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Projectweek MOZ-Art: 27 maart t/m 31 maart 2023  
Thema: Film-Muziek  
 
Lees hier alle info over de workshops! Kies welke je allemaal leuk vindt en meld je aan via de 
website: https://moz-art-zuidplas.nl/nieuws/  Doe dit wel uiterlijk 17 maart! 
Onthoud goed de nummers van de workshops en noteer deze op het aanmeldformulier.  
 
 
 
Pippi Langkous  
In de workshop Pippi Langkous gaan we het bekende liedje spelen waar elke aflevering mee 
begon. Er zijn verschillende partijen en je kunt daar zelf of met je juf of meester één van 
uitkiezen en instuderen. Tijdens de workshop gaan we alle partijen goed onder elkaar 
proberen te zetten. En denk zoals Pippi: "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het 
wel kan!" De workshop is geschikt voor diverse instrumenten. 
Nr. 100: Maandag 27 maart 15.30-16.10u 
Nr. 203: Dinsdag 28 maart 16.15-16.55u 
Nr. 505: Vrijdag 31 Maart 17.00-17.40u 
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docent: Harald Boxtart, Tineke van Geuns (alleen op maandag)  
 
Pop Lab  
Lijkt het je leuk om in een band te spelen en te leren hoe je samen muziek maakt? Volgend 
jaar starten weer nieuwe cursussen Pop Lab, maar je krijgt nu al een klein voorproefje! 
Samen leren we een popliedje spelen op je eigen, maar ook andere instrumenten.  Voor alle 
leeftijden vanaf 8 jaar en alle niveau’s. 
Nr. 101: Maandag 27 maart 16.00-17.00u (8-12 jaar) 
Nr. 102: Maandag 27 maart 17.30-18.30u (13-18 jaar)  
Locatie: Nieuwerkerk, Aula 
Docent: Ruud Voesten 
 
Disney songs 1 
We zingen bekende disney liedjes waaronder: ‘Als je van beren leren kan’ (jungleboek) 
‘Hakuna Matata’ uit de Lion King en ‘Dat is mijn wens’ uit De Kleine Zeemeermin. Je krijgt 
van tevoren de muziek zodat je die kunt oefenen in de les. 
Nr. 103: Maandag 27 maart 16.15-17.15u  
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 5 
Docente: Tineke van Geuns   
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Swiebertje 
In de workshop Swiebertje gaan we het bekende liedje spelen waar elke aflevering mee 
begon. Er zijn verschillende partijen en je kunt er daar zelf of met je juf of meester één van 
uitkiezen en instuderen. Tijdens de workshop gaan we alle partijen goed onder elkaar 
proberen te zetten. De workshop is geschikt voor diverse instrumenten. 
Nr. 104: Maandag 27 maart 16.15-16.55u 
Nr. 205: Dinsdag 28 maart 17.00-17.40u 
Nr. 507: Vrijdag 31 maart 17.45-18.25u 
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docent: Harald Boxtart  
 
Movie Tunes voor beginners 
We gaan muziek spelen uit bekende kinderfilms zoals Pippi Langkous en uiteraard uit 
tekenfilms van Disney. Een aantal liedjes gaan we meerstemmig spelen maar we gaan ook 
meespelen met soundtracks, dan klinkt het helemaal ‘echt’.  
Je krijgt van tevoren de muziek zodat je die kunt oefenen in de les. 
Vraag je docent of je al mee kunt doen: zij kunnen zien of het speelbaar is voor jou. 
Geschikt voor strijkers, blazers en pianisten. 
Nr. 105: Maandag 27 maart 16.15-17.05u  
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 2 
Docent: Barbara Kurmann 
Nr. 150: Maandag 27 maart 17.45-18.35u  
Locatie: Zevenhuizen Catgeszaal  
Docent: Barbara Kurmann  
Nr. 402: Donderdag 30 maart 16.15-17.05u  
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docenten: Barbara en Monique  
Nr. 451: Donderdag 30 maart 17.45-18.35u 
Locatie: Zevenhuizen Pub 
Docent: Barbara Kurmann  
Nr. 506: Vrijdag 31 maart 17.00-17.50u 
Locatie: Nieuwerkerk aula  
Docent: Monique van Leeuwen  
 
