
Een mijlpaal, 15 jaar!
In 2005 veroorzaakt het Leerorkest een kleine revolutie. 
Kinderen in de Bijlmer leren een muziekinstrument  bespelen 
en maken samen muziek in een groot orkest, gewoon op 
school. Alle kinderen doen mee. Muziek verbindt, ze ervaren 
dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Het concept 
verspreidt zich naar andere stadsdelen van Amsterdam  
en verder, tot in het Caribisch gebied. Voor de naschoolse 
muziekeducatie komt het Wijktalentorkest erbij. Doel: ieder 
kind doet mee en krijgt de kans zich volop te  ontwikkelen 
door muziek.

Al 15 jaar staat het Leerorkest voor muziekeducatie met 
een maatschappelijke impact. We slaan daarbij bruggen, 
van school en vanuit de wijk, naar de muzikale rijkdom van 
een wereldstad, waarvan kinderen groeien en genieten. 
Daarvoor werken we intensief samen met andere 
 instellingen voor cultuur, educatie en participatie. 

Ons grote lustrumconcert is vanwege de coronamaatregelen 
uitgesteld tot volgend jaar. 500 kinderen, zingend en 
spelend in Het Concertgebouw, samen met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, met Nieuw Vocaal Amsterdam en 
andere topmusici: dat concert houdt u van ons tegoed!  
Wel gaan we nu ons lustrumjaar op een feestelijke manier  
samen openen met een mooi live digitaal event. Kijkt u ook?

Een wereld  
 van muziek
voor ieder kind

17 juni 2O2O

Lustrum-opening

Opening door Dieuwertje Blok en 

Marco de Souza, oprichter van het Leerorkest
—

Danse du Grand Calumet (Rameau)
Kinderen van de Wijktalentorkesten

—

Franck
Remy van Kesteren, harp

strijkkwintet van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest

—

Fiesta den Kura
Tania Kross, mezzosopraan

Kinderen van de Wijktalentorkesten
—

Lustrumlied Leerorkest
Va Pensiero (Verdi, tekst Freek de Jonge)

Grande finale met Tania Kross, Remy van Kesteren,  
Dudok Quartet, NedPhO|NKO, Nieuw Vocaal 

en de kinderen van de Wijktalentorkesten 
—

Met bijdragen van Rob Streevelaar, algemeen directeur  
Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest;  

Simon Reinink, algemeen directeur Het Concertgebouw;  
Marco van de Klundert, directeur Nieuw Vocaal Amsterdam

—

Een speciale boodschap voor het Leerorkest van  
Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

—

Marjolein Moorman, wethouder van Amsterdam voor Onderwijs
—

En meer bijzondere groeten!

17 juni 2020  |  16:00 – 16:30 uur

vanuit Het Concertgebouw
Programma

Kijk live mee via 
youtube.com/concertgebouw/videos

http://www.youtube.com/concertgebouw/videos
http://www.youtube.com/concertgebouw/videos
http://www.youtube.com/concertgebouw/videos
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Leerorkesten Amsterdamse scholen
BASISSCHOLEN Achtsprong, Blauwe Lijn, Bijlmerdrie, 
Bijlmerhorst, Crescendo, De Globe, Holendrechtschool, 
Indische Buurtschool, Louis Bouwmeesterschool,  
Mobiel, Nautilus Flevohof, NoordRijk, Onze Wereld,  
Polsstok, Rosaschool, Samenspel, Wereldwijs. 

VOORTGEZET ONDERWIJS

Ir. Lely Lyceum,  
Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer (OSB).

Onmisbare steun
De wereld van muziek waarin ieder kind kan groeien, 
realiseren wij samen met onze partners, van lokaal tot 
internationaal. We werken intensief samen met scholen, 
sociaal-maatschappelijke organisaties en culturele partners. 
Daarbij krijgen we onmisbare steun van de Gemeente 
Amsterdam, landelijke fondsen, bedrijfssponsoren, ideële 
stichtingen, verenigingen, ambassadeurs, particuliere 
donateurs en vele vrijwilligers.

