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Bij Villa Basta kom je terecht in een 
club voor jonge creatievelingen 
waar je je passie deelt met 
creatieve soulmates. Vriendschap, 
creatieve vrijheid en plezier, daar 
draait het om in de Villa. Je werkt 
het hele jaar door samen aan een 
project of product.

Je vindt bij ons ateliers, studio’s 
en een cafeetje om samen te 
zijn en samen te werken. Er zijn 
materialen en apparatuur om mee 
te experimenteren en je ontmoet 
toffe mensen met interessante 
ideeën. Onze begeleiders 
staan open voor jouw fantasie, 
ze zijn er om te luisteren, om 
enthousiasme te delen en om je 
verbeelding te stimuleren. Zo kom 
je terecht in een team van jonge 
artiesten en beleef je samen... 
kippenvelmomenten!

*ook op je bek gaan.

alles 
is mo
gelijk!*



cursussen 
Heb je weinig of geen ervaring en 
wil je al doende leren? Dan kan je 
terecht in onze cursussen.  Je start 
met de basics en al snel boek je de 
eerste resultaten: een kort muziek- 
of theaterstuk, filmpjes, een kleine 
tentoonstelling... Het zijn nooit saaie 
lessen, want je steekt zelf de handen 
uit de mouwen en vindt al spelend 
soulmates voor het leven.

ateliers
Heb je al enige ervaring, 
bijvoorbeeld door een cursus 
bij Villa Basta, een andere 
vereniging of de academie? Dan 
zijn onze ateliers ideaal om je 
skills verder aan te scherpen! Je 
leert er de kneepjes van het vak 
en realiseert met de groep een 
eerste volwaardige productie 
voor een publiek.
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creatief 
schrijven
Zit je graag met een boekje 
in een hoekje? En wil je 
dat zelf ook eens doen, je 
eigen boek schrijven? Een 
ervaren schrijver leert je 
het geheim van het vak! 
Je gaat op zoek naar je 
eigen onderwerpen en 
persoonlijke schrijfstijl. Je 
speelt met verhaalopbouw, 
vertelstandpunten, tijd 
en ruimte, personages 
en dialogen. Samen met 
de groep werk je aan een 
eerste boek(je), uitgegeven 
door Villa Basta.
 CURSUS 15+  DI 18U TOT 20U

bast-art
Je experimenteert naar 
hartenlust met allerlei 
kunst- en druktechnieken 
om collages, illustraties, 
beeldhouwwerken, 
schilderijen, linosnedes... 
te maken. Ervaring is niet 
nodig, wij leren je eerst 
alle basistechnieken. 
Je ontmoet vrienden 
met dezelfde passie, 
je inspireert elkaar en 
werkt aan een eigen 
groepstentoonstelling.
 CURSUS 9+  MA 16U TOT 18U 
 CURSUS 15+  MA 20U TOT 22U
 ATELIER 12+  MA 18U TOT 20U

fashion & 
upcycling
Met verschillende 
spullen, stoffen en 
tweedehandskleding maak 
je je eigen frisse kledinglijn. 
Je laat je inspireren door 
bekende ontwerpers, je 
experimenteert met gekken 
combinaties en accessoires, 
vormen en kleuren. Je blaast 
je oude kleding nieuw leven 
in. Aan het einde van het 
jaar zetten we dan onze 
eigen modeshow op poten.
 CURSUS 12+  VR 17U TOT 19U 
 CURSUS 15+  VR 19U TOT 21U

street art
Naar het voorbeeld van 
bekende kunstenaars 
als Banksy, Andy Warhol 
en Jean-Michel Basquiat 
werk je aan je eigen 
ontwerpen, installaties en 
projecten. Een kunstwerk 
met plakband, een reeks 

stickers, artistieke posters, 
een graffiti piece, met 
spuitbussen bewerkte 
stencils... alles kan. Samen 
met je crew beslis je wat je 
waar creëert: op een muur, 
zebrapad of in een verlaten 
fabriek. 
 CURSUS 12+  DO 17U TOT 19U 
 CURSUS 15+  DO 19U TOT 21U

naaien
Onder begeleiding van 
een ervaren Fashionista 
ga je creatief aan de 
slag met verschillende 
naaitechnieken. Beginnen 
doen we met de basics van 
kledingontwerp, naald en 
draad en naaimachines. 