Disneysongs 2 
We zingen bekende disney liedjes waaronder ’Kleuren van de wind’ uit Pocahontas, ‘Cruella 
de Vil’ uit 1001 Dalmatiers en ‘Ahtohallan’ (all is found) uit Frozen 2, en ‘ Ooit zal ik gaan’ uit 
Vaiana. Je krijgt van tevoren de muziek zodat je die kunt oefenen in de les. 
Nr. 106: Maandag 27 maart 17.00- 17.45u  
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 5 
Docente: Tineke van Geuns   
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Walking in the air 
Walking in the air is een liedje uit de tekenfilm ‘The snowman’. Er zijn verschillende partijen 
en je kunt er daar zelf, of met je juf of meester, één van uitkiezen en instuderen. Tijdens de 
workshop gaan we alle partijen goed onder elkaar proberen te zetten. De workshop is 
geschikt voor diverse instrumenten. 
Nr. 107: Maandag 27 maart 17.00-17.40u 
Nr. 207: Dinsdag 28 maart 17.45-18.25u 
Nr. 508: Vrijdag 31 maart 18.30-19.10u 
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docent: Harald Boxtart  
 
Godfather Theme 
Voor de gitaar en ukulele leerlingen is er een workshop met de muziek van The Godfather. Je 
kunt de melodie, akkoord begeleiding of bas spelen. Ook kan er een partij op maat voor je 
worden bij geschreven. 
Nr. 108: Maandag 27 maart 17.45-18.25u 
Nr. 208: Dinsdag 28 maart 18.30-19.10  
Nr. 502: Vrijdag 31 maart 15.30-16.10u 
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docent: Harald Boxtart  
 
Movie Tunes voor gevorderden 
Twee stukken staan op het programma van deze workshop: de prachtige vioolsolo uit ‘Ladies 
in Lavender’ en ook de muziek van de film ‘Chocolat’. Uiteraard gaan we de muziek in de les 
bekijken en tijdens de workshop meespelen met de soundtracks. 
Voor gevorderde violisten. Overleg met je docent of het technisch haalbaar is. 
Nr. 151: Maandag 27 maart 18.45-19.35u 
Locatie: Zevenhuizen Catgeszaal  
Docente: Barbara Kurmann  
Nr. 210: Dinsdag 28 maart 19.00-19.50u 
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 2 
Docent: Monique van Leeuwen  
Nr. 404: Donderdag 30 maart 17.15-18.05u 
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docent: Monique van Leeuwen  
Nr. 452: Donderdag 30 maart 18.45-19.35u 
Locatie: Zevenhuizen Pub 
Docente: Barbara Kurmann  
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Yellow Submarine 
Yellow Submarine is een animatie film van en met The Beatles. Uit deze film spelen we het 
gelijknamige liedje. Er kunnen verschillende instrumenten meedoen aan deze workshop. 
Nr. 109: Maandag 27 maart 18.30-19.10u 
Nr. 202: Dinsdag 28 maart 15.30-16.10u 
Nr. 504: Vrijdag 31 maart 16.15-16.55u 
Locatie:  Nieuwerkerk lokaal 4 
Docent : Harald Boxtart  
 
Filmmuziek voor gevorderde fluitisten  
We gaan aan de slag met bekende filmnummers waaronder “love story, ‘The Baby Elephant 
walk’, ‘The Pink Panther’ , ‘Cruella de vil’ en  proberen ze ook meerstemmig te spelen 
Nr. 110:  Maandag 27 maart 18.30-19.30u  
Locatie:  Nieuwerkerk lokaal 5 
Docente:  Tineke van Geuns   
 
Zing de ‘mooiste’ film tunes  
We gaan aan de slag met een paar prachtige film nummers waaronder ‘Toen ik je zag’ uit 
Hero,  ‘Oceaan’ van Racoon uit Alles is familie, ‘I see fire’  Ed Sheeran uit The Hobbit. Je krijgt 
van tevoren de nummers zodat je die thuis kunt oefenen  
Nr. 111: Maandag 27 maart 19.30-20.15u  
Locatie:  Nieuwerkerk lokaal 5 
Docente:  Tineke van Geuns   
 
