bieden je de begeleiding en materialen om je eigen creatieve ideeën 
uit te werken. Geen idee is te zot, geen opdracht onmogelijk.

12+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10
16+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10

YOUTUBE VLOGGEN
Vloggen is hot! YouTube, Pinterest, Instagram… Het internet staat vol met knappe 
foto’s en filmpjes. In deze cursus gebruik je verschillende beeldtechnieken om filmpjes 
en foto’s te maken. Oefeningen in continuïteit, spanningsopbouw, vertelritme, variatie 
en parallelmontage komen aan bod. Je leert alles door het zelf te doen!

Vlogcursus (voor iedereen)
9-12 elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9

of elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10

12+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10

Vloggroep (voor wie al ervaring heeft)
9-12 elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10
16+  elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BEELDMIX
Je bent zot van filmpjes en neemt graag 
bijzondere foto’s… Je wil ze ook leren 
bewerken en monteren op de laptop. 
Dan denken wij dat beeldmix echt iets is 
voor jou. Tijdens deze veelzijdige cursus 
maak je grappige, mooie en ontroerende 
kortfilms, gifs, lightpaintings, games, 
animatiefilmpjes en foto’s. En je doet het 
allemaal helemaal zelf.

9-12 elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
12+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10

NAAI-ATELIER
In het naai-atelier leer je creatief werken 
met verschillende naaitechnieken. Eens 
je de basistechnieken in de vingers hebt, 
begin je aan een eerste patroon: je naait 
je eigen jasje of broek. Ook leer je hoe 
je je oude kledingstukken pimpt tot een 
eigenzinnige creatie die past bij de 
nieuwste fashiontrends.

12+ elke maandag van 17u tot 19u, 
start 30/9
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
start 30/9
of elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10

THEATER VOOR 
6-12 JARIGEN
Dankzij improvisatieoefeningen en 
theaterspelletjes ontplooi jij je tot een 
volleerd acteur. Om plankenkoorts te 
overwinnen, doe je met de groep zotte 
theaterspelletjes. Onhandigheid, niet 
uit je woorden komen, gek lopen … We 
vergroten het allemaal uit tot het grappig 
wordt. Door te overdrijven leer je je 
grenzen verleggen. Spelplezier komt 
steeds op de eerste plaats.

Theatercursus (voor iedereen)
6-7  elke dinsdag van 16u tot 18u,

start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

8-9  elke dinsdag van 16u tot 18u,
start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

10-12 elke dinsdag van 18u tot 20u,
start 1/10
of elke woensdag van 16u tot 18u, 
start 2/10

Theatergroep (voor kinderen 
met enige theaterervaring)

8-9 elke dinsdag van 16u tot 18u,
start 1/10
of elke woensdag van 13u30 
tot 15u30, start 2/10

11-13 elke woensdag van 16u tot 18u,
start 2/10

THEATER VOOR 
12+ EN 16+
Je leert niet alleen hoe je geloofwaardig 
acteert, maar ook hoe een theaterstuk 
in elkaar steekt. Je doet improvisatie, 
stem- en bewegingsoefeningen, en leert 
alles over emotie, focus, status, uitstraling 
en ruimtegebruik. En je leert wat echt 
belangrijk is: samenspel en spelplezier! 
Onder begeleiding van een regisseur maak 
je aan het einde van de cursus een klein 
theaterstuk waarin iedereen zijn rol speelt.

Theatercursus (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, 

start 30/9
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
start 30/9
of elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10

Theatergroep (voor wie 
al enige theaterervaring heeft)

12+ elke woensdag van 18u tot 20u, 
start 2/10
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10
of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
start 4/10

16+ elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10
of elke vrijdag van 19u tot 21u, 
start 4/10

18+ elke zondag van 10u30 tot 12u30, 
start 29/9

CREATIEF 
SCHRIJVEN
Samen met een ervaren schrijver 
onderzoek je wat een personage 
interessant maakt, hoe je een goed 
verhaal opbouwt en hoe je dooddoeners 
en stijlfouten vermijdt. Je creëert 
personages, verhaallijnen, plots en 
dialogen. Je staat stil bij vertelstandpunt, 
tijd en ruimte ... Aan het einde van de 
reeks geef je samen met de anderen je 
eerste verhalenbundel uit. Ook voor wie 
graag gedichten schrijft!

Schrijfcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 

start 1/10

 Schrijverscollectief 
(voor wie al enige ervaring heeft)

16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
start 1/10

BREAK-
DANCE
Breakdance is meer dan enkel 
acrobatische stunts. Het draait ook  
om expressie, lichaamsbeheersing, 
ritmisch gevoel en uiteraard om een 
flinke dosis lef. In onze cursus 
breakdance leer je originele ideeën 
omzetten in snappy footwork, 
powermoves en freezes.

 Breakdancecursus 
(voor iedereen)

6-9  elke donderdag van 16u tot 17u,
start 3/10

9+ elke donderdag van 17u tot 18u, 
start 3/10

 Breakdancegroep 
(voor wie al enige ervaring heeft)

9+ elke donderdag van 18u tot 19u30, 
start 3/10

KORTFILM
Eigen verhalen, krantenknipsels, kortverhalen, toevallige gesprekken, fotoreeksen 
en films, het kan allemaal gebruikt worden voor het script van je eerste kortfilm. 
Improvisatie-oefeningen helpen je bij het uitwerken van personages en het uitdenken 
van wendingen en plots. Samen met de groep en onder leiding van een professionele 
filmmaker doe je het helemaal zelf: acteren, regisseren, camerawerk, geluid opnemen 
en monteren.

