
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Art United krijg je de kans om uit te proberen wat jij leuk vindt en wat bij jou past! 
 
Art United is er voor jongeren van 10 tot 18 die in Den Bosch wonen en/of naar school gaan  
 
Of je gek bent van muziek, vette dansjes doet op TikTok, tekent in al je schriften of de hele dag 
foto’s maakt voor je insta. Je krijgt de kans om samen met andere jongeren en de coaches uit te 
proberen wat jij leuk vindt en wat bij jou past. Iedereen is welkom! 
 
Kijk hier wat de coaches erover zeggen: klik hier 
En een van de deelnemers zelf: klik hier 

  

https://youtu.be/OIG0EbCtmKc
https://youtu.be/9YGnlU0ZKTQ


Je kunt deelnemen aan de volgende categorieën: 

MUSIC (& songwriting) 

Iedereen die graag muziek maakt, kan zich inschrijven in deze 
categorie. Het maakt niet uit of je muzikant bent of rapper, zangeres 
of DJ. Iedereen is welkom om samen met een coach je muziek net 
dat stukje beter te maken.  

 

Met zoveel andere toffe muzikanten om je heen vind je bovendien 
altijd een leuke match. Want bij Art United werk je samen. 

 
 
DANCE (& choreo maken) 
 
Dans jij iedere dag in je eigen kamer? Zou je je TikTok-dansvideo’s 
graag beter maken? Lijkt het je wel leuk om zelf een dans te 
bedenken en die met een groep uit te voeren? 
 
Kortom, is dans jouw ding? Dan zit je bij Art United Dans goed! 
  



 

ART (& Media & Fashion) 

 
Ben jij diegene die graag lekker creatief bezig is? Tekenen, 
fotograferen, video’s maken? Wil je misschien je eigen mode 
ontwerpen? Ben jij erg nieuwsgierig naar beeldende kunst en wat je 
er zelf mee kan?  

Dan is het echt tijd om je in te schrijven voor Art United beeldend! 

 
 
 

CREW 
Sta je liever niet in de spotlights, maar lijkt het je leuker om 
achter de schermen te werken? Dan kun je Crewmember 

worden. Je leert je organisatorische skills te vergroten. Samen 
met de andere Crewmembers zorg je ervoor dat alles perfect 

verloopt bij Art United! 
  



Start 
Zondag 14 maart Online Kick Off 
Maandag 15 en woensdag 17 maart start coaching 

 
Meer weten?  
Mail naar Studi073@huis73.nl  
App of bel naar 0680180509 Leonie 
Check onze insta www.instagram.com/studi073 

 
Inschrijven is gratis, maar wel verplicht 
Dit doe je via ons online inschrijfformulier  
 
Of check de website van Huis73: https://cursussen.huis73.nl  
 

 

Bonus 
Muzikant en rapper Johan maakte een rap speciaal voor het vijfde Art 

United Festival (dat was afgelopen schooljaar). Je ziet & hoort hem 

hier 
 

http://www.instagram.com/studi073
https://forms.gle/qJrgoTxjqiHjTxVVA
https://cursussen.huis73.nl/
https://youtu.be/k8URzlh4vKQ
https://youtu.be/k8URzlh4vKQ