Spelenderwijs muziektheorie 
Hou je van spelletjes doen? Dan is deze workshop iets voor jou! Want we gaan geen muziek 
spelen, maar spelen met muziek. Notenbingo, ritmebingo, instrumenten leren kennen via 
memory of muzikaal kwartetten; het kan allemaal tijdens deze workshop. Geschikt voor 
leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (basisschool) 
Nr. 201: Dinsdag 28 maart  15.30-16.45u  
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docenten : Agnes Katona  en Monique van Leeuwen  
Nr. 354:  Woensdag 29 maart 13.00-14.15u 
Locatie: Zevenhuizen Catgeszaal 
Docenten: Agnes Katona en Monique van Leeuwen  
 
Jazz Combo 
Jazz is een muziekstijl die zich kenmerkt door mooie melodieën en bevlogen improvisatie. In 
deze workshop zullen we een aantal ‘klassieke’ jazz vormen spelen zoals een blues en een 
ballad. We focussen op samen spelen en samen klinken, en zullen wat eerste stapjes zetten 
op het gebied van improviseren. Voor gevorderden, alle instrumenten mogelijk. 
Nr. 204: Dinsdag 28 maart 17.00-18.00u (13+)  
Nr. 209: Dinsdag 28 maart 18.30-19.30u (18+) 
Locatie: Nieuwerkerk, Aula 
Docenten Kurt Schwab en Ruud Voesten 
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Maak je tas van jou 
Alle leerlingen en docenten hebben inmiddels de MOZ-Art tas gekregen. Die is prachtig, 
maar hoe houden we al diezelfde tassen uit elkaar? 
De achterkant van de tas is nog helemaal leeg. Deze kun je met textielstiften gaan versieren, 
bij voorbeeld met je naam maar uiteraard ook met muzieknoten, muzieksleutels, je 
instrument, of wat je maar leuk vind. 
Voor iedereen die van knutselen houd! 
Nr. 206: Dinsdag 28 maart 17.15-18.45u  
Locatie: lokaal 2   
Nr. 351: Woensdag 29 maart 14.45-16.15u 
Locatie: Zevenhuizen Catgeszaal  
Docenten : Agnes Katona en Monique van Leeuwen  
Nr. 503: Vrijdag 31 maart 15.30-16.45u 
Locatie: Nieuwerkerk  lokaal 2  
Docent: Monique van Leeuwen 
 
Leer bekende theme songs mee drummen  
Aan de hand van wereldberoemde film theme songs (Mission Impossible, Pirates of the 
Caribbean, James Bond) leren we verschillende ritmes en tomgrooves om uiteindelijk het 
thema mee te kunnen spelen. Er staan 2 drumkits klaar om alles direct uit te proberen en 
aan te leren. Koptelefoons en stokken zijn aanwezig 
Nr. 350: woensdag 29 maart 14.00-18.45u (om  het hele uur 2 leerlingen per 45’) 
Locatie: Zevenhuizen Swanla, Theaterzaal  
Docente: Ilse Hofma 
 
Cello : Open les  
Groepslessen, maar ook open cellolessen. Dit houdt in dat iedereen mag komen 
kijken/luisteren naar de lessen, vriendjes/vriendinnetjes/familie etc. 
Nr. 301:  Woensdag 29 maart 14.00u tot 21.00u  
Locatie: Nieuwerkerk  lokaal 2 
Docente: Rosette Kruisinga 
 
Blokfluitonderhoud en voorspelen  
Samen gaan we blokfluiten schoonmaken en oliën, daarna spelen we filmliedjes voor elkaar. 
Ouders mogen ook komen kijken en luisteren bij deze workshop.  
Nr. 352: Woensdag 29 maart 15.00-16.00u 
Locatie: Zevenhuizen Catgeszaal 
Nr. 302: Woensdag 29 maart 17.00-18.00u 
Locatie : Nieuwerkerk, lokaal 4 
Docent: Saskia Teunisse  
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Disney Pianoduo 
In groepjes van 2 leerlingen aan één piano (4 handen) leren we Disney liedjes op de piano. 
Ieder uur kunnen er maximaal 4 leerlingen per blokuur geplaatst worden. 
Nr. 304: woensdag 29 maart 15.00-20.00u (max 4 leerling per blokuur)     
Locatie: Nieuwerkerk, lokaal 3 (pianolokaal) 
Docent: Dani Luca 
 
Klarinet/Saxofoon/Trompet ensemble les  
Speel mee in dit blazersensemble! Samen met andere klarinet-, saxofoon en 
trompetleerlingen gaan we leuke filmmuziek spelen. 
Nr. nvt:  Woensdag 29 maart: 16.00-16.45u 
Locatie: Nieuwerkerk, Aula 
Docenten: Joyce Bellefroid/Kurt Swab/Ronald Arkesteijn 
 
Piccola Musica: open repetitie  
Wil je ervaren hoe het is om in het orkest Piccola Musica mee te spelen, doe dan mee met 
deze open repetitie. Iedereen is welkom!  
Nr. 305: Woensdag 29 maart 18.15-19.15u 
Locatie: Nieuwerkerk Aula  
Docent: Mattia Zambolin. 

