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#02 okt 2011
Bij Muziekschool
Amsterdam is van
alles te beleven.
Er zijn volop
activiteiten en
concerten die
interessant zijn om bij
te w onen. De
nieuw sbrief komt
iedere maand uit,
zodat je altijd als
eerste op de hoogte
bent.

> Wachtruimtes aangepast
Het is de leerlingen van West waarschijnlijk al opgevallen: de wachtruimte heeft
een hele nieuwe frisse uitstraling gekregen! Interieurontwerper Oeri van Woezik
heeft afgelopen zomer de ruimte opnieuw ingericht. Een leuk detail: de balie is
voor een deel uit LEGO opgebouwd. Na de herfstvakantie is afdeling Zuid aan
de beurt. De verbouwing zal ongeveer zeven weken duren.
opening

> Jazz Juniors openen muziekpodium Artis
Afgelopen woensdag gaven de Jazz Juniors, winnaars van het ÀMP
Concours 2011, het allereerste concert op het nieuwe muziekpodium van
Artis. Het podium, dat altijd op het Thorbeckeplein heeft gestaan, is door de
gemeente geschonken aan Artis. Ook de Jazz Focus Bigband stond in het
nieuws. Zij wonnen eind september de eerste prijs op het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade. Meer informatie over de jazzafdeling vind je hier.

17 oktober 2011

> Creëer je eigen muziekstuk in de herfstvakantie
De muziekschool organiseert op maandag 17 oktober tijdens het festival
‘Verhalen in de herfst’ een aantal muziekworkshops in Het Ostadetheater.
Tijdens de workshop ga je aan de slag met verschillende
muziekinstrumenten om samen een muziekstuk te maken en … uit te
voeren. Bestel hier je kaarten.

25 oktober 2011

> Eerste jamsessie komt er weer aan
Op dinsdag 25 oktober staat alweer de eerste jamsessie gepland van dit
seizoen. De jazz-, pop- en lichte muziekafdeling wil leerlingen een podium
geven waarbij ze de mogelijkheid hebben om lekker samen te jammen en te
improviseren. Zo leren ze elkaars muziekstijl (beter) kennen en samen te
spelen. De sessie begint om 19.30 uur. Kijk hier voor meer agenda items.

29 oktober 2011

> Pappa in een popband
Op zaterdag 29 oktober organiseert Impuls en de muziekschool de Open
Pappaband-dag. De Pappaband zoekt nieuwe pappa’s . Ze geven om 13.00
uur een demonstratie en nieuwe pappa´s zijn welkom om mee te spelen.
Voor kinderen van 8 tot 14 jaar is er tegelijkertijd een workshop Popcorner.
Op woensdag 9 november vindt hierop volgend het Vaderfestival plaats.

8 tot en met 12 november 2011

> My name is…. Bruno Mars
Van 8 tot en met 11 november doen derde en vierdejaars leerlingen mee met
de Samenspelweek. Docent Marcel Rutten schreef hiervoor een
arrangement op de Lazy Song van Bruno Mars. Op 12 november geven de
leerlingen een spetterend optreden in de Willem de Zwijgerkerk. Blow Out en
Klezmagic treden ook op deze avond. Meer samenspelen? Kijk hier.

koren

> Jonge zangsterren gezocht!
Solo of samen in een koor, klassiek, pop of jazz. Het zangprogramma is zo
gevarieerd dat je van absolute beginneling kunt uitgroeien tot megazanger.
Vanaf vijf jaar kun je al op een koor, en vanaf 8 jaar kun je ook zangles
volgen. Een paar keer per jaar sta je op het podium om je stem te laten
horen aan een groot publiek. Durf jij dit aan? Kijk dan snel hier.

Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

