
DE BOERHAAVE
onderbouw havo, 

atheneum, gymnasium
en leerroute ecolyceum

Ruimte geven. Ruimte krijgen. Ruimte nemen.

Dansen als een pro. Samen zingen in een band of  koor. Een beeld 
maken van speksteen. Voor dit soort culturele activiteiten krijg je alle 
ruimte in de Masterclass Kunst & Cultuur. 

Vóór de herfstvakantie mag je rondkijken in de Masterclass. Eens 
zien wat er allemaal te beleven valt en of  je de rest van het jaar 
ergens aan mee wilt doen. It’s all up to you. Wie weet, ontdek je wel 
een verborgen talent! 

Op het toneel, in een band of  met een expositie. Aan het eind van 
het jaar willen we jou zien shinen! 

Ruimte voor kunst en cultuur



Iets voor jou  

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl

ETTY HILLESUM LYCEUM

DE BOERHAAVEARKELSTEIN HET STORMINK HET VLIERDE MARKE

Drama
Toneel draait om emotie, je inleven in een rol, even 
helemaal iemand anders zijn. Laat je eens van een 
andere kant zien en verbaas iedereen om je heen!

Dans
Dansen in een groep is gaaf. Je neemt 
je eigen ideeën mee en maakt een dans 
op een mix van muziek, die je zelf  mag 
aanleveren.

Popband
Gitaar, bas, percussie, drum, toetsen, sax 
en zang. Een geweldige samenstelling voor 
een nieuwe band. Heb je al wat ervaring? 
Stap dan in de Masterclass Popband, want 
we beginnen al snel hits te spelen.

Koor(zang)
Samen zingen is ontspannend en geeft 
energie tegelijkertijd. En het resultaat is 
ook nog eens fantastisch. Je mag je eigen 
nummers inbrengen. Maakt niet uit of  het 
pop, rock of  jazz is. Of  zelfs klassiek.

Kosten
De Masterclass Kunst & Cultuur is extra 
naast gewone schooluren. Twee lesuren op 
een vast moment in de week vanaf  de herfstvakantie. De 
kosten zijn 125 euro. Je krijgt vanzelf  een uitnodiging als 
je op De Boerhaave zit.  