 
Beeld en klank  
Aan de hand van bekende films gaan we de beelden begeleiden met onze                            
muziek. Muziek kan een hoop toevoegen aan een film, bv droevige muziek bij een 
verdrietige scene of vrolijke muziek bij een feestje!  
Nr. 353: woensdag 29 maart 19.00-19.45u 
Locatie: Zevenhuizen Swanla Ambachtskamer  
Docent: Rob Gooris  
 
Speel mee met blokfluitensemble Avanzato 
Open repetitie blokfluitensemble Avanzato. We spelen o.a. The Pink Panther, gevorderde 
strijkers en blazers worden uitgenodigd om mee te doen.  
Nr. 306: Woensdag 29 maart  19.00-20.00u  
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 4  
Docent: Saskia Teunisse  
 
Harry Potter voor fluitisten/blazers   
We gaan aan de slag met bekende film nummers uit Harry Potter. Je krijgt van tevoren de 
muziek zodat je die kunt oefenen in de les en tijdens de workshop meespelen met de 
soundtracks 
Nr. 401:  Donderdag 30 maart  16.00-17.00u 
Locatie:  Nieuwerkerk lokaal 5 
Docente: Tineke van Geuns   
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Filmmuziek  
Speel je klarinet? Doe dan mee met deze aanstekelijke workshop Filmmuziek 
Nr. 450: Donderdag 30 maart 17.00-18.30u  
Locatie : Zevenhuizen Ambachtskamer  
Docent: Ali Shawky 
 
Meespelen met sambaband 
Speel vrolijke Zuid-Amerikaanse muziek in een echte band met veel slagwerk en blazers 
(zoals saxofoon, trompet, fluit en klarinet). 
Waan je op een Caribisch eiland en geniet van de klanken van de mambo en calypso.  
Nr. 403: Donderdag 30 maart 17.00-17.45u jongeren Met deze club gaan we optreden op 2 
april in de Meander! 
Nr. 406:  Donderdag 30 maart 18.45-19.45u volwassenen  
Locatie: Nieuwerkerk, Aula  
Docent: Kees de Dreu en Tineke van Geuns (alleen 17.00-17.45u) 
 
Digitaal (film) muziek componeren - Garageband 
Je eigen muzikale ideeën verwerken in een nummer! Je tablet (Ipad) gebruiken als 
muziekinstrument. Met het programma Garageband ontdek je de wereld van het digitaal 
muziek maken.  Je leert over het gebruik van verschillende instrumenten die je op het 
scherm kunt bespelen en hoe je deze kunt opnemen en combineren.  
Door verschillende opdrachten word je niet alleen handig met het programma, maar leer je 
ook veel over ritme, melodie, akkoorden, muziekstijlen en de structuur van een nummer.  
Neem je eigen Ipad met Garageband mee -als je die hebt! 
Nr. 405: Donderdag 30 maart 17.45-18.45u 
Locatie : Nieuwerkerk, Aula  
Docent : Kees de Dreu  
 
The Joy of Disney songs  
Wil je binnen 20 minuten gemakkelijk een Disney liedje instuderen op de piano en het 
samen met de docent 4-handig spelen? Dan ben je op de goede plek bij deze workshop!". 
Nr. 501: Vrijdag 31 maart tussen 14.50-18.30u   
Locatie: Nieuwerkerk lokaal 3 (pianolokaal) 
Docente: Nelly Pavlova 
 
Repetitie Ierse Muziek  
We gaan de Ierse stukjes oefenen welke we gaan spelen op het concert op 2 april  
Nr. 509: Vrijdag 31 maart 19.15-20.15u  
Locatie : Nieuwerkerk Aula  
Docenten : Harald, Rob en Monique 
 
 