12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

TEKEN-
ATELIER
Of je nu werkt met olieverf, potlood 
of pastelkrijt, in deze cursus zoek 
je de kunstenaar in jezelf. Wat jij 
wil uitdrukken staat centraal. Je 
ontdekt al doende verschillende 
teken- en schildertechnieken. 
Standpunt, perspectief en compositie, 
licht-donker en lijnenspel. Het 
komt allemaal aan bod in deze 
gezellige groepslessen.

12+ elke woensdag 
van 16u tot 18u, 
start 2/10

16+ elke woensdag 
van 16u tot 18u,
start 2/10

FOTOGRAFIE
De kunst van het fotograferen leer je bij ons zowel met je eigen smartphone als met een 
digitale spiegelreflexcamera. Je verkent de technische aspecten van digitale fotografie 
zoals diafragma, sluitertijd en ISO. Je besteedt aandacht aan camerastandpunten, 
compositie, licht-donker, scherptediepte ... Nadat je je beste foto’s hebt geselecteerd, 
bewerk je ze op je laptop. 

Fotografiecursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u tot 18u, start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

Fotografiegroep (voor wie al enige kennis en ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 13u30 tot 15u30, start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, start 28/9

THEATER

IMPROVISATIE
Geen scenario. Geen regieaanwijzingen. Geen 
decor of kostuums. En toch speel je de zaal 
plat… Dat is impro! Je creëert het verhaal 
op het moment zelf. In groep oefen je op 
associatie, spontaniteit en ook: durven afgaan. 
Mislukken bestaat niet bij impro, want hoe 
maffer, hoe beter. Je staat er ook niet alleen 
voor. In groep neem je elkaar op sleeptouw.

Improcursus (voor iedereen)
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10

Improgroep (voor wie 
al enige ervaring heeft)

16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, start 1/10

LIVE VISUALS
Voeg met optische effecten en spectaculaire visuals een extra dimensie toe aan 
muziek! Met behulp van vj-programma’s leer je alles over live mixing, video effects, 
midi control, Live Beat Sync, special effects en video mapping. Tover elk parochiezaaltje  
om tot een moderne danstempel.

12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, start 28/9

In de cursus grafisch ontwerp ontdek 
je de geheimen van Photoshop en 
Illustrator. Je ontwerpt eigen affiches 
en logo’s. Je leert ook de basis van 
fotografie en compositie. Met Illustrator 
laat je je illustraties tot leven komen. 
Dankzij de vele diverse opdrachten 
ontplooi je je gevoel voor vorm en kleur, 
en ontwikkel je je eigen stijl.

Cursus (voor iedereen)
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

Groep grafisch ontwerp 
(voor wie al enige kennis 
en ervaring heeft)

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10

GRAFISCH ONTWERP

BEELDEND ATELIER BAST-ART
In ons kunstatelier experimenteer je met allerlei technieken om collages, illustraties, 
beeldhouwwerken, schilderijen, linosneden … te maken. We leren je elke techniek aan 
van a tot z. Wij bieden je de begeleiding en materialen om je eigen creatieve ideeën 
uit te werken. Geen idee is te zot, geen opdracht onmogelijk.

12+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10
16+ elke woensdag van 18u tot 20u, start 2/10

YOUTUBE VLOGGEN
Vloggen is hot! YouTube, Pinterest, Instagram… Het internet staat vol met knappe 
foto’s en filmpjes. In deze cursus gebruik je verschillende beeldtechnieken om filmpjes 
en foto’s te maken. Oefeningen in continuïteit, spanningsopbouw, vertelritme, variatie 
en parallelmontage komen aan bod. Je leert alles door het zelf te doen!

Vlogcursus (voor iedereen)
9-12 elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9

of elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10

12+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
of elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10

Vloggroep (voor wie al ervaring heeft)
9-12 elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
12+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10
16+  elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BEELDMIX
Je bent zot van filmpjes en neemt graag 
bijzondere foto’s… Je wil ze ook leren 
bewerken en monteren op de laptop. 
Dan denken wij dat beeldmix echt iets is 
voor jou. Tijdens deze veelzijdige cursus 
maak je grappige, mooie en ontroerende 
kortfilms, gifs, lightpaintings, games, 
animatiefilmpjes en foto’s. En je doet het 
allemaal helemaal zelf.

9-12 elke dinsdag van 16u tot 18u, start 1/10
12+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, start 1/10

NAAI-ATELIER
In het naai-atelier leer je creatief werken 
met verschillende naaitechnieken. Eens 
je de basistechnieken in de vingers hebt, 
begin je aan een eerste patroon: je naait 
je eigen jasje of broek. Ook leer je hoe 
je je oude kledingstukken pimpt tot een 
eigenzinnige creatie die past bij de 
nieuwste fashiontrends.

12+ elke maandag van 17u tot 19u, 
start 30/9
of elke donderdag van 17u tot 19u, 
start 3/10

16+ elke maandag van 19u tot 21u, 
start 30/9
of elke donderdag van 19u tot 21u, 
start 3/10

PRAK-
TISCH

Vissersstraat 2
3500 Hasselt

PIANO
Leer in groep piano spelen! Met onze 
ervaringsgerichte methode zonder 
notenleer krijg je alle vingerzettingen, 
akkoorden, ritmes en maatsoorten onder 
de knie. Je begint eerst met je linker- en 
rechterhand afzonderlijk. Eens je de 
akkoorden in de vingers hebt, combineer 
je ze met een melodielijn en voor je het 
weet, speel je je favoriete nummers. En 
wat later … misschien je eerste eigen 
compositie.

