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#08 april 2012
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.

> Cursusaanbod 2012-2013
Binnenkort wordt de inschrijving voor het nieuwe seizoen opengesteld. Er zullen
enkele wijzigingen gaan plaatsvinden in de lesvormen die we aanbieden. Alle
(ouders en verzorgers van) leerlingen ontvangen hierover binnen nu en twee
weken een brief. Wij hopen onze huidige leerlingen natuurlijk allemaal weer
terug te zien volgend jaar!
Cursusaanbod 2012-2013

> Nieuwe folder
Dit jaar is er voor gekozen om de brochure te vervangen voor een compacte
folder met een beknopt overzicht van de cursusmogelijkheden. De folder kun
je afhalen bij de balie of aanvragen per mail: nieuwsbrief@msadam.nl.
Vermeld ook je naam en adresgegevens. De folder wordt dan toegestuurd.

Amsterdamse Muziekprijs

> ÀMP en BandIt
Nog een kleine week en dan sluit de inschrijvingsperiode voor ÀMP. De
music battle voor bands en ensembles in Amsterdam. Nog niet
ingeschreven? Grijp nu hier je kans.
Voor individuele muzikanten is er nu ook een nieuw event, BandIt. Met BandIt
krijg je de mogelijkheid om in een band te spelen met ander muzikanten en
mee te doen met de BandIt cover-estafette op 30 juni in MusyQ (na afloop
van de finale van ÀMP). Meer info >
80-jarig jubileumconcert

> Een wereld van muziek in DeLaMar
Houd 14 mei vast vrij in je agenda: de muziekschool bestaat namelijk 80 jaar
en geeft om 19:00 een groot en feestelijk jubileumconcert 'Een wereld van
muziek' in DeLaMar. Meer dan honderd kinderen, jongeren en volwassenen
treden op als solist, in orkesten, bands en koren. Als bezoeker maak je ook
nog kans op een muzikaal cadeau – om zelf te houden of weg te geven. In de
volgende nieuwsbrief volgt meer informatie of houd onze website in de
gaten.

Tropentheater

> Event in de Tropen
Woensdag 25 april is het zover: de tweede editie van het concert 'Event in de
Tropen' in het Tropentheater! Laat je meevoeren tijdens de spetterende
optredens van de Stoere Strijkers, The Jazz Focus Big Band , Het
Gitaarensemble, The Amsterdam Voices, The Supercussionists en een giga
Blazersensemble. Kaartjes kosten 2,50 euro per stuk. Klik hier om te
reserveren.Of klik hier voor andere events in april.
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

