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#01 januari 2015
Bij Muziekschool
Amsterdam is van
alles te beleven. Er
zijn volop activiteiten
en concerten die
interessant zijn om bij
te wonen. De
nieuwsbrief komt
iedere maand uit,
zodat je altijd als
eerste op de hoogte
bent.

Van 17 tot en met 25 januari zetten we op alle locaties onze deuren wagenwijd
open. We nodigen iedereen van harte uit om kennis te maken met de
muziekschool en de cursussen voor de tweede helft van het jaar. Dus bezoek
onze Open Dagen en laat je verrassen door de vele mogelijkheden, workshops
en optredens. Daarnaast kun je tijdens de Open Lesweek gratis lessen volgen.
Op onze site staat het volledige programma en kun je je aanmelden. Beleef het
mee!
Open Dagen
za 17 jan Osdorp | zo 18 jan Zuid | za 24 jan Westerpark | zo 25 jan
Centrum/Oost
12:00-14:30
wo 21 jan IJburg
13:30-16:00
Programma Open Dagen >
Direct aanmelden >
Open Lesweek
19 t/m 24 januari | alle locaties
Programma Open Lesweek >
Direct aanmelden >
Prestaties

> Excellence-student in finale Orkest van
Nederland
Pianist Dywel Braaf had veel succes met zijn deelname aan het tv-programma
Het Orkest van Nederland. Daarin stond de muzikale zoektocht naar een
65-koppig orkest centraal. Hij wist met zijn virtuoze pianospel met gemak door
te dringen tot de finale. Samen met Wibi Soerjadi gaf hij op 22 december een
concert voor twee piano's onder begeleiding van Het Orkest van Nederland.
Uitzending gemist? Bekijk hier >

Masterclass Vocal Academy

> Muziekschool biedt onderdak aan gospelschool
In locatie Centrum/Oost huist vanaf zondag 11 januari de Berget Lewis &
Shirma Rouse Foundation met Masterclass Vocal Academy (MVA). De MVA is
een zanginstituut dat gespecialiseerd is in Black Gospel, Soul en R&B. Het
talentontwikkelingstraject is samengesteld door Berget Lewis en Shirma
Rouse. Scouten, ontwikkelen, scholen en begeleiden van vocaal talent, daar
draait het om bij MVA. Meer info >
Voor beginners

> Muziekles in De Honingraat
In De Honingraat, het cultuurgebouw van Nieuw-West, starten we vanaf eind
januari met het Muziekplein. De logische start voor kinderen die voor het eerst
op een instrument gaan spelen. In 20 lessen leer je de basisbeginselen van je
instrument, volg je band- of orkestles en onderneem je allerlei activiteiten die
met muziek te maken hebben. Speciaal voor beginners op piano, keyboard,
viool en piano. Meer info>

10 januari

> Vocal Freedom treedt op in Paradiso
Aankomende zaterdag 10 januari treden de meiden van ons koor Vocal
Freedom op tijdens de 29e editie van de Paradiso Korendagen. Maar liefst 140
koren uit het hele land komen naar Paradiso om te laten horen dat zingen hun
passie is. Om 14:30 zingt Vocal Freedom onder leiding van Carmen Gomes
swingende pop- en jazzsongs. Bezoek de korendagen en laat je verrassen.
Programma >
23 januari

> Klassiek concert Excellence
De studenten van het klassieke toptalentprogramma, Excellence, geven op
vrijdag 23 januari een gratis concert in locatie Centrum/Oost, Nieuwe
Kerkstraat 122. Zij spelen werken van onder andere Bach, Chopin en Mozart.
Maak kennis met onze jonge toptalenten! Aanvang 19:30.
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