 Pianocursus (voor iedereen)
9-12 elke dinsdag van 16u tot 17u, 
 start 1/10 
12+ elke dinsdag van 17u tot 18u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10

 Pianogroep (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
12+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10

PRODUCEN
Met behulp van je laptop, Ableton Live en een 
koptelefoon produce je je eigen muziek vol 
vette beats en knappe melodieën. Je leert de 
software tot in de kleinste details gebruiken. 
Met timestretching, faders, eq en compressie 
mix je alle sporen tot een strak eigen nummer, 
remix of mash-up. Live of via podcast laat je 
je tracks horen.

 Cursus producen (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
 
 Producers groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BASTA BEATS
Samen experimenteer je met alles wat 
met elektronische muziek te maken 
heeft en bouw je een sterk netwerk uit 
dat boekingen voor fuiven en festivals 
oplevert. In het open atelier kan je ook 
terecht om materiaal te lenen of om 
feedback te vragen op je demo’s.  
We organiseren masterclasses 
waarbij we telkens andere specialisten 
uitnodigen.

14+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

ZINGEN
Kom uit je schulp en laat je stem horen! 
Je werkt aan ademhaling, klankkleur, 
zuiverheid, articulatie, expressie, groove 
en ritme. Je stelt zelf de muziek voor 
die je samen met de anderen wil zingen. 
Wie wil, mag de solo’s zingen. Na enkele 
maanden waag je je aan een eerste eigen 
nummer.

 Zangcursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u30 tot 18u, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
 
 Zanggroepen (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 18u tot 19u30, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9
14+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

GELUIDS-
TECHNIEK
Je kan een wereldhit maken in een 
homestudio, maar zonder de juiste 
skills en kennis lukt dat nooit. In deze 
cursus leer je alles over akoestiek, 
microtechnieken, gainstaging, eq, 
compressie, balans, distortion, reverb 
en delay. Je werkt met echte muzikanten 
in een professionele studio (Studio 
Crescendo in Genk). Eenmaal dat  
onder de knie, kan je alles aan.
 
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u,  
 start 28/9

VILLA
BASTA

hasselt   genk

  genk

diest 

eindhoven 


sint-truiden 

Volg ons op

foto’s Ann-Katrien Van De Velde 
Veerle Frissen  - Kristof Vrancken 
ontwerp www.alley.be

CURSUS 
KALENDER

JANUARI

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31  

 MA DI WO DO VR ZA ZO

FEBRUARI

      1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

 MA DI WO DO VR ZA ZO

MAART APRIL
 MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO

       1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30

OKTOBER

  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

 MA DI WO DO VR ZA ZO

NOVEMBER DECEMBER

      1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30

        1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

 MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO

SEPTEMBER
 MA DI WO DO VR ZA ZO

       1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30

MEI

     1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 

 MA DI WO DO VR ZA ZO

JUNI

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30  

 MA DI WO DO VR ZA ZO

JULI AUGUSTUS

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

      1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

 MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO

De cursussen op maandagen, vrijdagen en zaterdagen bestaan uit 23 sessies.
De cursussen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen bestaan uit 24 sessies.

Met steun van

MUZIEKMIX 
VOOR KINDEREN
Voor wie zot is van muziek bedachten  
we deze cursus. Je kan er zingen, 
drummen, allerlei instrumenten 
bespelen en, als je zin hebt, zelfs 
dansen. Ook neem je met een 
geluidsrecorder grappige geluiden op 
die je vervolgens vervormt en mixt tot 
je eigen muzikale creaties. Je verkent 
in kleine groepjes vele muzikale 
mogelijkheden.

7-10 elke woensdag 
 van 14u30 tot 16u,
 start 2/10

Prijzen
Voor wie naar school gaat: € 189
Voor de anderen: € 249
CURSUSSEN DIE 1 UUR DUREN 
kosten € 129

 
50% korting voor 
gezinnen met 
een verhoogde 
tegemoetkoming 

 

Schrijf je nu in
Surf naar www.villabasta.be 
en zoek er je favoriete cursus.
Stuur een mailtje naar 
inschrijven@villabasta.be
Of bel ons op 011 72 77 77
Je mag ook altijd binnenspringen 
in de Vissersstraat in Hasselt.

19
— 20

GITAAR
Je wil gitaar spelen, maar hebt geen zin in notenleer? Wij vliegen er direct in: vingers 
zetten, juist aanslaan, akkoorden spelen, strummen en tokkelen, improviseren …  
Bij ons leer je in groep meespelen met je favoriete muziek. Of je speelt al snel je 
eerste eigen nummer. De gitaarcursus is er voor wie wil starten met gitaarspelen. 
De gitaargroepen zijn er voor degenen die al verschillende akkoorden kunnen spelen.

 Gitaarcursus 
 (voor iedereen)
 9-12 elke woensdag van 
 14u30 tot 15u30, start 2/10
 of elke woensdag van 
 17u30 tot 18u30, start 2/10
 12+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van  
 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van 
 10u tot 12u, start 28/9 

 Gitaargroepen 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 
 16u tot 17u30, start 2/10
12+ elke woensdag van 
 18u tot 20u, start 2/10 
 of elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
 of elke zaterdag 13u tot 15u, 
 start 28/9
18+ elke woensdag van 
 20u tot 22u, start 2/10

 

DJ’EN
Het juiste ritme, de vetste beats, de 
perfecte bassen … Daarmee krijg je 
mensen aan het feesten. Bij ons leer je 
nummers feilloos mixen. Je ontdekt het 
beatmixen, pitchen en scratchen en leert 
verschillende effecten in je mix gebruiken 
zoals eq, acapellas en loops. Je zoekt 
je eigen stijl en genre, maar bent ook 
nieuwsgierig naar nieuwe muziek!

