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#05, mei 2014
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.

> Open Dagen: beleef 't mee!
De jaarlijkse Open Dagen komen er weer aan! Op 17 en 24 mei zet de
muziekschool haar deuren wagenwijd open. 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 20 tot en met 23 mei instrumenten uitproberen in de Open Lesweek
en genieten van een feestelijk programma tijdens onze Open Avond op 24 mei.
Zaterdag 17 mei
11:00-13:30 | Osdorp, Osdorpplein 14
13:30-16:00 | Zuid, Bachstraat 5
Zaterdag 24 mei
11:00-13:30 | IJburg, IJburglaan 458-460
13:00-15:30 | Westerpark, Van Reigersbergenstraat 65
17:00:19:30 | Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122 (inclusief hapje en drankje)
Open lesweek
20-23 mei | Kom instrumenten uitproberen!
18:30-19:15 | Centrum/Oost, Osdorp, Zuid
Open avond
zaterdag 24 mei – ‘Nacht van de Creatieve Kracht’
18:00-22:00 | Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122 (inclusief hapje en drankje)
Klik hier voor het programma per locatie.
Amsterdamse Muziekprijs 2014

> The ultimate music battle
Op 24 en 25 mei vinden de voorrondes van ÀMP, de Amsterdamse
Muziekprijs, plaats. Tientallen 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. Ook dit
jaar is er een speciale voorronde voor scholen gepland. Benieuwd naar de
jonge talenten? Kom dan naar de voorrondes in Muziekschool Amsterdam
Noord, Alkmaarstraat 10. Meer info >
Bijzonder optreden

> Muziekmaatjes uit Oeganda in concert
Op vrijdag 16 mei zullen onze Oegandese en Nederlandse muziekmaatjes
samen een swingend optreden geven als afsluiting van het bezoek van de
Oegandese ‘Five Stars’ aan Nederland. Deze jonge sterren wonen in een
weeshuis en hebben dankzij een project van Monique Udo, docent aan de
muziekschool, saxofoon leren spelen. Tijdens hun drieweeks bezoek
hebben ze eindelijk hun ‘muziekmaatjes’ van onder andere de muziekschool
in levende lijve ontmoet, en vele mensen geïnspireerd en ontroerd met hun
optredens en dans. Gemist? Kom dan vrijdag naar Muziekschool Noord,
Alkmaarstraat 10. Aanvang 19:30.
Meer info over het muziekmaatjesproject vind je hier.
Landelijke campagne

> Nederland ontdekt zichzelf
Muziekschool Amsterdam doet mee met een landelijke campagne om de
cultuureducatie in Nederland onder de aandacht te brengen. Afgelopen
zaterdag 10 mei is de site nederlandontdektzichzelf.nl online gegaan. Op de
gezamenlijke website zijn alle deelnemende organisaties en hun activiteiten
terug te vinden. De eerste gezamenlijke activiteit is de Nacht van de
Creatieve Kracht op 24 mei. Ook wij hebben dan een feestelijk programma
met optredens van bands en ensembles van de muziekschool. Jazz,
klassiek, pop en wereldmuziek, het is er allemaal. Komt dat zien en horen!
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

