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L E E R O R K EST !

Een Leerorkest op school is een geweldige verrijking!
Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen
in N
 ederland op school een muziekinstrument leren
bespelen en samenspelen in een orkest.

‘Muziekeducatie is vaak hoogdrempelig en kostbaar.
Wij vinden dat kunst voor iedereen is!’
Marco de Souza, oprichter en directeur Leerorkest en Instrumentendepot

Het allereerste Leerorkest ging van start
in 2005 in Amsterdam-Zuidoost. Het bleek
al snel het begin van een kleine revolutie
in het muziekonderwijs. Het initiatief van
Marco de Souza, muziekschooldirecteur
in de Bijlmer, oogstte in korte tijd steun
van de burgemeester, van de onderwijs
minister en, niet in de laatste plaats, van
de koninklijke familie. Het duurde niet
lang of het succesvolle Leerorkest-concept
verspreidde zich door het land.
Muziek maken is niet alleen heel
leuk om te doen, het is ook bewezen
goed voor de sociale en cognitieve
ontwikkeling van kinderen.
Het Leerorkest bereikt, anno 2016, alleen
al in de hoofdstad bijna vierduizend
leerlingen, in primair onderwijs, brede
school, naschoolse talentorkesten en
voortgezet onderwijs. Daarnaast werken
tal van muziekeducatie-initiatieven in
Nederland met het Leerorkest-programma
en gebruiken daarbij muziekinstrumenten
van het Instrumentendepot Leerorkest.
Ons doel is ervoor te zorgen dat veel
meer kinderen in Nederland op school
in een Leerorkest kunnen spelen.

Maar daar hebben we
ook uw hulp voor nodig!

Uw gift is mogelijk aftrekbaar

Een grote steun voor het Leerorkest
is Koningin Máxima. Als prinses
maakte zij kennis met het Leerorkest
bij de eerste diploma-uitreiking.
Als erevoorzitter van het platform
ambassadeurs Méér Muziek in de
Klas bracht Koningin Máxima een
werkbezoek aan het Instrumenten
depot en woonde de viering van
10 jaar Leerorkest bij. Ook gaf de
koningin het startsein voor de acties
van NPO Radio 4 Klassiek Geeft ten
behoeve van het Instrumentendepot.

‘Zoveel mogelijk kinderen de kracht laten ervaren
van samen muziek maken: dat is het doel van
“Kinderen Maken Muziek”. Het Instrumentendepot sluit
daar uitstekend bij aan en is onze steun ten volle waard!’
H.M. Koningin Máxima

#

WORD VRIEND VAN HET LEERORKEST!
Met uw hulp kunnen méér kinderen de kracht van muziek ontdekken,
dankzij muziekles op school, samenspel in orkesten en de uitleen
van muziekinstrumenten. U kiest zelf het doel van uw gift.



Vul in bedrag donatie: €
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Dhr.



Waar meest nodig
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Jaarlijks
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Leerorkesten Amsterdam

Of omschrijf het doel:

Mevr.

Voorletters:

Achternaam:

Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

IBAN Rekeningnummer:
Emailadres:



Stuur mij de Leerorkest-nieuwsbrief en informatie voor Vrienden

Datum:

Handtekening:

Hiermee geef ik toestemming aan Stichting Vrienden van het Leerorkest om deze incasso-opdracht
naar de bank te sturen en geef ik de bank toestemming om deze incasso-opdracht uit te voeren.

Vanaf de start heeft het Nederlands Philharmonisch
Orkest het Leerorkest omarmd. Ook het Koninklijk
Concertgebouworkest en andere grote orkesten in
het land zijn betrokken met allerlei activiteiten.

Vrienden van het Leerorkest
Stel uw vraag via vrienden@leerorkest.nl
Bel ons op 020-696 8371
Stichting Vrienden van het Leerorkest: nl57 rabo 0306 1092 04
U kunt ook online doneren via www.leerorkest.nl/vrienden
De Leerorkest-activiteiten worden onder andere mogelijk gemaakt door:

Klassiek Geeft

Opzetkenmerk Code BC01

Bedankt voor uw donatie!
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Postzegel
nietnodig
nodig

Stichting Vrienden van het Leerorkest
Antwoordnummer 39190
1090 WC Amsterdam
1090WC39190

