
Kom jij bij ons een week muziek maken?

Ieder kind kan meedoen. We gaan zingen, muziek instrumenten 
leren bespelen, oefenen als koor en als orkest, spelletjes en samen 
lunchen. We sluiten de week af met een feestelijk concert.  
Het programma is elke ochtend tot en met de lunch. Je geeft je op 
voor de hele week.

Programma en aanmelden via: www.muziekcentrumzuidoost.nl 
Vragen? Stuur een mailtje naar mzomuziekweek@gmail.com.
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M IDZOMER MOKUM
DEELNAME GRATIS!

Geef je snel op, want vol = vol!

MZO MUZIEKWEEK  Kinderen 
groep  

5 t/m 8

* Mogelijk komen er nog (optionele) middagactiviteiten bij. Houd onze website in de gaten.

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus 2021. 5 dagen van  
9.15 tot 12.30 uur, inclusief lunch. Maandag tot 15.00 uur.* 



In september start het Leerkoor Zuidoost. Speciaal voor  
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het Leerkoor 
wordt verzorgd door het Leerorkest en Nieuw Vocaal Amsterdam.  
Het zanginstituut Nieuw Vocaal Amsterdam is er voor alle 
kinderen die niets liever doen dan zingen. NVA is ook het vaste 
kinderkoor van De Nationale Opera. Er zijn twee koren:  
niveau 1 en 2. In beide koren sta je minstens tweemaal per jaar  
op het podium – in de spotlights!

Meer info en aanmelden: nieuwvocaalamsterdam.nl/leerkoor
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LEER KOOR

W IJKTALENT ORKEST 
B IJLM ER

In september start ook het nieuwe ‘Wijktalentorkest Bijlmer’  
op de locatie MZO/Hofgeest. Het Wijktalentorkest is er voor alle 
kinderen van groep 5 t/m 8. Ieder kind kan er (naschools) een 
muziekinstrument leren bespelen. Je krijgt muziekles en repeteert 
samen, onder leiding van een dirigent. Met het Wijktalentorkest 
oefen je voor optredens. Elk instrument heeft iets bijzonders.  
Als je samen speelt, klinkt het heel mooi.

Meer info en aanmelden: leerorkest.nl/wijktalentorkest
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Kom jij bij ons nieuwe orkest spelen?

Kom jij bij ons zingen?

Geef nu vast uw kind op voor het Leerkoor of Wijktalentorkest Bijlmer. De ouderbijdrage is 180 euro 
(15 euro per maand) voor een schooljaar, met Stadspas kan het Wijktalentorkest gratis zijn.

Start in september!

Start in september!

NIEUW!

NIEUW!


