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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.

> Muziekmaatjes Benefietconcert
Stichting Muziek voor Kinderen organiseert op vrijdag 29 november samen met
de muziekschool een benefietconcert ten bate van het Muziekmaatjes project,
waarbij kinderen uit Amsterdam gekoppeld zijn aan vijf jonge muzikanten uit
een kindertehuis in Oeganda. Tijdens het concert treden de Nederlandse én
Oegandese muziekmaatjes op, live met elkaar verbonden via Skype. Ook kun je
genieten van gastoptredens door diverse muziekschoolbands zoals de Jazz
Juniors en PopZuid. Het concert vindt plaats om 19:30 in Muziekschool
Amsterdam Noord, Alkmaarstraat 10. Kaarten (volwassenen 7,50 euro p.p. |
kinderen 5 euro p.p.) kun je bestellen via muziekmaatjesproject@gmail.com.
Muziekeducatie op school

> MuziekZo!
De lange leerlijnen in het basisonderwijs zijn verder uitgerold in de stad. In
september zijn er in totaal 55 scholen gestart met een van onze
programma's. Met ZingZo! zijn we behalve in de onderbouw en bovenbouw
nu ook actief in de middenbouw. Actief zingen staat centraal bij ZingZo!
Daarnaast hebben we de lange leerlijnen met PopZo!, InstrumentZo! en
MuziektheaterZo! uitgebreid. Kinderen leren bij PopZo! en InstrumentZo! in
een bandje of ensemble samenspelen. De lange leerlijn MuziektheaterZo!
laat kinderen kennismaken met alle facetten van musicals, showbands en
muziektheater. Meer info >
In the spotlight

> Muziekschool op AT5
Vorige week woensdag was AT5 met het programma 'Straten van
Amsterdam' op bezoek bij locatie Zuid. 'Straten van Amsterdam' is een
programma over de Amsterdammer en zijn straat. Dit keer stond de
uitzending in het teken van de componist Bach en bezochten de
presentatoren de Bachstraat en het Bachplein. Uiteraard kon daarbij een
bezoek aan de muziekschool niet ontbreken. Klik hier om de uitzending te
bekijken.
Muziekdocentencollectief Amsterdam

> Housewarmingparty
Op vrijdag 29 november houdt het Muziekdocentencollectief Amsterdam

(MdcA) een Housewarmingparty bij Muziekschool Amsterdam.
De muziekschool is het nieuwe huis van het MdcA, een vereniging van 40
zelfstandig gevestigde muziekdocenten. Zij geven les in de gebouwen van de
muziekschool. Op de Housewarmingparty wordt onder aanwezigheid van
wethouder Kunst en Cultuur Carolien Gehrels en andere genodigden het
samenwerkingsconvenant getekend.

Tekenw edstrijd

> Jouw tekening op een Doe Dagen poster
Wie weet staat je tekening wel op de poster van de eerstvolgende Doe
Dagen in januari. Maak een tekening van je muziekles (van jou, je instrument
en de andere leerlingen) op een A4-formaat papier met potlood, viltstift of verf
en lever die in bij de balie. Vergeet niet je naam en leeftijd erop te vermelden.
Iedereen tot 12 jaar kan meedoen. Deadline voor het inleveren is 4
december. Begin december wordt de winnaar bekend gemaakt op de
website.
Talentopleiding

> Academieweekend Klassiek
Het eerste Academieweekend van dit seizoen barst op 16 november los op
de afdeling Zuid, Bachstraat 5. Een weekend lang spelen de leerlingen van
de Academie Klassiek samen, volgen verschillende workshops als slagwerk
en klankvoorstelling en treden op. Benieuwd naar de jonge talenten? Kom
naar de Academiedagen en bezoek de gratis concerten.
zaterdag 16 november | van 15:00-16:00 en 16:30-17:30
zondag 17 november | van 12:00-13:00 en 13:30-14:30 en 15:00-16:00
locatie Zuid | Bachstraat 5

30 november 2013

> Drums in de hoofdrol
Op zaterdag 30 november organiseert de muziekschool een Drumdag op
locatie Westerpark. Speel je al drums, of wil je het juist uitproberen? Tijdens
de Drumdag kun je je laten informeren, inspireren en meedoen met Smash
your Trash. Dit is een nieuwe drumgroep die Zuid-Amerikaanse en
Afrikaanse ritmes speelt op 'trash' (potten, tonnen, blikken etc.). Aanmelden
kan via: receptiewest@msadam.nl. Klik hier voor een voorproefje van Smash
your Trash.
4 december 2013

> Sinterklaas op bezoek
Sinterklaas brengt op woensdag 4 december een bezoek aan de
muziekschool. Natuurlijk verwelkomen we Sinterklaas en zijn pieten met een
muzikaal programma. Er treden drie Sinterklaasorkesten op, de Pepernoten,
het Taaitaai orkest en de Chocoladeletters. Ben je eerstejaarsleerling en wil
je graag meespelen met één van de orkesten? Of volg je een
kennismakingscursus en wil je meedansen en zingen? Geef je dan op! Ook
iedereen die wil komen luisteren is van harte welkom op 4 december van
13:30 tot 17:00, locatie Zuid, Bachstraat 5.
Inschrijfformulier Sinterklaasorkest >
Inschrijfformulier meezingen >

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

