Aanmelden
Speel je mee
in het Wijktalentorkest?
1.
2.
3.
4.
5.

Gratis een muziekinstrument
te leen voor thuis
Elke week muziek maken,
op een middag na school
Muziekles in kleine groepjes,
van professionele musici
Repeteren onder leiding van
een dirigent
Samen met andere kinderen
mooie concerten geven!

Betaalbaar voor iedereen

De eigen bijdrage is 190 euro per
schooljaar. Stadspas? Dan kan het
Wijktalentorkest gratis zijn. Zijn
de kosten een drempel? Neem dan
contact met ons op. Gezinskorting bij
meer kinderen op les (20-30%).

Stuur een mail naar wijk@leerorkest.nl
of vul het formulier in op
www.leerorkest.nl/wijktalentorkest
Bel met vragen naar 020-696 8371
en vraag naar het Wijktalentorkest.
Kijk voor de locaties en tijden op
www.leerorkest.nl/wijktalentorkest

Welk muziekinstrument
kies jij?*
Viool, altviool, cello, contrabas,
harp, dwarsfluit, klarinet, hobo,
fagot, trompet, trombone, hoorn of
slagwerk? Dit zijn de instrumenten
van een symfonisch orkest. Je kunt
ook kiezen voor zang.
* Keuze voor je instrument gaat
altijd in overleg.

Proefles

Kom eens kijken en luisteren.
Je kan ook in overleg een instrument
uitproberen.

OMDAT MUZIEK VOOR IEDEREEN IS

WIJKTALENTORKEST

020-696 8371

wijk@leerorkest.nl
www.leerorkest.nl/wijktalentorkest

GRATIS
instrument
voor thuis!

LOCATIES: Waar in Amsterdam?
NO O RD

Locatie Banne Noordwest

NIEU W-WES T
Het Wijktalentorkest is
er voor alle kinderen in de buurt.
Het zit dichtbij, op een school of in
een buurthuis. Ieder kind kan er een
muziekinstrumentleren bespelen.
Je krijgt muziekles en repeteert
samen. Dat klinkt mooi,
zoveel muziek in
de wijk!

Ieder kind heeft talent. Het is leuk om jezelf te
ontwikkelen. Met het Wijktalentorkest oefen je
voor optredens, voor je ouders, vrienden en buurtbewoners. Soms treed je op voor tv, voor de burgemeester of de koningin. Een hele prestatie!
Genieten van muziek is ook een talent.

Op welk instrument wil jij spelen? Hou je van de
warme klanken van een cello of een contrabas?
Of word je vrolijk van een trompet? Elk instrument
heeft iets bijzonders. In een orkest komen alle
klanken samen. ‘Als je samen speelt, klinkt het heel
mooi’, zegt Lea (10) .

IN SAMENWERKING MET

Locatie Evertsweertplantsoen

OOST

Locatie Indische Buurt,
voor 6-18 jaar

Z U I DO O S T

Locatie Egoli
Locatie Kantershof, ‘Klein Leerorkest’
Locatie Muziekcentrum Zuidoost
Locatie OSB, voor 12-18 jaar
Locatie Lelyband, voor 12-18 jaar.
Locaties en tijden op
www.leerorkest.nl/wijktalentorkest

Nieuw: Leerkoor!
In samenwerking met Nieuw Vocaal Amsterdam is er naast het Leerorkest nu
ook een ‘Leerkoor’ voor kinderen. Plezier in het zingen én het leren zingen op
een goed niveau gaan hier hand in hand. Doe mee met het Leerkoor op locaties
Muziekcentrum Zuidoost en Indische Buurt.

EXTRA’S bij het Wijktalentorkest
	Naast de les op je muziekinstrument krijg je ook
algemene muziekles (ritmes, gehoor) en zangles
	We werken samen met Nederlands Philharmonisch
Orkest, Koninklijk Concertgebouworkest,
Strijkkwartet Biënnale, Nederlands Blazers
Ensemble, Nederlands Jeugd Strijkorkest,
Het Concertgebouw en meer!