 
 Dj-cursus (voor iedereen)
9-12 elke donderdag van 16u tot 18u, 
 start 3/10
12+ elke maandag van 17u tot 19u,  
 start 30/9
 elke donderdag van 18u tot 20u, 
 start 3/10
16+ elke donderdag van 20u tot 22u,
 start 3/10
 
 Dj-groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, 
 start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10

MUSICAL
Samen met de andere deelnemers 
maak je je eigen musical. Niet te 
zoet en niet te braaf, maar gedurfd 
en eigenzinnig, helemaal van de 
groep zelf. Je bedenkt scènes, 
zingt bekende en zelfverzonnen 
liedjes en verzint toffe dansmoves. 
Wie wil, mag het decor bouwen of 
zorgen voor de kostuums… Aan 
het einde van de reeks sta je te 
schitteren op het podium.
 

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u,
 start 4/10

2020

2019

   cursusdag  

PRAK-
TISCH

Vissersstraat 2
3500 Hasselt

PIANO
Leer in groep piano spelen! Met onze 
ervaringsgerichte methode zonder 
notenleer krijg je alle vingerzettingen, 
akkoorden, ritmes en maatsoorten onder 
de knie. Je begint eerst met je linker- en 
rechterhand afzonderlijk. Eens je de 
akkoorden in de vingers hebt, combineer 
je ze met een melodielijn en voor je het 
weet, speel je je favoriete nummers. En 
wat later … misschien je eerste eigen 
compositie.

 Pianocursus (voor iedereen)
9-12 elke dinsdag van 16u tot 17u, 
 start 1/10 
12+ elke dinsdag van 17u tot 18u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10

 Pianogroep (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
12+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10

PRODUCEN
Met behulp van je laptop, Ableton Live en een 
koptelefoon produce je je eigen muziek vol 
vette beats en knappe melodieën. Je leert de 
software tot in de kleinste details gebruiken. 
Met timestretching, faders, eq en compressie 
mix je alle sporen tot een strak eigen nummer, 
remix of mash-up. Live of via podcast laat je 
je tracks horen.

 Cursus producen (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
 
 Producers groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BASTA BEATS
Samen experimenteer je met alles wat 
met elektronische muziek te maken 
heeft en bouw je een sterk netwerk uit 
dat boekingen voor fuiven en festivals 
oplevert. In het open atelier kan je ook 
terecht om materiaal te lenen of om 
feedback te vragen op je demo’s.  
We organiseren masterclasses 
waarbij we telkens andere specialisten 
uitnodigen.

14+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

ZINGEN
Kom uit je schulp en laat je stem horen! 
Je werkt aan ademhaling, klankkleur, 
zuiverheid, articulatie, expressie, groove 
en ritme. Je stelt zelf de muziek voor 
die je samen met de anderen wil zingen. 
Wie wil, mag de solo’s zingen. Na enkele 
maanden waag je je aan een eerste eigen 
nummer.

 Zangcursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u30 tot 18u, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
 
 Zanggroepen (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 18u tot 19u30, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9
14+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

GELUIDS-
TECHNIEK
Je kan een wereldhit maken in een 
homestudio, maar zonder de juiste 
skills en kennis lukt dat nooit. In deze 
cursus leer je alles over akoestiek, 
microtechnieken, gainstaging, eq, 
compressie, balans, distortion, reverb 
en delay. Je werkt met echte muzikanten 
in een professionele studio (Studio 
Crescendo in Genk). Eenmaal dat  
onder de knie, kan je alles aan.
 
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u,  
 start 28/9

VILLA
BASTA

hasselt   genk

  genk

diest 

eindhoven 


sint-truiden 

Volg ons op

foto’s Ann-Katrien Van De Velde 
Veerle Frissen  - Kristof Vrancken 
ontwerp www.alley.be

CURSUS 
KALENDER

JANUARI

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31  

 MA DI WO DO VR ZA ZO

FEBRUARI

      1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 

 MA DI WO DO VR ZA ZO

MAART APRIL
 MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO

       1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30

OKTOBER

  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

 MA DI WO DO VR ZA ZO

NOVEMBER DECEMBER

      1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30

        1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

 MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO

SEPTEMBER
 MA DI WO DO VR ZA ZO

       1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30

MEI

     1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 

 MA DI WO DO VR ZA ZO

JUNI

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30  

 MA DI WO DO VR ZA ZO

JULI AUGUSTUS

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

      1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

 MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO

De cursussen op maandagen, vrijdagen en zaterdagen bestaan uit 23 sessies.
De cursussen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen bestaan uit 24 sessies.

Met steun van

MUZIEKMIX 
VOOR KINDEREN
Voor wie zot is van muziek bedachten  
we deze cursus. Je kan er zingen, 
drummen, allerlei instrumenten 
bespelen en, als je zin hebt, zelfs 
dansen. Ook neem je met een 
geluidsrecorder grappige geluiden op 
die je vervolgens vervormt en mixt tot 
je eigen muzikale creaties. Je verkent 
in kleine groepjes vele muzikale 
mogelijkheden.

7-10 elke woensdag 
 van 14u30 tot 16u,
 start 2/10

Prijzen
Voor wie naar school gaat: € 189
Voor de anderen: € 249
CURSUSSEN DIE 1 UUR DUREN 
kosten € 129

 
50% korting voor 
gezinnen met 
een verhoogde 
tegemoetkoming 

 

Schrijf je nu in
Surf naar www.villabasta.be 
en zoek er je favoriete cursus.
Stuur een mailtje naar 
inschrijven@villabasta.be
Of bel ons op 011 72 77 77
Je mag ook altijd binnenspringen 
in de Vissersstraat in Hasselt.
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GITAAR
Je wil gitaar spelen, maar hebt geen zin in notenleer? Wij vliegen er direct in: vingers 
zetten, juist aanslaan, akkoorden spelen, strummen en tokkelen, improviseren …  
Bij ons leer je in groep meespelen met je favoriete muziek. Of je speelt al snel je 
eerste eigen nummer. De gitaarcursus is er voor wie wil starten met gitaarspelen. 
De gitaargroepen zijn er voor degenen die al verschillende akkoorden kunnen spelen.

