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#09 juni 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.

> open dagen
De jaarlijkse Open Dagen komen er weer aan! Op 2, 9 en 16 juni zet
Muziekschool Amsterdam haar deuren wagenwijd open! Wie muziek wil (leren)
maken, mag deze dag absoluut niet missen! Kom van 11:00 tot 14:00 uur
instrumenten uitproberen, laat je schminken en geniet van de vele optredens.
Meer info >
amsterdamse muziekprijs

> winaars àmp bekend
In totaal gaven meer dan 160 kinderen en jongeren een spetterend optreden
tijdens de voorrondes op 12 en 13 mei in Muziekschool Amsterdam Noord.
De jury had de moeilijke taak om de beste muzikanten te selecteren. Vijftien
bands en ensembles hebben zich geplaatst voor de finale op 30 juni in
MusyQ. Daar zullen zij strijden om de felbegeerde eerste plek. Wil je weten
welke bands in de liveshowfinale staan? Check de facebookpagina.
jubileumconcert

> delamar groot succes!
Afgelopen 14 mei was het zover: het jubileumconcert 'Een wereld van muziek'
in het DeLaMar Theater. Meer dan 250 leerlingen traden op voor een
uitverkochte zaal. Het publiek kon genieten van een speciaal programma met
optredens van gospelkoren, Podiumleerlingen, Jazz Juniors, AYSO orkest en
vele anderen. Klik hier voor een fotoverslag.

event

> suprise!
Houd 23 juni vast vrij in je agenda: Muziekschool Amsterdam zet Amsterdam
op z'n kop met verschillende suprise acts in de stad. Binnenkort volgt meer
info. En blijf die dag vooral niet binnen!

2012-2013

> nieuwe cursusaanbod online
Je kunt je nu al oriënteren op een cursus voor volgend seizoen. Houd je van
jazz, pop of klassiek? Speel je graag samen met anderen of liever alleen?
De muziekschool heeft voor ieder wat wils. Meer info >

jazzafdeling

> jazz in actie
Op 3 juni verzorgen de jazzleerlingen onder leiding van Peter Guidi het
middagprogramma tijdens het jazzfestival Jazz in Paradise in Paradiso. Op
20 juni tonen alle jazzensembles hun jazzskills tijdens Jazz on stage in Het
Bimhuis. Aanvang 20:00.

muziekpodium w est

> 10 jaar Roman Ensemble
Een nieuwe cd en een tienjarig jubileum van het Roman Ensemble is reden
genoeg voor een muzikaal feestje op 27 mei. Met speciale gastoptredens
van Eren&Ilker en Merel&Tombaz. Aanvang 14:00 in De Meervaart.

Klassieke talentafdeling

> Eindconcert Podium
Op 17 juni geven de klassieke talenten van Podium het laatste concert van
dit seizoen in het Bethaniënklooster. Aanvang 11:00.
Benieuwd naar meer concerten in juni en juli, zoals de eerstejaarsactiviteit
Centrum/Oost? Klik hier voor de complete agenda.

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

