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Per  1  januari  2022  is  Dick  Verhoef  de  nieuwe  directeur  van

onze  muziekschool .  Hans  van  der  Maas  was  ruim  2,5  jaar

directeur  maar  koos  ervoor  om  zi jn  muzikale  carr ière

voorrang  te  geven.

Dick  woont  in  Moordrecht ,  is  dir igent  van  diverse  orkesten  en

was  voorheen  werkzaam  als  hoornist  en  o.a.  als  art ist iek

coördinator  bi j  het  Leerorkest  te  Amsterdam.

Dick Verhoef nieuwe directeur bij MOZ-Art IN DEZE
 NIEUWSBRIEF

Dick  Verhoef  nieuwe  directeur

bi j  MOZ -Art
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Een  bi jzonder  moment  om  in  een  lockdown  het  stokje

over  te  nemen,  zeker  nu  MOZ -Art  in  2022  haar  50 - jar ig

jubi leum  viert .  O p  d e  p l a n n i n g  s t a a n  d i v e r s e

a c t i v i t e i t e n ,  m a a r  d a a r o v e r  h i e r o n d e r  m e e r .

"Een bijzonder
moment om in een

lockdown het stokje
over te nemen."

Dick verhoef

In  2022  bestaat  de  muziekschool  50  jaar  en  dit  wil len

we  op  gepaste  wijze  vieren  met  elkaar .

Op  het  programma  staan  o.a.  een  Jubi leumconcert  op

z o n d a g m i d d a g  2 7  n o v e m b e r  in  Swanla.  Het  concert

zal  in  samenwerking  zi jn  met  het  Ri jnlands  Symfonie

Orkest  en  leer l ingen  en  docenten  van  MOZ -Art .  

MOZ-Art bestaat 50 jaar! 

Art

Agenda  
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JongNBE regionaal West 

"Muziek is de universele taal van de mensheid"
Henry Wadsworth Longfellow

 

Naast de reguliere lessen bieden we als muziekschool 2 projectweken per schooljaar aan. Deze

zijn bedoeld als aanvulling op de gewone lessen. Hiermee laten we zien dat we meer bieden dan

alleen individuele lessen en willen we onze leerlingen op andere manieren muzikaal inspireren

en verdieping geven. 

De 1e Projectweek zal plaatsvinden van maandag 14 t/m zaterdag 19 maart. Het thema van

deze week is Samenspel. Denk aan samenspel in kleine of iets grotere ensembles,

voorspeelmomenten en met verschillende instrumenten samenspelen. Leuk om ook eens met

andere docenten kennis te maken. De reguliere lessen komen deze week te vervallen.  Via je

eigen docent ontvang je muziek, de indeling en word je verder geïnformeerd. Houd ook de

website in de gaten voor de meest actuele informatie. 
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Projectweek 1 

Volg je ons al?

In het Jubileumjaar hebben we ook gasten van buiten. 

JongNBE regionaal West: In verschillende windstreken van het land heeft het NBE (Nederlands

Blazers Ensemble) jonge blazersensembles opgericht in de leeftijd 15-20 jaar: jongNBE noord,

jongNBE oost en jongNBE west. Deze ensembles bestaan uit 10 gevorderde amateurs uit de

regio tussen de 15 en 21 jaar. Ze worden gecoacht door een ervaren NBE-musicus en treden

verschillende keren per seizoen op. Een keer met het NBE en ook enkele concerten bij hen in de

buurt. JongNBE regionaal heeft een breed repertoire van klassieke meesterwerken tot

avontuurlijke eigentijdse (pop)muziek. 

https://www.instagram.com/mozartzuidplas/
https://www.facebook.com/muziekschoolzuidplas/
https://moz-art-zuidplas.nl/nieuws/


Voor in de agenda 

De ambitie is om op hoog niveau en op een spannende manier samen muziek te maken. Het

JongNBE regionaal zorgt voor samenwerking in de regio (conservatoria, jeugdorkesten,

HaFaBra) en probeert een brug te slaan tussen de verschillende muziekpraktijken. Het ensemble

komt in een korte periode van 4 repetities samen.

De komende tijd zal het ensemble bij MOZ-Art in de aula repeteren o.l.v directeur Dick Verhoef.

Ouders en leerlingen zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren! 

Tijden repetities: 10:30 uur tot 13:30 uur. Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken. 

Kijk ook eens op de website van het NBE: https://nbe.nl/info-jongnberegionaal/

Zondag 20 maart: open repetitie 1, audities voor open vacatures

Zondag 10 april: open repetitie 2
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...vervolg Jong NBE 

DE  NIEUWSBRIEF  VAN  MOZART  MUZIEKONDERWIJS  VERSCHIJNT  6  X  PER  JAARVolg je ons al?

14 t/m 19 maart: Projectweek 1

26 maart: Muziekproeverij in Op Moer, Moerkapelle 

13 t/m 18 juni: Projectweek 2 

18 juni: Muziekproeverij + concert JongNBE-West in muziekschool MOZ-Art.

1 oktober: Zuidplas MuziekFestival (ZMF)

15 oktober: De Kleine Trompetter Jubileumconcert 125 jaar, met Muziekproeverij van  MOZ-

Art in combi met het jeugdorkest van DKT. 

27 november: Jubileumconcert MOZ-Art 50 jaar i.s.m. het Rijnlands Symfonie Orkest in

Swanla, 15.00 uur. 

30 november: Pepernotenconcert 16.30 uur.  

https://nbe.nl/info-jongnberegionaal/
https://www.facebook.com/muziekschoolzuidplas/
https://www.instagram.com/mozartzuidplas/