 Gitaarcursus 
 (voor iedereen)
 9-12 elke woensdag van 
 14u30 tot 15u30, start 2/10
 of elke woensdag van 
 17u30 tot 18u30, start 2/10
 12+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van  
 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van 
 10u tot 12u, start 28/9 

 Gitaargroepen 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 
 16u tot 17u30, start 2/10
12+ elke woensdag van 
 18u tot 20u, start 2/10 
 of elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
 of elke zaterdag 13u tot 15u, 
 start 28/9
18+ elke woensdag van 
 20u tot 22u, start 2/10

 

DJ’EN
Het juiste ritme, de vetste beats, de 
perfecte bassen … Daarmee krijg je 
mensen aan het feesten. Bij ons leer je 
nummers feilloos mixen. Je ontdekt het 
beatmixen, pitchen en scratchen en leert 
verschillende effecten in je mix gebruiken 
zoals eq, acapellas en loops. Je zoekt 
je eigen stijl en genre, maar bent ook 
nieuwsgierig naar nieuwe muziek!

 
 Dj-cursus (voor iedereen)
9-12 elke donderdag van 16u tot 18u, 
 start 3/10
12+ elke maandag van 17u tot 19u,  
 start 30/9
 elke donderdag van 18u tot 20u, 
 start 3/10
16+ elke donderdag van 20u tot 22u,
 start 3/10
 
 Dj-groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, 
 start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10

MUSICAL
Samen met de andere deelnemers 
maak je je eigen musical. Niet te 
zoet en niet te braaf, maar gedurfd 
en eigenzinnig, helemaal van de 
groep zelf. Je bedenkt scènes, 
zingt bekende en zelfverzonnen 
liedjes en verzint toffe dansmoves. 
Wie wil, mag het decor bouwen of 
zorgen voor de kostuums… Aan 
het einde van de reeks sta je te 
schitteren op het podium.
 

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u,
 start 4/10

2020

2019

   cursusdag  

PRAK-
TISCH

Vissersstraat 2
3500 Hasselt

PIANO
Leer in groep piano spelen! Met onze 
ervaringsgerichte methode zonder 
notenleer krijg je alle vingerzettingen, 
akkoorden, ritmes en maatsoorten onder 
de knie. Je begint eerst met je linker- en 
rechterhand afzonderlijk. Eens je de 
akkoorden in de vingers hebt, combineer 
je ze met een melodielijn en voor je het 
weet, speel je je favoriete nummers. En 
wat later … misschien je eerste eigen 
compositie.

 Pianocursus (voor iedereen)
9-12 elke dinsdag van 16u tot 17u, 
 start 1/10 
12+ elke dinsdag van 17u tot 18u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10

 Pianogroep (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
12+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10

PRODUCEN
Met behulp van je laptop, Ableton Live en een 
koptelefoon produce je je eigen muziek vol 
vette beats en knappe melodieën. Je leert de 
software tot in de kleinste details gebruiken. 
Met timestretching, faders, eq en compressie 
mix je alle sporen tot een strak eigen nummer, 
remix of mash-up. Live of via podcast laat je 
je tracks horen.

 Cursus producen (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
 
 Producers groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BASTA BEATS
Samen experimenteer je met alles wat 
met elektronische muziek te maken 
heeft en bouw je een sterk netwerk uit 
dat boekingen voor fuiven en festivals 
oplevert. In het open atelier kan je ook 
terecht om materiaal te lenen of om 
feedback te vragen op je demo’s.  
We organiseren masterclasses 
waarbij we telkens andere specialisten 
uitnodigen.

14+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

ZINGEN
Kom uit je schulp en laat je stem horen! 
Je werkt aan ademhaling, klankkleur, 
zuiverheid, articulatie, expressie, groove 
en ritme. Je stelt zelf de muziek voor 
die je samen met de anderen wil zingen. 
Wie wil, mag de solo’s zingen. Na enkele 
maanden waag je je aan een eerste eigen 
nummer.

 Zangcursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u30 tot 18u, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
 
 Zanggroepen (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 18u tot 19u30, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9
14+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

GELUIDS-
TECHNIEK
Je kan een wereldhit maken in een 
homestudio, maar zonder de juiste 
skills en kennis lukt dat nooit. In deze 
cursus leer je alles over akoestiek, 
microtechnieken, gainstaging, eq, 
compressie, balans, distortion, reverb 
en delay. Je werkt met echte muzikanten 
in een professionele studio (Studio 
Crescendo in Genk). Eenmaal dat  
onder de knie, kan je alles aan.
 
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u,  
 start 28/9
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31
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De cursussen op maandagen, vrijdagen en zaterdagen bestaan uit 23 sessies.
De cursussen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen bestaan uit 24 sessies.

Met steun van

MUZIEKMIX 
VOOR KINDEREN
Voor wie zot is van muziek bedachten  
we deze cursus. Je kan er zingen, 
drummen, allerlei instrumenten 
bespelen en, als je zin hebt, zelfs 
dansen. Ook neem je met een 
geluidsrecorder grappige geluiden op 
die je vervolgens vervormt en mixt tot 
je eigen muzikale creaties. Je verkent 
in kleine groepjes vele muzikale 
mogelijkheden.

