
  

 

In deze nieuwsbrief: nieuwe cursussen Muziek op Schoot, cellolessen, 

Huiskamerfestival en interview met voorzitter bestuur. 

  

Cursus Muziek op Schoot 
Vanaf 4 april starten er cursussen Muziek op Schoot in Ouderkerk en 

Duivendrecht.  

Donderdag 10.00-10.45 u. Ouderkerk Bindelwijk, 11.15-12.00 u Duivendrecht 

Dorpshuis 

8 weken vrolijk spelen met muziek voor peuters van 2 tot 4 jaar met één van de 

ouders 

 

Ouders komen met hun kind om samen vrolijk te zingen, muziek te maken, te 

spelen en te dansen. Jonge kinderen kunnen enorm genieten van muziek. 



 

 Muziek heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen: 

-het stimuleert de spraak- en taalontwikkeling 

-de motoriek wordt geoefend (klappen, mee bewegen, dansen) 

-training voor geheugen en concentratie 

-goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

8 lessen van 45 minuten, per kind+ouder € 68,- 

aanmelden: info@muziekschoolouder-amstel.nl 
 

 

Cellolessen 
Wij kunnen weer cellolessen aanbieden! Laura Conesa heeft zich bij de 

Muziekschool aangesloten als cellodocent. Laura heeft aan conservatoria in 

Spanje en Nederland gestudeerd. Laura geeft les aan kinderen en 

volwassenen. Ze is volop bezig om Nederlands te leren en heeft veel zin om in 

Ouder-Amstel les te komen geven. Hebt u interesse in cellolessen? Vraag een 

proefles of begin met een instapcursus van 5 lessen. Meer informatie: 

info@muziekschoolouder-amstel.nl 



  

 



 

Huiskamerfestival Ouderkerk 
Op zondag 24 maart vindt het eerste Huiskamerfestival Ouder-Amstel plaats. 

Op drie adressen in Ouderkerk stellen inwoners hun huiskamer open voor 

optredens van leerlingen van de muziekschool. Er zijn per huiskamer drie 

optredens. Wie graag komt luisteren kan op alle drie de adressen een optreden 

bijwonen.In verband met beperkte ruimte kun je de adressen opvragen 

op huiskamerfestival@muziekschoolouder-amstel.nl. 

  

Ik zou niet zonder muziek kunnen 

 

Interview met Charlotte de Winter, voorzitter van 

Muziekschool Ouder-Amstel 
Charlotte’s eerste kennismaking met de Muziekschool was toen haar kinderen 

AMV les hadden op jonge leeftijd. Haar dochter heeft 3 jaar zangles gevolgd en 

haar zoon heeft 3 jaar keyboardles gehad op de Muziekschool. Hij heeft nu 

gekozen voor de gitaar. Lars Bauer is zijn docent. 

 Muziek vindt Charlotte belangrijk, niet alleen in het onderwijs , maar ook thuis. 

Muziek maken is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert het 

samenwerken en heeft een positief effect op het brein. “ Daarom is het 

belangrijk dat er in onze kleine gemeente een eigen muziekschool is, en om 

daaraan bij te kunnen dragen ben ik in het bestuur gegaan van de 

Muziekschool”, aldus Charlotte. 

Zij vervolgt: “Het is leuk om in het bestuur te zitten, je blijft op de hoogte en je 

merkt dat je dingen kan bereiken die belangrijk zijn voor de muziekschool en de 

leerlingen. Er heeft een professionalisering plaatsgevonden: De naam is 

veranderd, de lesruimtes zijn opgeknapt en we zijn nu bijvoorbeeld bezig met 

het organiseren van de huiskamerconcerten, dat is ontzettend leuk om te doen. 

Op de vraag wat wat haar ervaring is met muziek zegt ze: “ Ik ben ook 

opgegroeid in een klein dorp, volgde AMV lessen en speelde panfluit, een apart 

instrument, gestimuleerd door de plaatselijke muziekdocente. Later heb ik in 

vele koren gezeten, op school en tijdens mijn studietijd. Daar zongen we 

klassiek (opera) en moderne stukken. Sinds ik in Ouderkerk woon heb 

ik  zanglessen gevolgd bij Gonny Meesters  en zong ik enige jaren in het 

Ouderkerkse popkoor “Namens de Dames”. Momenteel zing ik in een 

Amsterdams Gospel & Soul koor. Tot slot merkt ze op:  “Muziek is mijn passie, 
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ik zou niet zonder muziek kunnen, muziek maken is inspirerend en het zijn ook 

altijd leuke mensen die muziek maken!” 
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