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Amsterdam, 9 april 2014 

 

Leerorkest speelt in de Amsterdam ArenA! 
 

Op dinsdag 15 april aanstaande geven 450 basisschoolleerlingen, die samen vijf 

symfonieorkesten vormen, een concert in de Amsterdam ArenA. Een droom komt uit! 

 

Volgende week vindt in de Amsterdam ArenA een heel speciaal concert plaats: in totaal 450 

groep 8-leerlingen laten horen wat zij hebben geleerd in 4 jaar muziekonderwijs onder 

schooltijd in een leerorkest. Er doen 14 basisscholen mee, uit alle hoeken van Amsterdam: 

Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost. 

 

Het Leerorkest is een initiatief van Marco de Souza, Amsterdammer van het Jaar en 

directeur van Stichting Leerorkest en Muziekcentrum Zuidoost. Het was altijd al een droom 

van hem om het eindconcert een keer in de Amsterdam ArenA te houden. Deze droom 

wordt dit jaar waargemaakt!  

 

De 450 jonge muzikantjes en hun muziekdocenten vormen samen vijf symfonieorkesten die 

het concert geven in het stadion vanaf platform Noord. De leerorkesten staan onder leiding 

van de dirigenten Wouter Hakhoff, Michael Hesselink en Erik Waerts. Na afloop van het 

concert krijgen de leerlingen hun Leerorkest-diploma uitgereikt door Eric van der Burg, 

wethouder.  

 

Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, juffen en meesters zijn uitgenodigd om te komen 

luisteren. Ook komen de leerlingen van lagere groepen kijken, want zij mogen straks in 

groep 8 ook zo’n mooi eindconcert geven.  

 

De Amsterdam ArenA heeft het stadion gratis ter beschikking gesteld voor dit bijzondere 

concert. 

 

/////////// 

 

 

 

 



 
 
Over Leerorkest 

In 2005 startte in Amsterdam het allereerste ‘leerorkest’ voor basisschoolkinderen. Het 

bleek het begin van een kleine revolutie in de wereld van het muziekonderwijs. Het initiatief 

van de muziekschooldirecteur uit de Bijlmer oogstte in korte tijd steun van de burgemeester 

van Amsterdam, de onderwijsminister en, niet in de minste plaats, de koninklijke familie. Het 

succesvolle leerorkest-concept dat instrumentaal muziekonderwijs aanbiedt aan kinderen op 

de basisschool – onder schooltijd – verspreidt zich inmiddels door het hele land, en gaat zelfs 

de grens over. Hoe werkt het? Vanaf groep 5 t/m groep 8 krijgen kinderen muziekles, onder 

schooltijd, in groepjes, op een orkestinstrument van hun keuze (zoals viool, contrabas, harp, 

klarinet, slagwerk). Meerdere keren per jaar spelen zij samen met de klassen van de andere 

scholen en vormen zij één groot symfonieorkest.  

 

Anno 2014 zijn er dertig leerorkesten actief in Amsterdam; er doen 18 basisscholen mee, in 

alle hoeken van de stad: Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost, en meer dan 2.500 kinderen 

nemen eraan deel.  

 

Niet voor publicatie 

Voor meer informatie, fotomateriaal of een uitgebreide persmap kunt u contact 

opnemen met Alice Ferguson, pr-medewerker van het Leerorkest, via 

aferguson@leerorkest.nl, telefoon 020-6968371 of mobiel 06-45474813. 

 

Zie verder: 

 

- Uitnodiging voor het Leerorkest concert Groepen 8 in Amsterdam ArenA op 

dinsdag 15 april 2014, van 11.15 – 12.30 uur.  

http://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/categorie/agenda/eindconcert-groepen-8-

in-de-amsterdam-arena  
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