7-10 elke woensdag 
 van 14u30 tot 16u,
 start 2/10

Prijzen
Voor wie naar school gaat: € 189
Voor de anderen: € 249
CURSUSSEN DIE 1 UUR DUREN 
kosten € 129

 
50% korting voor 
gezinnen met 
een verhoogde 
tegemoetkoming 

 

Schrijf je nu in
Surf naar www.villabasta.be 
en zoek er je favoriete cursus.
Stuur een mailtje naar 
inschrijven@villabasta.be
Of bel ons op 011 72 77 77
Je mag ook altijd binnenspringen 
in de Vissersstraat in Hasselt.

19
— 20

GITAAR
Je wil gitaar spelen, maar hebt geen zin in notenleer? Wij vliegen er direct in: vingers 
zetten, juist aanslaan, akkoorden spelen, strummen en tokkelen, improviseren …  
Bij ons leer je in groep meespelen met je favoriete muziek. Of je speelt al snel je 
eerste eigen nummer. De gitaarcursus is er voor wie wil starten met gitaarspelen. 
De gitaargroepen zijn er voor degenen die al verschillende akkoorden kunnen spelen.

 Gitaarcursus 
 (voor iedereen)
 9-12 elke woensdag van 
 14u30 tot 15u30, start 2/10
 of elke woensdag van 
 17u30 tot 18u30, start 2/10
 12+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van  
 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van 
 10u tot 12u, start 28/9 

 Gitaargroepen 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 
 16u tot 17u30, start 2/10
12+ elke woensdag van 
 18u tot 20u, start 2/10 
 of elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
 of elke zaterdag 13u tot 15u, 
 start 28/9
18+ elke woensdag van 
 20u tot 22u, start 2/10

 

DJ’EN
Het juiste ritme, de vetste beats, de 
perfecte bassen … Daarmee krijg je 
mensen aan het feesten. Bij ons leer je 
nummers feilloos mixen. Je ontdekt het 
beatmixen, pitchen en scratchen en leert 
verschillende effecten in je mix gebruiken 
zoals eq, acapellas en loops. Je zoekt 
je eigen stijl en genre, maar bent ook 
nieuwsgierig naar nieuwe muziek!

 
 Dj-cursus (voor iedereen)
9-12 elke donderdag van 16u tot 18u, 
 start 3/10
12+ elke maandag van 17u tot 19u,  
 start 30/9
 elke donderdag van 18u tot 20u, 
 start 3/10
16+ elke donderdag van 20u tot 22u,
 start 3/10
 
 Dj-groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, 
 start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10

MUSICAL
Samen met de andere deelnemers 
maak je je eigen musical. Niet te 
zoet en niet te braaf, maar gedurfd 
en eigenzinnig, helemaal van de 
groep zelf. Je bedenkt scènes, 
zingt bekende en zelfverzonnen 
liedjes en verzint toffe dansmoves. 
Wie wil, mag het decor bouwen of 
zorgen voor de kostuums… Aan 
het einde van de reeks sta je te 
schitteren op het podium.
 

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u,
 start 4/10

2020

2019

   cursusdag  

PRAK-
TISCH

Vissersstraat 2
3500 Hasselt

PIANO
Leer in groep piano spelen! Met onze 
ervaringsgerichte methode zonder 
notenleer krijg je alle vingerzettingen, 
akkoorden, ritmes en maatsoorten onder 
de knie. Je begint eerst met je linker- en 
rechterhand afzonderlijk. Eens je de 
akkoorden in de vingers hebt, combineer 
je ze met een melodielijn en voor je het 
weet, speel je je favoriete nummers. En 
wat later … misschien je eerste eigen 
compositie.

 Pianocursus (voor iedereen)
9-12 elke dinsdag van 16u tot 17u, 
 start 1/10 
12+ elke dinsdag van 17u tot 18u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10

 Pianogroep (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
12+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10

PRODUCEN
Met behulp van je laptop, Ableton Live en een 
koptelefoon produce je je eigen muziek vol 
vette beats en knappe melodieën. Je leert de 
software tot in de kleinste details gebruiken. 
Met timestretching, faders, eq en compressie 
mix je alle sporen tot een strak eigen nummer, 
remix of mash-up. Live of via podcast laat je 
je tracks horen.

 Cursus producen (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
 
 Producers groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BASTA BEATS
Samen experimenteer je met alles wat 
met elektronische muziek te maken 
heeft en bouw je een sterk netwerk uit 
dat boekingen voor fuiven en festivals 
oplevert. In het open atelier kan je ook 
terecht om materiaal te lenen of om 
feedback te vragen op je demo’s.  
We organiseren masterclasses 
waarbij we telkens andere specialisten 
uitnodigen.

14+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

ZINGEN
Kom uit je schulp en laat je stem horen! 
Je werkt aan ademhaling, klankkleur, 
zuiverheid, articulatie, expressie, groove 
en ritme. Je stelt zelf de muziek voor 
die je samen met de anderen wil zingen. 
Wie wil, mag de solo’s zingen. Na enkele 
maanden waag je je aan een eerste eigen 
nummer.

 Zangcursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u30 tot 18u, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
 
 Zanggroepen (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 18u tot 19u30, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9
14+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

GELUIDS-
TECHNIEK
Je kan een wereldhit maken in een 
homestudio, maar zonder de juiste 
skills en kennis lukt dat nooit. In deze 
cursus leer je alles over akoestiek, 
microtechnieken, gainstaging, eq, 
compressie, balans, distortion, reverb 
en delay. Je werkt met echte muzikanten 
in een professionele studio (Studio 
Crescendo in Genk). Eenmaal dat  
onder de knie, kan je alles aan.
 
