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Vanaf  2 september zul len we gedurende het  school jaar  20 

instrumentale muzieklessen verzorgen (volgens de Leerorkest  

formule)  op CBS de Loofboom. Twee docenten zul len op 

vr i jdagmorgen de groepen 5/6 en 7/8 van 8.30 tot  10.45 uur  

lesgeven.  Hiervoor  z i jn  twee nieuwe docenten aangetrokken,  

Ricardo Bayl ine (v iool)  en Krystyna Kul is iewicz (contrabas) .  

Op 2 september zal  er  een off ic ieel  persmoment plaatsvinden om 

9.00 uur  met  de directeur  van het  Leerorkest  Marco de Souza.

Hi j  is  de oprichter  van het  leerorkest  in  Amsterdam.
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De projectweek werd op zaterdag 18 juni  afgesloten met  een 

Muziekproeveri j  en een speciaal  s lotconcert .  Wereldmuziek was het  

thema van deze projectweek.  Ti jdens diverse workshops hebben 

leer l ingen van al le  niveaus en leeft i jden samengespeeld en klonk 

er  muziek uit  a l ler lei  landen.  Er  werd ook enthousiast  geknutseld 

t i jdens de workshop 'Toonladder  r i jgen' .

Op zaterdag 2 jul i  l ieten diverse groepen t i jdens het  Muziek Café 

horen wat  ze in  die week geleerd hadden.  Het  publ iek genoot  van 

al le  muzikanten!  Wat  mooi  dat  er  leer l ingen van 5 tot  80 jaar  

meededen:  Muziek is  van ons al lemaal !

.  

"Muziek maak je 
samen"

Art

Sfeer impressie projectweek 2
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Projectweek 2 succesvol!



"Muziek is een morele wet"

Nieuwe tarieven per schooljaar 2022-2023

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!
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Jubileumconcert MOZ-Art 50 jaar! 

Volg je ons al?

Evi Bosman (songwriting)

Laura Argudin (piano)

Ricardo Baylina (viool)

Krystyna Kulisiewicz (contrabas)

Welkom nieuwe docenten 

Inf lat ie ,  gaspri jzen… ook MOZ - A r t  ontkomt niet  aan st i jgende kosten en wi j  hebben daardoor  onze 
lespr i jzen verhoogd met 1,9 % vanaf  het  nieuwe seizoen.  De nieuwe tar ieven staan op de website.  

Voor in de agenda 
1 oktober: Zuidplas MuziekFestival (ZMF), voorprogramma door leerlingen van MOZ-Art.

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 Dorpshuis 

Swanla te Zevenhuizen, 15.00 uur.

30 november: Pepernotenconcert. Dit jaarlijks terugkerende feestje vindt plaats in de aula van de 

muziekschool. Tijd: 16:30 uur. Alle beginnende leerlingen kunnen deelnemen. 

Projectweek 1: 7 t/m 12 november 2022

Projectweek 2: 27 maart t/m 1 april 2023

 Meer info volgt, zie onze website en volg ons op social media.

'Plato'

https://www.instagram.com/mozartzuidplas/
https://www.facebook.com/muziekschoolzuidplas/


Sfeerimpressie projectweek 2
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Volg je ons al?

F i j n e  v a k a n t i e !  

https://www.facebook.com/muziekschoolzuidplas/
https://www.instagram.com/mozartzuidplas/

