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Wat was 27 november een heerl i jke dag!  We ki jken terug op een

succesvol  en geslaagd Jubi leumconcert .  We mochten vele

hartverwarmende react ies  ontvangen.  Een speciale dank aan al

onze docenten die z ich met  hart  en z iel  ingezet  hebben om hun

leerl ingen deze middag prachtig te  laten spelen en dank dat  u als

publ iek in  grote getalen aanwezig was.

Geniet   van onze fotocompilat ie .
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Op 9 december j l .  vond het  eerste Leerorkest  Concert  plaats  in  de

gymzaal  van CBS De Loofboom. Groepen 5,  6 ,  7  en 8 gaven een

afwisselend en mooi  concert  op de instrumenten viool  en

contrabas.  Het  volgende concert  staat  gepland in het  voorjaar !

Art

Voor in  de agenda
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Eerste Leerorkest Concert een feit!

Jubileumconcert 50 jaar MOZ-Art 

https://moz-art-zuidplas.nl/jubileumfotos


 
 

"Geweldig, alle leerlingen van zeer diverse leeftijden die samen muziek maken."
 

"Wat geweldig om onze dochter met het grote orkest te zien meespelen."
 

Quotes n.a.v. het Jubileumconcert
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Volg je ons al?

Vanaf 5 februari zal er op elke eerste zondagmiddag van de maand een concert plaatsvinden in De

Meander, locatie Nieuwerkerk. De Stichting Vrienden van De Meander en muziekschool MOZ-Art gaan

samen een concertserie opzetten. Een gevarieerde programmering met uiteenlopende musici waarbij

leerlingen en docenten van MOZ-Art een grote rol zullen spelen. Aanvang van het concert is 15:00 uur.

De Meander/ MOZ-Art Zondagmiddag Matinee Concertserie!

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!

Kerstspecial en voorspeelmiddag in de Aula van de muziekschool!

Op 10 december verzorgde onze docent Agnes Katona een voorspeelmiddag met haar pianoleerlingen in

een warme kerstsfeer.

Op 14 en 16 december vonden de jaarlijkse speciale themalessen plaats. Er was weer veel animo voor deze

Kerstspecial van onze docent Joyce Bellefroid.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en een gezond en muzikaal 2023!

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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3 februari 2023: Voorspeelavond drums/slagwerk leerlingen Ruud Voesten

5 februari 2023: Eerste concert De Meander/ MOZ-Art zondagmiddag matinee concertserie,

aanvang concert 15:00 uur.

11 maart 2023: Concert Kamerorkest Filomusica/ MOZ-Art, aanvang concert 19:30 uur,

Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle

18 maart 2023: Concert Da Capo Symfonisch Blaasorkest i.s.m. MOZ-Art en het Jong

Nederlands blazers ensemble West (JongNbeWest), meer info volgt

27 maart t/m 1 april 2023: Projectweek 2

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

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