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u,  
 start 28/9
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 MA DI WO DO VR ZA ZO

       1 
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     1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
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 MA DI WO DO VR ZA ZO

JUNI

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30  

 MA DI WO DO VR ZA ZO

JULI AUGUSTUS

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

      1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

 MA DI WO DO VR ZA ZO  MA DI WO DO VR ZA ZO

De cursussen op maandagen, vrijdagen en zaterdagen bestaan uit 23 sessies.
De cursussen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen bestaan uit 24 sessies.

Met steun van

MUZIEKMIX 
VOOR KINDEREN
Voor wie zot is van muziek bedachten  
we deze cursus. Je kan er zingen, 
drummen, allerlei instrumenten 
bespelen en, als je zin hebt, zelfs 
dansen. Ook neem je met een 
geluidsrecorder grappige geluiden op 
die je vervolgens vervormt en mixt tot 
je eigen muzikale creaties. Je verkent 
in kleine groepjes vele muzikale 
mogelijkheden.

7-10 elke woensdag 
 van 14u30 tot 16u,
 start 2/10

Prijzen
Voor wie naar school gaat: € 189
Voor de anderen: € 249
CURSUSSEN DIE 1 UUR DUREN 
kosten € 129

 
50% korting voor 
gezinnen met 
een verhoogde 
tegemoetkoming 

 

Schrijf je nu in
Surf naar www.villabasta.be 
en zoek er je favoriete cursus.
Stuur een mailtje naar 
inschrijven@villabasta.be
Of bel ons op 011 72 77 77
Je mag ook altijd binnenspringen 
in de Vissersstraat in Hasselt.
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GITAAR
Je wil gitaar spelen, maar hebt geen zin in notenleer? Wij vliegen er direct in: vingers 
zetten, juist aanslaan, akkoorden spelen, strummen en tokkelen, improviseren …  
Bij ons leer je in groep meespelen met je favoriete muziek. Of je speelt al snel je 
eerste eigen nummer. De gitaarcursus is er voor wie wil starten met gitaarspelen. 
De gitaargroepen zijn er voor degenen die al verschillende akkoorden kunnen spelen.

 Gitaarcursus 
 (voor iedereen)
 9-12 elke woensdag van 
 14u30 tot 15u30, start 2/10
 of elke woensdag van 
 17u30 tot 18u30, start 2/10
 12+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van  
 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van 
 10u tot 12u, start 28/9 

 Gitaargroepen 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 
 16u tot 17u30, start 2/10
12+ elke woensdag van 
 18u tot 20u, start 2/10 
 of elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
 of elke zaterdag 13u tot 15u, 
 start 28/9
18+ elke woensdag van 
 20u tot 22u, start 2/10

 

DJ’EN
Het juiste ritme, de vetste beats, de 
perfecte bassen … Daarmee krijg je 
mensen aan het feesten. Bij ons leer je 
nummers feilloos mixen. Je ontdekt het 
beatmixen, pitchen en scratchen en leert 
verschillende effecten in je mix gebruiken 
zoals eq, acapellas en loops. Je zoekt 
je eigen stijl en genre, maar bent ook 
nieuwsgierig naar nieuwe muziek!

 
 Dj-cursus (voor iedereen)
9-12 elke donderdag van 16u tot 18u, 
 start 3/10
12+ elke maandag van 17u tot 19u,  
 start 30/9
 elke donderdag van 18u tot 20u, 
 start 3/10
16+ elke donderdag van 20u tot 22u,
 start 3/10
 
 Dj-groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, 
 start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10

MUSICAL
Samen met de andere deelnemers 
maak je je eigen musical. Niet te 
zoet en niet te braaf, maar gedurfd 
en eigenzinnig, helemaal van de 
groep zelf. Je bedenkt scènes, 
zingt bekende en zelfverzonnen 
liedjes en verzint toffe dansmoves. 
Wie wil, mag het decor bouwen of 
zorgen voor de kostuums… Aan 
het einde van de reeks sta je te 
schitteren op het podium.
 

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u,
 start 4/10

2020

2019

   cursusdag  

PRAK-
TISCH

Vissersstraat 2
3500 Hasselt

PIANO
Leer in groep piano spelen! Met onze 
ervaringsgerichte methode zonder 
notenleer krijg je alle vingerzettingen, 
akkoorden, ritmes en maatsoorten onder 
de knie. Je begint eerst met je linker- en 
rechterhand afzonderlijk. Eens je de 
akkoorden in de vingers hebt, combineer 
je ze met een melodielijn en voor je het 
weet, speel je je favoriete nummers. En 
wat later … misschien je eerste eigen 
compositie.

 Pianocursus (voor iedereen)
9-12 elke dinsdag van 16u tot 17u, 
 start 1/10 
12+ elke dinsdag van 17u tot 18u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 18u tot 20u, 
 start 1/10

 Pianogroep (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
12+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10
16+ elke dinsdag van 20u tot 22u, 
 start 1/10

PRODUCEN
Met behulp van je laptop, Ableton Live en een 
koptelefoon produce je je eigen muziek vol 
vette beats en knappe melodieën. Je leert de 
software tot in de kleinste details gebruiken. 
Met timestretching, faders, eq en compressie 
mix je alle sporen tot een strak eigen nummer, 
remix of mash-up. Live of via podcast laat je 
je tracks horen.

 Cursus producen (voor iedereen)
12+ elke maandag van 17u tot 19u, start 30/9
 of elke donderdag van 17u tot 19u, start 3/10
16+ elke maandag van 19u tot 21u, start 30/9
 of elke donderdag van 19u tot 21u, start 3/10
 
 Producers groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, start 4/10

BASTA BEATS
Samen experimenteer je met alles wat 
met elektronische muziek te maken 
heeft en bouw je een sterk netwerk uit 
dat boekingen voor fuiven en festivals 
oplevert. In het open atelier kan je ook 
terecht om materiaal te lenen of om 
feedback te vragen op je demo’s.  
We organiseren masterclasses 
waarbij we telkens andere specialisten 
uitnodigen.

