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#04 april 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.

> Muziekschool reorganiseert
Alle Amsterdamse kinderen een uur muziekonderwijs op school – dat streven
van mevrouw Carolien Gehrels, wethouder van Kunst en Cultuur,
onderschrijven wij van harte. Sterker, we gaan dit samen met de gemeente, de
cultuurpartners en het primair onderwijs waarmaken. Muziekschool Amsterdam
zal op een groot deel van deze scholen het muziekonderwijs verzorgen. Om de
organisatie hier op in te richten zijn we nu bezig met een ingrijpende
reorganisatie. Begin juni zullen de precieze personele consequenties bekend
zijn. Voor onze huidige leerlingen verandert er echter vooralsnog niets. De
lessen tot de zomervakantie gaan gewoon door. Ook na de zomervakantie
streven we naar zoveel mogelijk continuïteit. Vernieuwingen en aanpassingen
in lesvormen en de daaraan gekoppelde tarieven zijn dit seizoen al grotendeels
ingevoerd. Dit betekent dat de tariefsverhogingen het komende seizoen zeer
beperkt zullen zijn.

Evenement

> Open Dagen 2013
De jaarlijkse Open Dagen komen er weer aan! In april, mei en juni zet
Muziekschool Amsterdam haar deuren wagenwijd open! De eerste Open
Dag van dit jaar is op zaterdag 20 april in locatie Zuid, Bachstraat 5. Kom van
11:00 tot 14:00 instrumenten uitproberen, laat je schminken, doe mee met
een puzzeltocht en geniet van de vele optredens. Benieuwd naar de andere
data van de Open Dagen? Meer info >
Optredens

> Muziekschool in actie tijdens Koniginnedag!
De popband "Klabbekedutch" van de Pop Academy geeft een knallend
optreden op het buurtpodium van restaurant Baut, Wibautstraat 125.
Daarnaast zijn leerlingen van de muziekschool uitgenodigd om het
koningspaar toe te zingen tijdens de Koningsvaart over het IJ. Heb je je
opgegeven en wil je graag laten zien dat je bij Muziekschool Amsterdam
hoort? Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@msadam.nl voor het I like
muziekschool t-shirt. Vermeld daarbij je naam, de locatie waar je les hebt en
je kleidingmaat.
Optredens en w orkshops

> Muziekschool Amsterdam op Kunstbende
Op zondag 14 april vindt de voorronde van Kunstbende Amsterdam plaats,
de landelijke talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot 18 jaar. Een dag lang
laten zo’n 180 Amsterdamse jongeren hun kunsten zien in De Meervaart.
Naast de optredens is er een uitgebreid randprogramma voor alle
bezoekers. Zo organiseert de muziekschool allerlei optredens van leerlingen
van de Pop Academy en workshops. Zorg dat je er 14 april bij bent! Kaartjes
kosten 5 euro en kun je bestellen via de Meervaart. Check hier de video's van
het Pop Academy concert van 24 maart jl. om vast in de stemming te komen.
Binnenschoolse muziekeducatie

> Concertserie ZingZo! van start
Van 22 tot en met 26 april start de eerste reeks ZingZo! concerten in het
Muziekgebouw aan 't IJ. Honderden basisschoolleerlingen doen mee met dit
mega zangspektakel en sluiten met dit optreden een jaar muziekonderwijs
van de zangmethode ZingZo! op hun school af. Muziekschool Amsterdam
organiseert een twintigtal ZingZo! concerten in april, juni en juli in het
Muziekgebouw, Paradiso en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een
unieke ervaring voor de kinderen en hun ouders!
Amsterdamse Muziekprijs 2013

> ÀMP: inschrijven kan tot 26 april!
Speel je in een band en heb je je nog niet ingeschreven voor de ÀMP? Grijp
nu je kans, de inschrijvingsperiode sluit op 26 april. ÀMP, de Amsterdamse
Muziekprijs, 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. Klik hier om je in te schrijven en doe mee met
the music battle van het jaar!
Cursusaanbod

> Programma 2013-2014
Benieuwd naar het nieuwe cursusaanbod? Vanaf 18 april staat het nieuwe
programma op onze site en in een beknopt overzicht in onze nieuwe
aanbodfolder. De folder kun je vanaf 20 april afhalen bij de balies of
aanvragen per mail: nieuwsbrief@msadam.nl. De folder wordt dan per post
toegestuurd.

The Dutch Kate Bush

> Speciale kortingsactie voor Kate Bush fans
De Britse zangeres Kate Bush, vooral bekend van klassieke hits als
Wuthering Heights en Running up that Hill, gaf slechts één keer een live tour
in 1979. Nu is er de kans om met ‘The Dutch Kate Bush’ op donderdag 25
april weer live te genieten van een optreden dat het origineel zeker evenaart
en wie weet wel overtreft. Klanten van de muziekschool krijgen 30% korting
op dit concert. Op de site van Carré kun je met de code 'Muziekschool' 1ste
rang kaarten bestellen voor slechts 21 euro. Bestel ze nu >

23 april 2013

> Muiderkerk lenteconcert
Op dinsdag 23 april luiden we de lente muzikaal in met een vrolijk concert in
de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37. Je kunt vanaf 19:15 genieten van een
gevarieerd programma met diverse optredens van een strijkersensemble,
jazzband, blokfluitensemble en nog veel meer. Dit gratis concert is een
aanrader voor de hele familie!

Academie Klassiek

> Excellence in concert
De leerlingen van de klassieke talentafdeling, Excellence, presenteren hun
muzikale talenten op vrijdag 26 april in locatie Centrum/Oost, Nieuwe
Kerkstraat 122. Dit keer spelen ze werken van onder andere Bach, Händel en
Ravel. Kom ook genieten van dit bijzondere concert. Aanvang is 19:30,
toegang gratis.

Kennismakingsaanbod

> Start korte cursussen april
De korte kennismakingscursussen gaan volgende week weer van start. In
10 lessen maken kinderen spelenderwijs kennis met verschillende
muziekinstrumenten. Deze cursussen zijn niet alleen leuk voor jonge
kinderen, maar ook goed voor de ontwikkeling van allerlei vaardigheden,
zoals de taalontwikkeling, de motoriek en de creativiteit. Voor diverse
cursussen zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Meer info >
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