Eens je de basis in de 
vingers hebt, begin je aan 
een eerste patroon: je naait 
je eigen jasje of broek. Aan 
het einde van de rit maak je 
unieke kleren die je in geen 
enkele winkel vinden kan.
 CURSUS 15+  MA 18U TOT 20U 
 ATELIER 15+  MA 20U TOT 22U

grafisch design
In deze cursus leer je 
spelenderwijs over layers en 
opacity, blending, brushes 
en kleurgebruik. Laag na 
laag ontwikkel je zo je eigen 
stijl in digitale media. Met 
je vrienden werk je het 
hele jaar aan verschillende 
projecten, gaande van 
een eigen website of 
een reeks affiches tot en 
met de volledige huisstijl 
en vormgeving voor 
bijvoorbeeld een nieuwe 
hamburgerketen.
 CURSUS 12+  VR 17U TOT 19U 
 CURSUS 15+  VR 19U TOT 21U
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breakdance
Breakdance draait om expressie, lichaamsbeheersing, ritmisch 
gevoel en uiteraard een flinke dosis durf. De crew helpt je step 
by step verder en samen met een volleerd breakdancer zoek je 
naar je eigen stijl, met snappy footwork en powermoves. Met 
bewegingen zoals de windmill, headspin, freeze en six step 
steel je de show en word je de baas van de dansvloer. 
 CURSUS 6+  DO 16U30 TOT 17U30  CURSUS 9+  DO 17U30 TOT 18U30 
 CURSUS 12+/15+  DO 20U TOT 21U  ATELIER 9+  DO 18U30 TOT 20U

dans fans
In onze dansgroep voelt iedereen zich op z’n gemak, we 
inspireren en motiveren elkaar met de strafste moves! Onze 
enige ambitie? Dansen, dansen en nog eens dansen! Al 
doende laten we je kennis maken met de verschillende stijlen 
binnen de danswereld: van hiphop tot klassiek, van modern tot 
salsa en van freestyle tot jazz. Alles kan en mag. 
 CURSUS 7+  VR 16U TOT 17U30  CURSUS 9+  VR 17U30 TOT 19U 
 CURSUS 12+  VR 19U TOT 20U30
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digitale fotografie 
Van camerastandpunt tot sluitertijd, van scherptediepte 
tot diafragma en compositie, al doende vind je je weg in 
de wereld van het digitale beeld. We maken je ook wegwijs 
in verschillende apps en programma’s zoals Photoshop 
en Lightroom om je foto’s die extra finishing touch mee te 
geven. In groep inspireer je mekaar door tekeningen, foto’s, 
filmpjes en ideeën te delen en uiteindelijk zelfs een eigen 
tentoonstelling op poten te zetten.
 CURSUS 12+/15+  WO 18U TOT 20U  CURSUS 12+/15+  ZA 12U30 TOT 14U30  
 ATELIER 12+/15+  WO 16U TOT 18U  ATELIER 12+/15+  ZA 10U TOT 12U

analoge 
fotografie
Altijd al eens 
willen werken met 
een old school 
analoge camera? 
We leren je de 
mooiste (analoge) 
kiekjes maken. Nu 
eens sta je in een 
verlaten gebouw, 
dan weer ben 
je omgeven 
door de weidse 
natuur of zit je 
in een intieme 
portretstudio. 
Je verkent de 
techniek van 
de fotografie en 
experimenteert 
spelenderwijs met diafragma, sluitertijd en ISO. Daarna 
ontwikkel je je foto in onze donkere kamer. Op het einde bouw 
je met de groep een eigen fototentoonstelling!
 CURSUS 9+  DI 16U TOT 18U  CURSUS 12+  DI 18U TOT 20U 
 CURSUS 15+  DI 20U TOT 22U
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piano
Gefascineerd door de 
piano met zijn zeven 
octaven, zijn rijke klank, 
zijn onuitputtelijke 
mogelijkheden...? Kom 
dan alles leren over 
vingerzettingen, melodie, 
akkoorden en ritmes. Je start 
met simpele oefeningen 
in groep, leert spelen op 
gehoor en voor je het weet, 
speel je je favoriete nummers 
en schrijf je je eigen songs. 
Wie durft, mag improviseren. 
Je werkt samen in een fijne 
groep leeftijdsgenoten met 
dezelfde passie. Klassieke 
notenleer komt er niet aan te 
pas, spelplezier des te meer.
 CURSUS 9+  MA 16U TOT 17U        
 CURSUS 12/15+  MA 17U TOT 19U  
 ATELIER 9+  DI 16U TOT 18U 
 ATELIER 12+/15+  DI 18U TOT 20U 
 ATELIER 15+  MA 19U TOT 21U

basgitaar
De bas is – zoals het 
woord al zegt – een 
basisinstrument! Met 
een basgitaar leg je de 
fundering waarop de 
andere instrumenten 
kunnen bouwen. In 
deze cursus speel je 
je favoriete nummers 
en leer je plucken 

en slappen. Een volleerd 
bassist geeft tips, helpt 
je bij de techniek en 
verkent samen met jou 
de mogelijkheden van het 
instrument. Notenleer is niet 
nodig. Goesting wél. Op het 
BASTA-festival geef je in 
groep een live show op het 
podium.
 CURSUS 9+  ZA 11U TOT 12U 
 CURSUS 12+  ZA 12U30 TOT 14U30 
 CURSUS 15+  ZA 14U30 TOT 16U30

