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Volgende week z i jn  er  weer  al ler lei  workshops die we als

muziekschool  aanbieden.  In  al ler lei  samenspeelvormen kunnen de

leerl ingen weer  genieten van bi jvoorbeeld workshops Ierse Muziek

of  spelen in een Jazzcombo.  Wij  wensen iedereen veel  plezier  in  de

komende week!
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In  het  afgelopen kwartaal  heeft  MOZ - A r t  drie concerten verzorgd bi j

Parento Thuiszorg op locat ie  Nieuwerkerk aan den IJssel .  In  deze

ser ie  kon men luisteren naar  een blokf lui tensemble,  een harpiste en

een blaaskwintet .  Deze concerten werden zeer  enthousiast

ontvangen door  de bewoners.

Art

Voor in  de agenda
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Muziek brengt je geest tot 
rust als het stormt in je 

gevoel.
 

Sofia Anima

Jubileumconcert MOZ-Art 50 jaar! 
Met rasse schreden nadert ons Jubileumconcert op zondagmiddag 27

november in Theater Swanla. Achter de schermen wordt er keihard gewerkt

om deze middag te laten slagen. Het belooft een ware happening te

worden!

Parento Thuiszorg i.s.m. MOZ-Art

MOZ-Art Projectweek 7 - 12 november 2022



 
Je moet spelen om de liefde voor muziek. Perfecte techniek

is zo belangrijk als het maken van muziek
vanuit het hart.

 
 

Mstislav Rostropovitsj
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Volg je ons al?

MOZ-Art docent Dani Luca gaf samen met zijn vader een virtuoos concert op 9 oktober in Theater Swanla.

Het bijzondere aan dit concert was dat het instrument Cimbalom centraal stond. Daarnaast gaf het Jong

NBE West een wervelend concert. De gezamenlijke toegift werd zeer gewaardeerd door het publiek.

Virtuoos concert docent Dani Luca en JongNBE West

In de week van 23 januari 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 wintercursussen voor Jonge Kinderen gaan weer van start!

Pepernotenconcert

Op woensdag 30 november vindt dit jaarlijkse feest weer plaats in de Aula van de Muziekschool.

Alle jonge leerlingen kunnen deelnemen aan het Pepernotenconcert. Ouders/verzorgers, opa's, oma's... zijn

als publiek zeer welkom!

Aanvang: 16:30 uur.

https://www.instagram.com/mozartzuidplas/
https://www.facebook.com/muziekschoolzuidplas/
https://moz-art-zuidplas.nl/aanbod/?_sft_course-category=muziek-voor-jonge-kinderen


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

in Theater Swanla te Zevenhuizen, aanvang 13:45 uur.

30 november: Pepernotenconcert, aanvang 16:30 uur.

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.

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

