Bekijk de online versie indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

#03 maart 2013
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.

> ÀMP: the music battle is on!
ÀMP, de Amsterdamse Muziekprijs 2013, is de jaarlijkse music battle voor
bands en ensembles en bestaat uit twee voorrondes die leiden naar een grote
finale. Jonge muzikanten in de leeftijd van 4 tot 22 jaar kunnen hun muzikale
talenten presenteren op het podium. Dit jaar vindt er voor het eerst naast de
twee reguliere voorrondes ook een speciale voorronde plaats voor leerlingen
van twee Amsterdamse scholen, IVKO en het Berlage Lyceum. De winnende
bands uit de voorrondes gaan door naar de finale. Speel je in een band of
ensemble en ben je klaar voor the battle? Schrijf je dan hier meteen in. De
uiterste inschijfdatum is 26 april.
Enquête

> Website-evaluatie
Maar liefst 200 mensen hebben de moeite genomen onze website-evaluatie
in te vullen. Waarvoor dank! De website krijgt van de inzenders gemiddeld
een 7,2. Ruim voldoende, maar er kan ook het een en ander verbeterd
worden. We gaan met alle waardevolle opmerkingen aan de slag!

Jeugdfestival

> Workshops Ostadetheater groot succes!
Tijdens de voorjaarsvakantie vond het jeugdfestival 'Sprookjes in de Krokus'
in het Ostadetheater plaats. Ook de muziekschool deed mee met een aantal
muziekworkshops. Tientallen jonge kinderen kregen de kans om
instrumentjes uit te proberen en samen voor het eerst muziek te maken. Alle
workshops zaten helemaal vol. Klik hier voor een fotoimpressie.

Binnenschoolse muziekeducatie

> Instrument bespelen in Nieuw-West
Muziekschool Amsterdam biedt samen met basisschool 't Koggeschip
muzieklessen aan onder schooltijd. Vanaf mei gaan wij ook muziekles ná
schooltijd aanbieden voor alle kinderen in de buurt. In vijf lessen maak je op
een speelse manier kennis met de klank en de mogelijkheden van je
gekozen instrument. Je speelt meteen al samen in een groep. De lessen

starten rond 15 mei, locatie 't Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2. Meer info
>

Oefenruimtes

> Kortingsactie Melody Line
Melody Line is een muziekcentrum in Amsterdam Oost. Hun
muziekoefenstudio’s worden gebruikt door vele bekende bands en artiesten
zoals Ali B., Anouk, Lange Frans en de band Moke. Als muziekschoolleerling
heb je nu de mogelijkheid om met flinke korting een oefenstudio te huren. Al
vanaf 5 euro per uur kun je samen muziek maken. Wil je met je band,
ensemble of koor oefenen in een professionele ruimte, dan is dit je kans!
Klik hier om de kortingsbon te downloaden en deze in te leveren bij Melody
Line, Willem Fenengastraat 12.
Leerorkest

> Stem ook op het Leerorkest!
Muziekschool Amsterdam verzorgt samen met Stichting Leerorkest een
aantal leerorkesten op scholen. In het Leerorkest krijgen zoveel mogelijk
kinderen de kans een instrument te bespelen. Het Leerorkest heeft zich
aangemeld bij het Oranje Fonds Kroonappels en dingt mee naar een
Appeltje van Oranje prijs. Stem ook op 15, 16 en 17 maart op het Leerorkest
via kroonappels.nl. Zo maakt het Leerorkest kans op het winnen van een
Appeltje van Oranje, een mooi beeldje en een geldbedrag van maar liefst
50.000 euro.

Academie

> Pop Academy Workshop & Presentatiemiddag
De Pop Academy van Muziekschool Amsterdam is de nieuwe plek voor
getalenteerde jonge popmuzikanten. Gemotiveerde leerlingen van 9 tot 20
jaar volgen een intensieve popopleiding. Op zondag 24 maart wordt in de
Melody Line, Willem Fenengastraat 12, de eerste Workshop &
Presentatiemiddag georganiseerd. Een middag lang krijgen de Pop
Academyleerlingen de kans om workshops te volgen, samen te spelen en
op te treden. De workshops worden gegeven door bekende gastmuzikanten
zoals Angelo De Rijke (o.a. gitarist bij Anouk), Rob Klerkx (drummer bij Moke)
en Anan (toetsenist bij Kane).

Kennismaken

> Kennismaken met instrumenten
In tien lessen kijken of een instrument je bevalt. Dat kan bij het korte
kennismakingsaanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Spelenderwijs maken
kinderen kennis met verschillende instrumenten, zoals bij de cursus Snaar
en Blaas of Tokkel en Toets. Speciaal voor de allerkleinsten is er Muziek met
b ab y's en peuters. In april start het derde blok van het

kennismakingsaanbod. Meer info >

zaterdag 23 maart

> Open Dag Muziekcirkel
Op zaterdag 23 maart vindt de eerste Open Dag van de Muziekcirkel plaats,
het aanbod voor kinderen met een stoornis uit het Autisme Spectrum en
kinderen die moeilijk lerend zijn. Tijdens de Open Dag in afdeling Zuid,
Bachstraat 5, presenteren we het aanbod voor deze doelgroep. Samen met
hun ouders kunnen de kinderen van 13:30 tot 15:30 genieten van optredens
en workshops, en is er de gelegenheid om vragen te stellen aan docenten.
Klik hier voor het programma.
zondag 24 maart

> Excellence Ensembleconcert
De leerlingen van de klassieke talentafdeling, Excellence, spelen zondag 24
maart samen in kleine ensembles tijdens het Excellence Ensembleconcert.
Om 13:30 start het concert in Muziekschool Amsterdam Noord, Alkmaarstraat
10. Zij spelen werken van Bach, Beethoven, Haydn en Händel. Dit bijzondere
concert kun je gratis bezoeken.

zondag 24 maart

> Live @ The Lighthouse
De talenten van locatie IJburg geven op zondag 24 maart een wervelend
concert met muzikale ondersteuning van live band The Big Shakedown en
andere artiesten. Een gevarieerd programma op twee podia. Het concert
start 16:45 in The Lighthouse, Krijn Taconiskade 432. Toegang gratis.

2 tot en met 6 april

> Doe mee met de Doe Dagen!
Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen zich tijdens de Doe Dagen volop laten
inspireren om muziek te maken! Een week lang zijn er workshops om van
alles uit te proberen en vooral mee te doen. Kom kennismaken met de
kennismakingscursussen die starten in april. Binnenkort staan de
programma's per locatie op de website. Houd de site dus in de gaten!
N.B.:de winnaar van de Doe Dagen tekenwedstrijd is dit keer onze leerling
Koen van der Made. Zijn tekening van zijn muziekles staat vermeld op de
nieuwe Doe Dagen poster die binnenkort in de stad verspreid wordt.
Gefeliciteerd!
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

