
zomerprogramma 
summer programme

>> Dit schema is onder voorbehoud, het kan zijn dat er cursussen worden gewijzigd of toegevoegd. Bekijk crea.nl voor de meest actuele informatie.  >> This schedule is subject to changes. Courses might be changed or 
added. Please check crea.nl for the most up-to-date information.

fotografie
photography

muziek
music

film & digitaal
film & digital

dans
dance

theater
theatre

beeldend
fine arts

schrijven
writing

week 1
8 t/m 12 juli

schrijfwerkplaats
docent: Marije Uijtdehaage

solozang II
docent: Mirjam van Dam

DSLR documentary
teacher: Pepijn Kortbeek

afromix
teacher: Avalon Brown

Meisner acteertechniek introductie
docent: Herman Bolten

theaterwerkplaats
docent: Isabel Schröder

schilderwerkplaats
docent: Bas Coenegracht

urban sketching
docent: Merel Barends

photoshop
docent: Audrey Weeren

photography studio
teacher: Karijn Kakebeeke

columns
docent: Aukelien Weverling

vocal free style
docent: Nicoline Snaas

week 2
15 t/m 19 juli

patempa 
docent: Tijn Jans

danswerkplaats
docent: Nicola Balhuizen Hepp

theatersport
docent: Michiel Rampaart

muurschildering
docent: Bas Coenegracht

toegepaste keramiek
docent: Det Smeets

ware verhalen
docent: Aukelien Weverling

zangwerkplaats 
docent: Jolieke Sorber

filmwerkplaats
docent: Ellen-Alinda Verhoeff

illustrator
docent: Janneke Meijer

de perfecte serie
docent: Karijn Kakebeeke

regie
docent: Maritza Rietdijk

fotowerkplaats
docent: Marc Faasse

week 3
22 t/m 26 juli

portfolio
docent: Tess Löwenhardt

klassiek ballet
docent: Cleo Kwaaitaal

theaterwerkplaats
docent: Maruja Bobo Remijn

schilderwerkplaats
docent: Marjan Verkerk

tekenen naar de waarneming
docent: Jasper Kooper

schrijfwerkplaats
docent: Aukelien Weverling

spoken word
docent: Naomi Veldwijk & Ike Krijnen

spoken word
docent: Naomi Veldwijk & Ike Krijnen

week 5
5 t/m 9 augustus

dance improvisation
teacher: Tom Goldhand 

theaterwerkplaats
docent: Maritza Rietdijk

schilderwerkplaats
docent: Rombout Oomen

bullet journaling
docent: Safia Jahangier

schrijfwerkplaats
docent: Eva Kelder

creative writing II
teacher: Erik Raschke

stand-up comedy (gevorderden)
docent: Roel C. Verburg

solozang I
docent: Renee van Bavel

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

fotowerkplaats
docent: Sander Heeze

analoge fotografie
docent: Mels de Gooijer

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

documentary storytelling
docent: Pepijn Kortbeek

beeldverhaal
docent: Sander Heezen

week 4
29 juli t/m 2 augustus

filmwerkplaats
docent: Tess Löwenhardt

animation
teacher: Senne Hartland

danswerkplaats
docent: Feadan McCall

musical in 10 minuten: hercules
docent: Frank Irving & Sietse Remmers

het portret als landschap
docent: Marjan Verkerk

collage
docent: Peter Dammers

kinderverhalen
docent: Ellen Stoop

stand-up comedy
docent: Roel C. Verburg

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

electronic music production
docent: Olaf Kerckhaert

ukelele
docent: Timon Koomen

illustreren van papier tot photoshop 
docent: Thijs Vissia

scenarioschrijven
docent: Rogier de Blok

durven zingen
docent: Jolieke Sorber

portretfotografie
docent: Emilie Hudig

week 6
12 t/m 16 augustus

filmwerkplaats
docent: Ton Panken

montage met FCP X
docent: Pepijn Kortbeek

dance studio
teacher: Sandra Kramerova

buiten naar binnen brengen
docent: Bram Stoof

etsen e.a. druktechnieken
docent: Mels de Gooijer

writing studio
teacher: Erik Raschke

poëzie
docent: Martijn den Ouden

singer songwriter
docent: Roemer van der Steeg

klassiek zingen
docent: Joost Schouten

theaterteksten
docent: Sietse Remmers

bewegingstheater 
docent: Jan Taks

storytelling
docent: Rosa van Toledo

zangwerkplaats 
docent: Jolien Grunberg

gitaar 
docent: Timon Koomen

musical in 10 minuten: hercules
docent: Frank Irving & Sietse Remmers