gitaar 
Ervaring of niet, bij ons leer 
je alles over akkoorden, 
riffs, strummen, tokkelen 
en songwriting. Speel je 
favoriete nummers en 
ontwikkel je tot een singer-
songwriter met een eigen 
stijl! Bij ons geen strenge 
leraar, maar een rasechte 
muzikant die ieders inbreng 
waardeert en er samen een 

fijne vriendengroep van 
maakt. Voor je het weet ben 
je dé gitarist van je eigen 
band.
 CURSUS 9+  WO 13U30 TOT 14U30  
 CURSUS 12+  WO 17U TOT 19U 
 CURSUS 12+  DO 17U TOT 19U 
 CURSUS 12+  ZA 10U TOT 12U
 CURSUS 15+  DO 19U TOT 21U
 CURSUS 15+  ZA 12U30 TOT 14U30
 ATELIER 9+  WO 14U30 TOT 16U30
 ATELIER 12+  WO 19U TOT 21U
 ATELIER 12+  ZA 10U TOT 12U 
 ATELIER 15+  ZA 12U30 TOT 14U30 
 ATELIER 15+  ZA 14U30 TOT 16U30 
 ATELIER 15+ DE STOEPS  ZA 14U30 TOT 
16U30

zingen
Je zingt graag en je wil je 
zangkunsten naar een hoger 
niveau tillen? Bij ons leer 
je alles over ademhaling, 
stemtechniek, ritme, 
articulatie en verschillende 
stemfuncties. Je zingt in een 
gezellige groep de nummers 
die je zelf kiest. Wie wil, mag 
de solo’s zingen. Na enkele 
maanden zing je je eerste 
eigen nummer en aan het 
einde van het jaar sta je live 
op ons podium tijdens het 
BASTA-festival!
 CURSUS 9+  WO 18U TOT 20U 
 CURSUS 12+/15+  ZA 14U30 TOT 16U30 
 ATELIER 9+  WO 16U TOT 18U 
 ATELIER 12+/15+  ZA 12U30 TOT 14U30 
 ATELIER 15+ TW11  ZA 10U TOT 12U
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muziekmix 
Je bent verzot op muziek, als 
het mocht zong je de hele 
dag luidkeels...? Kom dan 
bij ons muziek maken en 
zelfs dansen als je zin hebt. 
Met een geluidsrecorder 
neem je grappige geluiden 
en instrumenten op die 
je vervormt en mixt tot je 
eigen muzikale creaties. In 
kleine groepjes ontdek je 
welke sound jij kan maken 
en welke tekst je daarbij 
kan zingen. Je mag ook 
eigen favoriete muziek 
voorstellen. Je werkt samen 
aan een leuk toonmoment.
 CURSUS 7+  WO 13U30 TOT 15U30

DJ
Wil je alles leren over 
beatmatchen, loops, 
cue-points en de geheimen 
van een vette 
DJ-set? Een 
ervaren DJ 
geeft je tips 
& tricks die je 
meteen kan 
uitproberen 
op een 
professionele 
Pioneer DJ-
controller. Jij 
mag intussen 
je goesting 
doen en je 

eigen stijl ontwikkelen. 
Samen met je crew bouw 
je feestjes op ons Villa 
Bastapodium tijdens 
Pukkelpop, Genk On Stage 
of Absolutely Free Festival!
 CURSUS 9+  MA 18U TOT 20U 
 CURSUS 9+  VR 16U TOT 18U 
 CURSUS 12+  VR 18U TOT 20U 
 CURSUS 15+  VR 20U TOT 22U 
 ATELIER 9+  MA 16U TOT 18U 
 ATELIER 12+  DO 17U TOT 19U 
 ATELIER 12+  DO 19U TOT 21U

producen 
Hoe begin je aan een 
hiphop nummer? Hoe 
arrangeer je een EDM 
track? Hoe bedenk je straffe 
melodieën, arrangementen 
en drumpatronen? Een 
ervaren producer geeft 
jou de tips en tricks die je 
nodig hebt. Je leert werken 

met Ableton, software 
synths, timestretching, 
gain, EQ, compressie...  En 
als je alle ingrediënten hebt 
toegevoegd, mix je het 
geheel tot een strak eigen 
nummer, remix of mash-up.
 CURSUS 12+/15+  MA 17U TOT 19U 
 ATELIER 12+/15+  MA 19U TOT 21U

