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Doe mee met Projectweek 2
Na een geslaagde 1e project week in maart, maken we
ons alweer op voor de 2e projectweek die zal lopen

Doe mee met Projectweek 2
Pagina 01

van 13 t/m 18 juni. Thema van deze projectweek is
Wereldmuziek.

Door

onze

docenten

worden

er

workshops aangeboden met muziek uit diverse landen.
Jubileumconcert MOZ- Art 50
jaar!
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Samenspel is ook tijdens deze projectweek belangrijk.
Het

infoblad,

blokkenschema

en

aanmeldformulier

vind je weer via de website/Nieuws

Workshop Songwriting
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"Muziek maak je
samen"

Repetities en concert
JongNBE regionaal West
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Nieuwe tarieven per nieuwe
schooljaar
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Poplab J: Imprint tijdens de 1e Projectweek

De workshop Toonladders rijgen was vorig schooljaar
een groot succes en gaat daarom op verschillende
dagen en locaties op herhaling. Daarnaast kun je
meedoen met PopLab, Afrikaans trommelen, Lets’ play

Agenda
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Latin, leren improviseren of bijvoorbeeld zingend op
reis

gaan.

De

docenten

kunnen

hun

leerlingen

adviseren welke workshops voor hen geschikt zijn.
De projectweek wordt op 18 juni afgesloten met een
Muziekproeverij en een speciaal Slotconcert. U bent

van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De
Muziekproeverij start om 13.00 uur en om 16.30 uur is
het slotconcert door JongNBE regio West. Bij mooi
weer zullen deze activiteiten buiten plaatsvinden.
.
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"Muziek is een wereld op zich, met een taal die we
allemaal begrijpen "
Stevie Wonder

Jubileumconcert MOZ-Art 50 jaar!
Op zondagmiddag 27 november vieren we ons 50-jarig bestaan met een Jubileumconcert in
Dorpshuis Swanla. Het concert zal een samenwerking zijn met het Rijnlands Symfonie Orkest en
de muziekschool. Enkele docenten zullen als solist optreden met het orkest. Ook zullen een
aantal leerlingen en ensembles van zich laten horen. Daarna nodigen we u uit voor een borrel
en is er gelegenheid om elkaar te feliciteren met het jubileum. Entree is gratis, maar graag t.z.t.
wel even aanmelden via de website, want vol is vol!

Workshop Songwriting
Hoe begin je met het schrijven van een nummer? Wat komt er allemaal bij kijken, en wat kan je
doen als je vastloopt? Deze en andere onderwerpen komen aan bod bij MOZ-Art’s eerste
workshop Songwriting, onder leiding van songwriter en zangdocent Evi Bosman.
Je gaat aan de slag met opdrachten om je schrijfproces te kickstarten. Zelf creëren door het
gebruik van verschillende technieken en je ontvangt een aantal handige tips. Ook is er
gelegenheid om eigen werk te spelen en elkaar feedback te geven.
Doe mee met één van deze leuke workshops op donderdag 19 mei, 9 juni of 16 juni.

Tijd: 19.00-20.30 uur, Kosten: €27,= , Doelgroep: vanaf 12 jaar.
Leerlingen van MOZ- Art kunnen in de Projectweek (16 juni) meedoen voor slechts €10, =
Deze workshops zijn de kick-off van de reguliere lessen die Evi vanaf september gaat geven.
Maak nu alvast kennis en doe mee! Inschrijven via: website/Aanbod

Volg je ons al?
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Repetities en Concert JongNBE regionaal West
Bent u al komen kijken en luisteren? Ook de komende tijd zal het JongNBE regionaal West
repeteren in de aula van de muziekschool. De jonge amateurmusici tussen 15 en 20 jaar worden
gecoacht door onze directeur Dick Verhoef.
Tijden repetities: 10:30 uur tot 13:30 uur. Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken.
Zondag 15 mei: Open repetitie 4, Aula van de muziekschool
Zondag 29 mei: 15.30 concert met het NBE, Tivoli Utrecht
Zaterdag 18 juni: 16.30 uur Slotconcert als afsluiting van de Muziekproeverij, bij MOZ- Art.
Zondag 9 oktober: Theater Swanla, Zevenhuizen.

Nieuwe tarieven per nieuwe schooljaar
Inflatie, gasprijzen… Ook MOZ- Art ontkomt niet aan stijgende kosten en wij zullen daardoor onze
lesprijzen gaan verhogen met 1,9 % vanaf het nieuwe seizoen. Het overzicht van de nieuwe
tarieven staat binnenkort op de website.

Voor in de agenda
13 t/m 18 juni: Projectweek 2
18 juni: Muziekproeverij van 13.00-16.00 uur met om 16.30 uur: concert van JongNBE Regio

West bij muziekschool MOZ- Art.
2 juli: Muziekcafé: 16.00-17.00 uur: leerlingen spelen in de Aula van MOZ- Art.
1 oktober: Zuidplas MuziekFestival (ZMF), voorprogramma door leerlingen van MOZ- Art.
15 oktober: De Kleine Trompetter Jubileumconcert 125 jaar, met Muziekproeverij van MOZArt in combi met het jeugdorkest van DKT.
27 november: Jubileumconcert MOZ- Art 50 jaar i.s.m. het Rijnlands Symfonie Orkest in

Dorpshuis Swanla, 15.00 uur.

Volg je ons al?

DE NIEUWSBRIEF VAN MOZART MUZIEKONDERWIJS VERSCHIJNT 6 X PER JAAR

MOZ-Art nieuws | pagina 03