‘ Live klassieke muziek raakt en betovert 
kinderen, dat zien we steeds opnieuw.  
Om je te kunnen ontwikkelen tot musicus of 
dirigent heb je kansen en begeleiding nodig. 
Ook als je geen musicus wilt worden, zal 
genieten van muziek en zelf muziek maken 
je leven verrijken. Samen met het Leerorkest 
geven we kinderen de kans kennis te maken 
met klassieke muziek. Deze kinderen  
zijn ons publiek of misschien onze collega’s  
van de toekomst!’  
 
Rob Streevelaar 
algemeen directeur 
Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerorkest

Samenwerking

‘ Het Leerorkest helpt Het Concert gebouw 
zijn missie te realiseren: het verrijken  
en verbinden van zoveel mogelijk 
mensen met een sublieme muzikale 
ervaring. We feliciteren het Leerorkest 
van harte met het lustrum!’ 
 
Simon Reinink 
algemeen directeur  
Het Concertgebouw

Voortrekkersrol voor Nederland
Het concept van het Leerorkest op school, dat oprichter 
Marco de Souza heeft ontwikkeld met basisscholen uit 
Amsterdam-Zuidoost, krijgt veel navolging. We werken 
samen met wel honderd initiatieven die muziekonderwijs 
voor kinderen realiseren in hun gemeente en bieden 
muziekinstrumenten en expertise aan. Zo vervullen we een 
aanjaag- en voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten,  
van Bergen op Zoom tot op de voormalige 
Nederlandse Antillen.



Leerorkest Lustrum 2020

Foto’s: Ben Bonouvrier,  

Roy Beusker, Ronald Knapp
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Stichting Leerorkest

Hofgeest 139

1102 EG Amsterdam

Telefoon 020-6968371

info@leerorkest.nl

www.leerorkest.nl

Speciale dank aan Management Scope, AkzoNobel, Stichting   

Blokker-Verwer, Stichting Boemer, Stichting de Roeper, Stichting  

Hulp na Onderzoek, Hardelingenfonds, Stichting Puerto Cruz,  

Stichting Ibafu, Stichting Strand Links, BijlmerParktheater, CEC gebouw, 

Bedrijvenvereniging VAZO, Independent Recruiters Groep,  

Zuidoost Partners, Venzo, Vrijwilligerscentrale Amsterdam VCA,  

ViiA uitzendbureau voor vrijwilligers en Digisource.

Dit lustrumproject is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage  

van het Zadelhoff Cultuur Fonds.

Partner Nederlands 

Philharmonisch Orkest|

Nederlands Kamerorkest

Leerorkest & Instrumentendepot werken nauw samen met  

basisscholen in Amsterdam, Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur 

Amsterdam), Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, 

Het Concertgebouw, Nieuw Vocaal Amsterdam, Projectenbureau Primair 

Onderwijs Zuidoost, Stichting Muziek op School Amsterdam (MOSA), 

Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA), Aslan Muziekcentrum, 

Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Amsterdam Noord, Koninklijk 

Concertgebouworkest, Strijkkwartet Biënnale Amsterdam, Cello Biënnale 

Amsterdam, Harp Festival, Nederlands Blaas Ensemble, Muziekgebouw  

aan ’t IJ, Conservatorium van Amsterdam, Conservatorium van Utrecht,  

El Sistema Nederland, Projeto Gurí Santa Marcelina, Méér Muziek in de Klas 

en vele muziekeducatie-initiatieven in Nederland.

De activiteiten van het Leerorkest worden mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Instrumentendepot Leerorkest ontving daarnaast steun van:

Hartelijk dank!

www.leerorkest.nl/
15jaarmuziekvooriedereen 

http://www.leerorkest.nl/15jaarmuziekvooriedereen