podcast
In deze cursus 
experimenteer je met allerlei 
formats en stijlen. Verwacht 
je dus aan een brede waaier 
van reportage-, tekst-, 
audio- en videoworkshops! 
Hierbij laat je je inspireren 
door elkaars verhalen, 
teksten, muziek en filmpjes. 
Je werkt met een groep 
kameraden aan je eigen 
kanaal, onder begeleiding 
van een ervaren podcaster.
 CURSUS 12+  VR 17U TOT 19U 
 CURSUS 15+  VR 19U TOT 21U
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improvisatie
Je wil je keihard uitleven op een podium, maar je hebt de pest 
aan teksten studeren? Dan is dit iets voor jou: geen scenario, 
geen regieaanwijzingen, geen decor of kostuums. Enkel een 
locatie en een personage, de rest van het verhaal improviseer 
je on the spot. We oefenen met associëren en spontaan spel. 
En lukt het even niet, de groep vangt je altijd op. Mislukken 
bestaat trouwens niet bij impro, want hoe gekker/onnozeler, 
hoe beter.
 ATELIER 15+  DI 20U TOT 22U

theater
Samen theater spelen en veel plezier maken, daar draait het 
om in Villa Basta. Een regisseur leert je hoe je geloofwaardig 
acteert en improviseert. Je leert alles over emotie, focus, 
status, uitstraling en ruimtegebruik. Je vertrekt van je 
eigen fantasie, verhalen en 
persoonlijkheid en met een 
fijne groep leeftijdsgenoten 
werk je samen aan een eigen 
voorstelling. En wie weet is dat 
nog maar het begin, kijk maar 
naar oud-cursisten Matteo 
Simoni en Sebastien Dewaele...
 CURSUS 6+  WO 13U30 TOT 15U30  
 CURSUS 8+  WO 13U30 TOT 15U30  
 CURSUS 10+  DI 16U TOT 18U  
 CURSUS 12+  DI 17U TOT 19U  
 CURSUS 15+  WO 20U TOT 22U  
 ATELIER 8+  WO 16U TOT 18U 
 ATELIER 8+  DO 16U TOT 18U  
 ATELIER 10+  WO 18U TOT 20U  
 ATELIER 12+  DI 19U TOT 21U  
 ATELIER 12+  WO 16U TOT 18U  
 ATELIER 12+  DO 18U TOT 20U  
 ATELIER 15+  DI 18U TOT 20U 
 ATELIER 15+  WO 18U TOT 20U
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animatiefilm/
stop-motion
Samen met een groep 
vrienden verzin je de 
mafste verhalen en zet die 
om in een animatiefilm. Je 
maakt tekeningen, je knipt 
en plakt en brengt alles 
tot leven. Een fototoestel 
en laptop zijn daarbij dé 
hulpmiddelen. Achteraf 
voorzie je de films van 
stemmetjes en klanken 
om te eindigen met een 
afgewerkte animatiefilm 
die we vertonen voor een 
enthousiast publiek.
 CURSUS 9+  WO 13U30 TOT 15U30       
 CURSUS 12+  WO 16U TOT 18U
 CURSUS 15+  WO 18U TOT 20U

YouTube 
Start je eigen YouTube-
kanaal op en word 
een celebrity in je 
vriendenkring! Gewapend 
met vlogcamera’s maak 
je samen met de groep 
vlogs, verzin je challenges, 
plaats je zotte muziekjes en 
voice-overs op je beelden, 
edit je jouw Top 10... Al 
doende word je zo een kei 
in storytelling. Intussen leer 
je werken met professionele 
camera’s, een green screen 
en montageprogramma’s. 
 CURSUS 9+  MA 18U TOT 20U
 ATELIER 9+  MA 16U TOT 18U
 ATELIER 9+  VR 17U TOT 19U
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schrijf je in 
door een e-mail te sturen met: 
- je naam
- adres 
- geboortedatum 
- gsm-nummer 
- naam van de cursus/atelier 
naar hasselt@villabasta.be 

Je kan ook bellen naar 011 72 77 77.  
Of surf naar www.villabasta.be en vul bij de  
gewenste cursus het inschrijfformulier in.

prijzen (voor 23 sessies)
cursussen van 1u - € 125

cursussen van 1,5u 
€ 155 (studenten) / € 190 (anderen)

cursussen van 2u
€ 195 (studenten) / € 240 (anderen)

cursuslocatie
Villa Basta
Vissersstraat 2E
3500 Hasselt
(aan het Albertkanaal)

50% korting 
voor gezinnen met een verhoogde 
tegemoetkoming.

corona garantie
Als we tijdens het cursusseizoen sessies moeten 
annuleren, dan krijgen de deelnemers een terugbetaling, 
overeenkomstig het aantal gemiste sessies.
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foto’s Veerle Frissen - Alexander Godts - Gaïa Kaboukos 
Ann-Katrien Van De Velde - Kristof Vrancken
ontwerp www.alley.be
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