14+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

ZINGEN
Kom uit je schulp en laat je stem horen! 
Je werkt aan ademhaling, klankkleur, 
zuiverheid, articulatie, expressie, groove 
en ritme. Je stelt zelf de muziek voor 
die je samen met de anderen wil zingen. 
Wie wil, mag de solo’s zingen. Na enkele 
maanden waag je je aan een eerste eigen 
nummer.

 Zangcursus (voor iedereen)
9-12 elke woensdag van 16u30 tot 18u, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
 
 Zanggroepen (voor wie 
 al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 18u tot 19u30, 
 start 2/10
12+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9
14+ elke zaterdag van 10u tot 12u, 
 start 28/9
16+ elke zaterdag van 13u tot 15u, 
 start 28/9

GELUIDS-
TECHNIEK
Je kan een wereldhit maken in een 
homestudio, maar zonder de juiste 
skills en kennis lukt dat nooit. In deze 
cursus leer je alles over akoestiek, 
microtechnieken, gainstaging, eq, 
compressie, balans, distortion, reverb 
en delay. Je werkt met echte muzikanten 
in een professionele studio (Studio 
Crescendo in Genk). Eenmaal dat  
onder de knie, kan je alles aan.
 
16+ elke zaterdag van 10u tot 12u,  
 start 28/9
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De cursussen op maandagen, vrijdagen en zaterdagen bestaan uit 23 sessies.
De cursussen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen bestaan uit 24 sessies.

Met steun van

MUZIEKMIX 
VOOR KINDEREN
Voor wie zot is van muziek bedachten  
we deze cursus. Je kan er zingen, 
drummen, allerlei instrumenten 
bespelen en, als je zin hebt, zelfs 
dansen. Ook neem je met een 
geluidsrecorder grappige geluiden op 
die je vervolgens vervormt en mixt tot 
je eigen muzikale creaties. Je verkent 
in kleine groepjes vele muzikale 
mogelijkheden.

7-10 elke woensdag 
 van 14u30 tot 16u,
 start 2/10

Prijzen
Voor wie naar school gaat: € 189
Voor de anderen: € 249
CURSUSSEN DIE 1 UUR DUREN 
kosten € 129

 
50% korting voor 
gezinnen met 
een verhoogde 
tegemoetkoming 

 

Schrijf je nu in
Surf naar www.villabasta.be 
en zoek er je favoriete cursus.
Stuur een mailtje naar 
inschrijven@villabasta.be
Of bel ons op 011 72 77 77
Je mag ook altijd binnenspringen 
in de Vissersstraat in Hasselt.
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GITAAR
Je wil gitaar spelen, maar hebt geen zin in notenleer? Wij vliegen er direct in: vingers 
zetten, juist aanslaan, akkoorden spelen, strummen en tokkelen, improviseren …  
Bij ons leer je in groep meespelen met je favoriete muziek. Of je speelt al snel je 
eerste eigen nummer. De gitaarcursus is er voor wie wil starten met gitaarspelen. 
De gitaargroepen zijn er voor degenen die al verschillende akkoorden kunnen spelen.

 Gitaarcursus 
 (voor iedereen)
 9-12 elke woensdag van 
 14u30 tot 15u30, start 2/10
 of elke woensdag van 
 17u30 tot 18u30, start 2/10
 12+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van  
 10u tot 12u, start 28/9
16+ elke woensdag van 
 18u30 tot 20u30, start 2/10
 of elke zaterdag van 
 10u tot 12u, start 28/9 

 Gitaargroepen 
 (voor wie al enige ervaring heeft)
9-12 elke woensdag van 
 16u tot 17u30, start 2/10
12+ elke woensdag van 
 18u tot 20u, start 2/10 
 of elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
16+ elke zaterdag van 
 13u tot 15u, start 28/9
 of elke zaterdag 13u tot 15u, 
 start 28/9
18+ elke woensdag van 
 20u tot 22u, start 2/10

 

DJ’EN
Het juiste ritme, de vetste beats, de 
perfecte bassen … Daarmee krijg je 
mensen aan het feesten. Bij ons leer je 
nummers feilloos mixen. Je ontdekt het 
beatmixen, pitchen en scratchen en leert 
verschillende effecten in je mix gebruiken 
zoals eq, acapellas en loops. Je zoekt 
je eigen stijl en genre, maar bent ook 
nieuwsgierig naar nieuwe muziek!

 
 Dj-cursus (voor iedereen)
9-12 elke donderdag van 16u tot 18u, 
 start 3/10
12+ elke maandag van 17u tot 19u,  
 start 30/9
 elke donderdag van 18u tot 20u, 
 start 3/10
16+ elke donderdag van 20u tot 22u,
 start 3/10
 
 Dj-groep (voor wie al ervaring heeft)
12+ elke vrijdag van 17u tot 19u, 
 start 4/10
16+ elke vrijdag van 19u tot 21u, 
 start 4/10

MUSICAL
Samen met de andere deelnemers 
maak je je eigen musical. Niet te 
zoet en niet te braaf, maar gedurfd 
en eigenzinnig, helemaal van de 
groep zelf. Je bedenkt scènes, 
zingt bekende en zelfverzonnen 
liedjes en verzint toffe dansmoves. 
Wie wil, mag het decor bouwen of 
zorgen voor de kostuums… Aan 
het einde van de reeks sta je te 
schitteren op het podium.
 

12+ elke vrijdag van 17u tot 19u,
 start 4/10

2020

2019

   cursusdag  




