
 
 

 

 

muziekschoolnieuws voor november 

 

Geslaagd feest  30 jaar Muziekcollectief 

We kijken terug op een geweldige Jubileumdag! vanaf 14 oktober  is de 

naam Muziekcollectief veranderd in  Muziekschool Ouder-Amstel. Wethouder Rineke Korrel 

opende de fraai opgeknapte lesruimtes en hield een mooie toespraak over het positieve 

effect van muziek op het brein. 

Ook bestuurslid Pieter Buijs ging bij zijn speech in op het belang van muziek voor kinderen 

en volwassenen.  

De overvolle zaal  kon genieten van optredens van de leerlingen en docenten. 

Er waren veel ensembles, viool, accordeon, blokfluit en dwarsfluit. 

Ook aan de inwendige mens was gedacht: zelfgebakken taarten en een bubbeltje bij 

binnenkomst. Wij hebben genoten van deze gezellige dag! 

  

 

                       Doris Buijs op accordeon 
 



 

 

Wethouder Rineke Korrel opent de vernieuwde lesruimtes 

 

Vakantiedata muziekschool 2017-2018 

kerstvakantie 25 12 07 01 

voorjaarsvakantie 26 02 04 03 

Pasen 02 04   

meivakantie 27 04 13 05 

Pinksteren 21 05   

zomervakantie 23 07 02 09 
 

    

      

      

      
  



 

 

Popband cursus  

We gaan in januari weer starten met de bandlessen! 

Iedereen tussen 12 en 18 jaar kan zich aanmelden. Beginner of ervaren, iedereen is 

welkom. Speel je keyboard, gitaar, basgitaar, piano, drums, saxofoon of hou je van zingen? 

Dan is deze workshop iets voor jou. Je gaat samenspelen met leeftijdsgenoten in een band 

o.l.v. een bandcoach. We spelen nummers van de hitlijsten van nu. kosten 10 lessen: 

€ 120,- . de lessen zijn op maandag- en dinsdagavond. Aanmelden en info 

bij  info@muziekschoolouder-amstel.nl 

Vermeld even je leeftijd en je instrument. (en hoe lang je het instrument speelt) 



  

 

Fotobeleid 

Muziekschool Ouder-Amstel gebruikt voor publiciteit foto's van activiteiten. Denk daarbij 

aan de website, Facebookpagina of een stukje in het weekblad. Natuurlijk staan op die 

foto's vaak leerlingen. Als u bezwaar hebt tegen gebruik van foto's waar u of uw kind op 

staat kunt u dat laten weten aan coördinator Marianne Hoek info@muziekschoolouder-

amstel.nl 
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