
Informatie Scala 
 
Het nieuwe jaar 2017 begint met een heleboel nieuwe cursussen bij Scala Centrum voor de Kunsten, 
en de inschrijvingen zijn in volle gang. Het kunstencentrum biedt, naast het aanbod aan 
jaarcursussen, ook korte cursussen van 6 lessen aan in muziek, dans, theater, beeldende kunst en 
media aan kinderen, jongeren en volwassenen en de vakdocenten van Scala staan ook voor de 
jongste kinderen klaar!  
Zo starten er na de kerstvakantie twee cursusblokken speciaal voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.  
Creatieve kleuters kunnen de handen uit de mouwen steken in het Kleuteratelier: Spelen, ontdekken 
en fantaseren en daarbij de prachtigste kunstwerken maken. Op deze jonge leeftijd staan kinderen 
heel open voor en leren ze gemakkelijk vrij associëren, een bron van creativiteit en oplossend 
vermogen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben! Plezier aan het eigen ‘scheppend 
vermogen’ staat centraal in het kleuteratelier, waarin met diverse technieken en materialen wordt 
gewerkt. 
Voor kleuters die liever lekker bewegen op muziek is er de cursus Kinderdans. De vakdocenten van 
Scala in Meppel, Steenwijk en Hoogeveen staan te popelen om met de kinderen aan de slag te gaan. 
In de lessen maken de kleuters kennis met diverse danselementen en –stijlen. Dat maakt deze cursus 
is goede, brede basis voor zowel klassiek ballet, jazzdance, moderne dans, hiphop en breakdance. 
Plezier staat voorop en tegelijkertijd leren de kinderen op verschillende manieren hun lichaam te 
bewegen, en worden ze zich bewust van te een (goede) houding. Een leuke cursus voor meisjes én 
jongens! Zelfs de állerkleinsten kunnen bij Scala terecht. In Hoogeveen startte dansdocent Cora van 
der Meulen op veler verzoek een speciale cursus Peuterdans, voor kinderen vanaf 2,5 jaar.  
Naast deze cursussen voor de jongste kinderen zijn er cursusblokken voor oudere kinderen, jongeren 
en volwassenen in alle mogelijke kunstdisciplines.  
 
Kijk voor het volledige aanbod voor deze en vele andere cursussen op www.ontdekscala.nl  

http://www.ontdekscala.nl/

