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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.

Deze week kun je genieten van een gevarieerd kerstprogramma bij Muziekschool
Amsterdam. Een keur aan talentvolle, beginnende en gevorderde leerlingen
verzorgen een aantal sfeervolle kerstconcerten. Vanmiddag kun je nog naar het
muzikale kerstfeestje van de eerstejaars Muziekpleinleerlingen, of vanavond naar
een hartverwarmend winterconcert uitgevoerd door onze (strijk)orkesten in de
Willem de Zwijgerkerk. Op 16 december vindt het jaarlijkse kerstconcert voor de
hele familie plaats in de Muiderkerk. Onze klassieke toptalenten sluiten het
feestprogramma af op 19 december met het Kerstconcert Excellence. Je bent van
harte welkom! Meer info >
Benefietconcert

> Muziekmaatjes in actie voor Oeganda
Tijdens een benefietconcert van 30 november speelden jonge muzikanten van
Muziekschool Amsterdam en daar buiten voor een muziekproject in het St.
Mary Kevin Orpahnage in Oeganda. De Muziekmaatjes uit Oeganda konden
via een skype-verbinding het concert live meemaken en meedoen. Het
benefietconcert heeft maar liefst 1000 euro opgebracht. Meer weten over dit
bijzondere uitwisselingsproject waarbij Amsterdamse kinderen gekoppeld
worden aan Oegandese jonge muzikanten, kijk op muziekvoorkinderen.org.
Successen toptalenten

> Bijzondere prestaties Excellence-studenten
Excellence-student Tobias van der Wardt (hoorn) en voormalig Excellencestudent Rebekka Goubitz (klarinet) mogen dit jaar meespelen met het
jongjongNBE. In dit ensemble worden jonge muzikanten gecoacht door musici
van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE). We zijn bijzonder trots op hun
deelname! Meer info >
Onze pianist Dywel Braaf doet mee aan het RTL4-programma Het Orkest van
Nederland. Daarin staat de muzikale zoektocht naar een 65-koppig orkest
centraal. Op 22 december is de grote finale in het Koninklijk Concertgebouw.
Dywel is door naar de halve finale en was onlangs te gast bij Umberto Tan in
'RTL Late Night'. Check hier de uitzending. We wensen Dywel veel succes!

Klanttevredenheidsonderzoek

> Wat gaat goed, wat kan er beter
Elk voorjaar doet Muziekschool Amsterdam een klanttevredenheidsonderzoek.
Dit jaar krijgt de muziekschool rapportcijfer 7,7 voor de cursussen, een 8,2 voor
de docenten en een 7,1 voor de dienstverlening.
Maar liefst 96 procent van de respondenten geeft aan dat zijn/haar kind met
plezier naar de les gaat. Ook over het tijdstip van de lessen en de
bereikbaarheid van de locaties is men meer dan tevreden. Hetzelfde geldt voor
de persoonlijke aandacht die de docent geeft, de vakkennis, de
behulpzaamheid en de sfeer die de docent creëert in de les.
Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook: belangrijkste liggen op het gebied van de
dienstverlening, en dan met name de informatievoorziening rond de aanvang
van de cursussen en de telefonische bereikbaarheid van de muziekschool.
Over de gebouwen van de muziekschool is men over het algemeen heel
positief, maar met name op IJburg en in Westerpark kan aan uitstraling en
voorzieningen een en ander verbeterd worden. De muziekschool onderneemt
actie op basis van het onderzoek; zo werken we samen aan een (nog) betere
muziekschool. Bedankt voor de medewerking!

10 januari

> Vocal Freedom treedt op in Paradiso
Op 10 en 11 januari vindt alweer de 29e editie van de Paradiso Korendagen
plaats. Maar liefst 140 koren uit het hele land komen naar Paradiso om te laten
horen dat zingen hun passie is. Ook de meiden van ons koor Vocal Freedom
zijn uit de 400 aameldingen gekozen om hieraan mee te doen. Op 10 januari
treden zij om 14:30 onder begeleiding van Carmen Gomes op. Kom ook naar
dit optreden en ontdek wat het koor allemaal in huis heeft. Kaarten bestellen >
17 t/m 25 januari

> We openen onze deuren
In januari organiseert de muziekschool op al haar locaties een aantal Open
Dagen. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met ons aanbod.
Kom kijken en luisteren naar optredens, doe mee met workshops en probeer
allerlei instrumenten uit. Maar er zijn meer mogelijkheden om kennis te maken
met ons nieuwe aanbod. Zo kun je van 19 tot en 24 januari instrumenten
uitproberen tijdens de Open Lesweek. Op onze site staat het volledige
programma en kun je je aanmelden. Laat je inspireren!
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 >

22 december t/m 4 januari

> Kerstvakantie
We wensen je fijne feestdagen en een heel muzikaal 2015! De lessen gaan
vanaf maandag 5 januari weer van start.

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

