Onze website:
http://www.ozma.be
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Individuele muziekcursussen op gitaar,
basgitaar, piano, keyboards, drums,
percussie, zang, viool en accordeon
Zonder voorkennis, praktijkgericht
mogelijkheid om in een ensemble te
leren samenspelen.
Opnames in onze eigen Demo studio’s
Repetitielokalen ter beschikking van
onze cursisten
Reeds 20 jaar ervaring met 5 locaties in
Vlaanderen.

Initiatie gitaar, basgitaar, drums, zang
op verplaatsing
☺ Percussie
☺ Techno, house, sequencing en sampling
☺ ....
op school, in jeugdhuizen, in cafés, op
bedrijfsfeestjes, in de jeugdbeweging, ...
Info: +32 (477) 270 940
☺

Lokeren - Gent
Kieldrecht - Lebbeke - Aalst

+32 (477) 270 940
Eigentijds muziekplatform

www.ozma.be
info@ozma.be
Bezoek ons op FACEBOOK !!

Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Muziekgroepen
voor elk
evenement

Erkend Boekingskantoor : VG 405/A

Eigentijds muziekplatform
Een kennismaking

Ozma Music Ware vzw is bijna 20
jaar actief in het geven van
muziekcursussen voor jong en
oud. Naast onze individuele
lessen en ensemblelessen bieden
wij jonge bands de mogelijkheid
om podium- en studio-ervaring op
te doen.
Momenteel zijn wij actief in
Vlaanderen met 5 afdelingen, en
hebben
een
2O-tal
muziekgroepen die wij
begeleiden. Een brede waaier van
stijlen (rock, pop, jazz, blues, ..)
zorgt ervoor dat wij voor elk
evenement een gepast ensemble
kunnen aanbieden.
De groepen
Elke groep kan een setlist
brengen die varieert tussen 30
minuten en 2 uren. Er is natuurlijk
ook een mogelijkheid om

meerdere groepen na elkaar te
laten optreden.
Budgetvriendelijke
prijzen !
De ‘G-strings’

Deze 6-koppige groep is reeds
enkele jaren actief en brengen
covers uit de jaren ‘60—’70 en
‘80. Ze beschikken over een eigen
zanginstallatie en spelen een
setlist tot 2 uren lang.
Off The Record
Een kwintet dat covers brengt uit
de jaren ‘80- ‘90 met een eigen
inbreng.

Reverb
Jong geweld met een
hoogstaand muzikaal talent.
De ‘Catholic Girls’
Deze coverband is het
vlaggenschip van de school.
Met hun 15 jarige ervaring
brengen zij een hoogstaande
2,5 uur durende show met een
aaneenschakeling van medleys
van Elvis, C.C.R., Rock ‘n Roll
en de ‘Foute ‘80’s. De groep
bestaat uit een deel van de
begeleiders van Ozma Music
Ware vzw.
En nog veel meer...

Subvai

Dit is natuurlijk maar een greep
uit onze ensembles, voor nog
meer info verwijzen we U graag
naar onze website, Facebook,
Twitter en andere kanalen.

Een jeugdig ensemble met het
iets hardere werk (rock, punkrock,
..)

WWW.OZMA.BE

Funny Faces
Opnieuw een kwintet en een
gevarieerde setlist.

