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#05 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.

> ÀMP: let the music battle begin!
Op 25 en 26 mei vinden de voorrondes van ÀMP, de Amsterdamse Muziekprijs,
plaats. Meer dan dertig bands en ensembles hebben zich aangemeld. Zij
strijden in de voorrondes om een felbegeerde plek in de finale. Een
professionele jury selecteert de acts die door mogen naar de finale. Dit jaar is
er ook een speciale voorronde voor scholen gepland. Bands van het IVKO en
het Berlage Lyceum zullen hier aan deelnemen. Benieuwd naar de jonge
talenten? Kom dan naar de voorrondes in Muziekschool Amsterdam Noord,
Alkmaarstraat 10. Klik hier voor meer info of like de ÀMP pagina.
Talentopleiding Excellence

> Oud-leerling Lucie Horsch beste jonge musicus
Lucie Horsch is met haar blokfluit de winnaar van de 'Avond van de Jonge
Musicus 2013'. Lucie mag volgend jaar Nederland vertegenwoordigen
tijdens Eurovision Young Musicians in Keulen. De 'Avond van de Jonge
Musicus' is een initiatief van NTR Podium, het cultuurprogramma van de
NTR. Lucie begon op vijfjarige leeftijd met blokfluitlessen bij docent Rob
Beek op de muziekschool. Ook heeft ze aantal jaar bij ons de talentopleiding
Excellence gevolgd. Sinds 2011 studeert ze aan de afdeling Jong Talent van
het Conservatorium van Amsterdam. Klik hier om de uitzending te bekijken.
Binnenschoolse muziekeducatie

> ZingZo! concerten groot succes!
Eind april vond in het Muziekgebouw aan 't IJ de eerste reeks ZingZo!
concerten plaats. Honderden basisschoolleerlingen deden mee met dit
mega zangspektakel. Met het concert sloten de leerlingen hun schooljaar
ZingZo! af. ZingZo! is één van de lange leerlijnen voor het basisonderwijs.
Deze zangmethode combineert zingen met luisteren, componeren en
improviseren. Muziekschool Amsterdam organiseert meer ZingZo! concerten
in juni en juli in het Muziekgebouw, Paradiso en de Openbare Bibliotheek
Amsterdam.
Roman Ensemble

> Roman Oro geeft concerttour in Turkije
De jongens en meiden van het Roman Oro ensemble hebben eind april
meegedaan met het Internationale Kinderfestival in Izmir in Turkije. Onder

leiding van muziekschooldocent Emirhan Tuga hebben ze vier concerten
gegeven. Voor de leerlingen een unieke ervaring en kans om andere jonge
muzikanten te ontmoeten. Klik hier voor een sfeerimpressie.

Benefietconcert

> Muziekmaatjes concert
Stichting Muziek voor Kinderen organiseert op 14 juni in samenwerking met
de muziekschool een benefietconcert ten bate van het Muziekmaatjes
project, waarbij kinderen uit Amsterdam muziekmaatjes zijn geworden met
vijf jonge muzikanten uit een kindertehuis in Oeganda. Tijdens het concert
treden Nederlandse én Oegandese muziekmaatjes op, live met elkaar
verbonden via Skype. Wil je ook op 14 juni meespelen met de
muziekmaatjes? Stuur dan vóór 20 mei een mail naar
monique.udo@gmail.com van Stichting Muziek voor Kinderen. Meer info>
'Klassiek op het Amstelveld'

> Klassieke muzikanten gezocht!
In juni vinden er in Amsterdam allerlei leuke festivals plaats, waar jij als
leerling aan mee kunt doen. Zo kun je meespelen op het open podium
tijdens het festival 'Klassiek op het Amstelveld' op 22 juni. Dit gratis festival
staat helemaal in het teken van je laten inspireren en verrassen door
klassieke muziek. Een leuk detail voor pianisten: op het podium staat een
Bechstein concertvleugel... Ben je tussen de de 6 en 18 jaar en speel je
klassieke muziek? Geef je dan op! Meer info >
Muziekpodium Nieuw -West

> Muziekpodium geeft Turks muziekfeest
Nieuw-West barst van het jonge muzikale talent. En dat talent krijgt volop de
ruimte bij Muziekpodium Nieuw-West. Zo is er op zondag 2 juni vanaf 14:30
een gratis Turks muziekfeest in de Meervaart, Meer en Vaart 300. Een
feestelijke middag met optredens van het Roman Ensemble, Roman Oro en
Roman Junior van Muziekschool Amsterdam en de groep Sazkursu. Kom
ook en maak kennis met de muzikale rijkdom van Turkije. Na afloop is er een
jamsessie in de foyer. Aanmelden kan via muziekdocent Emirhan Tuga, email: etuga@msadam.nl.

zaterdag 18 mei

> Open dagen
De jaarlijkse Open Dagen zijn dè gelegendheid om kennis te maken met het
nieuwe cursusaanbod. De eerstvolgende Open Dag is op zaterdag 18 mei in
locatie Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122. Kom van 11:00 tot 14:00
instrumenten uitproberen, speel mee op het open podium, doe mee met een
puzzeltocht en geniet van de vele optredens. Benieuwd naar de andere data
van de Open Dagen? Meer info >
zondag 27 mei

> Hobo Bachavond
Maandag 27 mei verzorgen hoboleerlingen en het Jeugdsymfonieorkest
Amsterdam onder leiding van Peter Veenhuizen een speciale Hobo
Bachavond in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. Bezoekers kunnen
luisteren naar een gevarieerd programma, waarin de beste werken van Bach
ten gehore worden gebracht. Aanvang 18:30, toegang gratis.

zaterdag 1 juni

> Jazz Focus Bigband opent 'Jazz at the Lake'
Zaterdag 1 juni is de derde editie van 'Jazz at the Lake'. 'Jazz at the Lake' is
een openlucht muziekfestival bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Op het
festival komen diverse (inter)nationale topartiesten uit genres als jazz, soul,
funk en pop. De Jazz Focus Bigband van Muziekschool Amsterdam heeft de
eer om dit festival knallend te openen. Meer info>

dinsdag 4 juni

> bIGtUESDAY jAMsESSIE
Dinsdag 4 juni gaat het dak er weer af! Muzikanten van binnen en buiten de
muziekschool komen samen voor een jamsessie. Doe ook mee, ontmoet
andere muzikanten en let it groove. Toegang gratis! Aanvang 19:00, locatie
Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122.

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

