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Symfonisch Blaasorkest
Da Capo geeft concert in de aula van MOZ-Art
Op zaterdagmiddag 17 september zal het Symfonisch Blaasorkest
Da Capo o.l.v. Dominique Capello een concert verzorgen in de aula

Symfonisch Blaasorkest
Da Capo geeft concert in de
aula van MOZ-Art

van de muziekschool om 16:00 uur.

Zuidplas Muziek Festival (ZMF)

Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig samen wat te drinken.

Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden met
leerlingen van de muziekschool. Informeer bij je docent naar de
bladmuziek als je ook mee wilt spelen!

Jubileumconcert MOZ-Art
50 jaar!

Waar woorden tekort
schieten spreekt de
muziek.
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De herfstcursussen voor
Jonge Kinderen gaan weer
van start!

H.C. Anderson

De Kleine Trompetter (DKT)/
Muziekproeverij MOZ-Art
Projectweek 1 komt eraan!

Zuidplas Muziek Festival (ZMF)
Play-in/Scratch voor alle spelers van blaasinstrumenten of slagwerk
in combinatie met een scratch voor koorzangers. Leerlingen van

MOZ-Art lanceert Leerorkest!

MOZ-Art zullen op zaterdag 1 oktober het concert openen om
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16:00 uur in Theater Swanla in Zevenhuizen. Vanaf 14:30 tot 15:30

Voor in de agenda

uur zullen de leerlingen oefenen in de Catgeszaal.

Jubileumconcert MOZ-Art 50 jaar!
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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
wel even aanmelden via de website, want vol is vol
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Na de stilte komt muziek het dichtstbij het zeggen van
het onzegbare.
A. Huxley

De herfstcursussen voor Jonge Kinderen gaan weer van start!
In de week van 19 september starten de korte cursussen: Muziek op Schoot, Muziek met Peuters en voor
oudere kinderen Spelen met Muziek en Ontdek je Instrument. Kijk op de website voor alle info. Vol = vol!

De Kleine Trompetter (DKT) / Muziekproeverij MOZ-Art
DKT viert op zaterdag 15 oktober haar 125 jarig-jubileum. MOZ-Art
viert dit feest mee en zal van 13:00 tot 15:00 uur een Muziekproeverij
houden in Theater Swanla samen met het Jeugdorkest van DKT.

Projectweek 1 komt eraan!
Na de succesvolle projectweken van vorig seizoen staan we in de startblokken voor
P r o j e c t w e e k 1 v a n m a a n d a g 7 t / m z a t e r d a g 1 2 n o v e m b e r.

MOZ-Art lanceert Leerorkest!
Op vrijdag 2 september vond de aftrap plaats van de Leerorkest-formule in de gemeente Zuidplas in
samenwerking met CBS de Loofboom. De kinderen krijgen instrumentaal muziekonderwijs gedurende
het hele schooljaar.
Speciale gasten bij deze opening waren wethouder Frans Klovert en oprichter van het Leerorkest
Amsterdam Marco de Souza.

Volg je ons al?
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Voor in de agenda
17 september: concert van Da Capo in de aula, met een gezamenlijke afsluiting met leerlingen van MOZ-Art.
Informeer bij je docent naar de bladmuziek als je mee wilt spelen.
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, 13:45 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

Volg je ons al?
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