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#9 november 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.

> Vaderfestival vanmiddag van
start
De hele middag kun je samen met je vader genieten van workshops en
activiteiten. Vaders kunnen diverse lezingen volgen. De muziekschool
organiseert tijdens het festival diverse muziekworkshops voor kinderen. Om
15:30 en 16:30 is er de workshop Popcorner. Het festival is een initiatief van
Impuls. Kijk hier voor meer informatie over Impuls.
jazzoptreden

> Een Jazzy Museumn8
Afgelopen zaterdagnacht was het Museumn8, het jaarlijkse event waarin
musea in heel Amsterdam tot laat in de avond open zijn. En de Jazz Juniors
en Jazz Generation waren erbij! Zij gaven een spetterend optreden in het
Rembrandthuis. Meer foto’s? Kijk op onze Facebookpagina.

IJburg

> Show your IJfactor
IJburg komt met haar eigen talentenjacht: de IJFactor! Blink jij ergens in uit,
laat het ons zien. Of dit nu muziek maken, dansen of misschien wel
goochelen is. Woon je in IJburg of zit je er op school, ben je tussen de 12 en
18 jaar, en heb je een podiumtalent? Doe dan mee met de talentenjacht en
maak kans op een coaching en € 500,-! Wil jij je inschrijven, kijk dan hier.

actie

> Superactie: samen met korting naar
Muziekgebouw
Het hele seizoen kun je als muziekschoolleerling samen met korting naar de
kindermiddagen in het Muziekgebouw aan 't IJ. Neem je broertjes, zusjes,
vriendjes, neefjes en nichtjes mee naar een van de kindermiddagen en krijg
2,50 euro korting op het tweede en de volgende kaartjes! De eerstvolgende
kindermiddag is op 27 november. Kijk hier voor meer informatie.

18 november 2011

> Jong Podiumtalent in de schijnwerpers
Podium is de klassieke talentafdeling en biedt momenteel zo'n 40 leerlingen
een uitbereid pakket van lessen en samenspeelmogelijkheden aan.
Gedurende het jaar staan de leerlingen geregeld zelf op het podium. Op 18
november geven ze om 19:00 een gratis concert in de dr. Willem Grehelzaal,
Nieuwe Kerkstraat 122.

30 november 2011

> VLLA live Jam voor alle muzikanten West
VLLA is een relaxed cafe in Nieuw-West met lekkere cappuccino, Belgisch
bier en een PODIUM! Dè plek om te jammen. De eerstvolgende jamsessie
is op 30 november 19:00. VLLA Live Jam wordt georganiseerd door het
Muziekpodium Nieuw-West, een amateurkunst project uitgevoerd door
Muziekschool Amsterdam en Servicepunt AmateurKunsten Amsterdam.

november 2011

> Bezoek nog meer concerten in november
Muziekschool Amsterdam geeft op 30 november ter ere van Sinterklaas twee
concerten: één in Bibliotheek Osdorp en één in de Bachstraat. In de
bibliotheek spelen de Music Breakers sinterklaasliedjes vanaf 16.00 uur. In
de Bachstraat is het grote Sinterklaasfeest. Ook vindt in november de
samenspelweek in Zuid plaats en is er op 30 november weer een
jamsessie in Centrum/Oost. Check de complete agenda.
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

