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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.

> Terugblik op een spannend jaar
Het seizoen 2011-2012 is misschien wel een van de meest intensieve geweest
uit de geschiedenis van de Muziekschool. Het was een feestelijk jaar, waarin de
muziekschool zelf en enkele van onze bands en ensembles hun jubilea
vierden. We hebben in het het DeLaMartheater gestaan, meer dan honderd
andere concerten gegeven, en een groot i like-event voor alle Amsterdammers
georganiseerd. Vele duizenden mensen hebben genoten van de muziek van
onze leerlingen.
Bijna 30.000 leerlingen hebben dit jaar les gehad van ons, waarvan 23.000 op
de basisschool.
Daarnaast was en is het ook een spannend jaar. Aanstaande november besluit
de gemeente hoeveel subsidie de muziekschool per 1 januari 2013 krijgt. Het
is zeker dat er fors bezuinigd moet worden. Eind 2012 zal duidelijk worden hóe
we dat gaan doen. In ieder geval zal het voor de lessen zoals die gepland staan
voor het seizoen 2012-2013 geen gevolgen hebben.
Ik wens u een hele fijne vakantie en zie u graag terug in het nieuwe seizoen!
Willem Smit
Directeur Muziekschool Amsterdam
Een w ereld van muziek

> 80 jaar Muziekschool Amsterdam
De muziekschool vierde haar 80-jarig bestaan met een groot en feestelijk
jubileumconcert, 'Een wereld van muziek', op 14 mei in het DeLaMar Theater.
Meer dan 200 leerlingen en docenten namen het publiek mee op reis langs
verschillende muziekstijlen: van jazz tot klassiek en van pop tot
wereldmuziek. Een onvergetelijke ervaring voor solisten, orkesten, bands en
koren. Klik hier voor de videoregistratie van het concert.
Jubileumconcerten

> Roman, Jazz Focus & Jazzmania
Een nieuwe cd en het 10-jarig jubileum van het Roman Ensemble waren op
27 mei reden genoeg voor een muzikaal feestje in de Meervaart. Met
speciale gastoptredens van Eren&Ilker en Merel&Tombaz. Ook de
jazzafdeling vierde een paar mijlpalen. Jazz Focus Bigband bestaat 15 jaar
en Jazzmania Bigband 25 jaar en samen gaven zij op 4 juli een dubbel
jubileumconcert in het Bimhuis.
Stickerw edstrijd

> i like-event
Trompetleerling Caitlyn van der Kaap heeft volgens de poll de beste i likefoto ingestuurd en is daarmee de winnaar van de iPad. Haar originele foto is
geënt op de albumhoes Abbey Road van The Beatles. Daarnaast heeft ze
actief stemmen geworven via de bridgeclub van oma en haar school, en met
succes!
Een maand lang stond Amsterdam in het teken van i like, met een mystery
campagne, verassingsacts op 23 juni en de i like-stickerwedstrijd. Klik hier
voor een registratie van het i like-event.
Zing zo! met de hele klas

> 80 kleutergroepen zingen zo in Muziekgebouw
Het zingen weer op het lesrooster, met dat doel ging de lange leerlijn Zing
Zo! dit jaar van start op verschillende basisscholen in Amsterdam. Zing Zo!
combineert zingen met luisteren, componeren en improviseren. Ter
afsluiting van dit eerste jaar zongen alle kleuters op 9,10 en 11 juli op een
supergrote muziekles in het Muziekgebouw aan 't IJ. Een hartverwarmend
concert met veel bekende liedjes. Bekijk de foto's >
F-luitjes

> F-luitjes winnen talentenjacht Concertgebouw
In de strijd om de Concertgebouwtrofee wonnen de blokfluitende F-luitjes vol
overtuiging de eerste prijs. Daarmee zijn zij, in hun leeftijdscategorie,
verkozen tot de beste groep jonge musici van Amsterdam van 2012. Ze
wonnen een geldbedrag voor hun muzikale verdiensten. De talentenjacht
was onderdeel van de vierde editie van het Concertgebouw Open, de plek
waar allerlei Amsterdammers zich presenteren op het podium.
Amsterdamse Muziekprijs

> Finale ÀMP
Na een middag vol fantastisch muzikale optredens in muzyQ, zijn op 30 juni
de Jazz Kidz, Paradise Database, VIPs en het Harpensemble aangewezen
als de winnaars van de finale van de Amsterdamse Muziek Prijs. ÀMP werd
voor het eerst open gesteld voor bands en ensembles van buiten de
muziekschool, zodat de music battle nog groter en spannender werd. In
totaal deden ruim 100 kinderen en jongeren mee aan de finale. Nieuw dit
jaar was het onderdeel BandIT, waar individuele muzikanten de kans kregen
om zich aan te sluiten bij een bandestafette. Check hier de foto's >

Interactief les

> Het Muziekplein
Begin je voor het eerst met een instrument? Sluit je dan aan bij Het
Muziekplein. Op het plein kom je samen, is er van alles te doen en te beleven
en draait alles om muziek maken. De ene week luister je naar een concert
en de andere week speel je online muziekgames. Weer een andere keer
leer je noten lezen of een concert voorbereiden. Het Muziekplein ging
afgelopen jaar van start met 70 kinderen in afdeling Zuid. Volgend seizoen
start Het Muziekplein ook in Centrum/Oost en West. Meer info >
Samenw erking Online Muziekschool

> Online muziekles

Muziekschool Amsterdam introduceert samen met de Online Muziekschool
vanaf januari 2013 een nieuwe manier van muziek leren spelen voor
beginners. Oefenen doe je thuis, op een tijdstip dat het jou uitkomt. Je krijgt
online begeleiding. Je kunt kiezen uit gitaar of zang. Houd de komende
nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

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

