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#07 juli 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.

> Een zeer bewogen jaar
Een jaar geleden schreef ik op deze plek dat het seizoen 2011-2012 misschien
wel een van de meest intensieve is geweest uit de geschiedenis van
Muziekschool Amsterdam. Datzelfde kan ik nu met zekerheid zeggen over het
afgelopen schooljaar. Eind 2012 besloot de gemeente ons de opdracht te
geven om de komende jaren in het grootste deel van de stad muziekeducatie te
verzorgen. Op de muziekschool, maar vooral in het primair onderwijs. Een grote
opdracht met een kleiner budget dan voorheen. Om dit mogelijk te maken was
er een forse reorganisatie nodig. Tientallen docenten zijn na deze zomer niet
meer in dienst bij Muziekschool Amsterdam. Gelukkig gaan we een deel van
hen weer terugzien als lid van het docentencollectief dat bij ons ruimtes gaat
huren om eigen lespraktijken vorm te geven.
Daarnaast is er veel geïnvesteerd in opleiding van onze docenten, zodat ze ook
in het regulier onderwijs les kunnen geven. Naast ZingZo! zijn er nieuwe
binnenschoolse programma’s gestart, zoals MuziektheaterZo en SpeelZo!. Een
andere mijlpaal dit schooljaar was het starten van onze Academies: de
talentopleidingen voor jazz, pop en klassieke amateurmuzikanten. Er zijn nu
150 Academieleerlingen. In totaal hebben er dit schooljaar bijna twintigduizend
leerlingen in het primair onderwijs, en vijfduizend leerlingen in het
buitenschools onderwijs, door Muziekschool Amsterdam plezier beleefd aan
het muziek maken. We zullen ons blijven inspannen om dit aantal volgend jaar
weer verder te verhogen, zodat muziek maken voor alle Amsterdamse kinderen
een realiteit wordt.
Ik wens je een hele mooie zomer en zie je graag terug in het nieuwe seizoen!
Willem Smit
Directeur Muziekschool Amsterdam
Binnenschoolse muziekeducatie

> Duizenden leerlingen zongen mee met ZingZo!
In april, juni en juli organiseerde de muziekschool een dertigtal ZingZo!
concertlessen. Basisschoolleerlingen deden mee met dit mega
zangspektakel en sloten met hun optreden een jaar muziekonderwijs van de
zangmethode ZingZo! af. De lessen vonden plaats in het Muziekgebouw aan
't IJ, muzyQ en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ouders mochten
aanwezig zijn. Klik hier voor een foto-impressie en hier voor een
videoregistratie.

Jazzafdeling

> Jazz on stage in Bimhuis
Op 19 juni ging in het Bimhuis het dak er af met Jazz on stage, het jaarlijkse
slotconcert van alle acht jazzensembles van de muziekschool. Ook dit jaar
was het weer een groot muziekfeest, waarbij de jonge en wat oudere
jazzmuzikanten onder leiding van Peter Guidi een afwisselend programma
verzorgden met muziek van Charlie Parker, John Coltane en Quincy Jones en
vele anderen. Bekijk hier de foto's van Jazz on stage.
Basiscursus voor beginners

> Het Muziekplein
Afgelopen september zijn 140 kinderen van 7 tot 10 jaar gestart met Het
Muziekplein. Dé plek voor eerste en tweedejaarsleerlingen. In twee jaar tijd
leren kinderen de basistechnieken van een instrument, maken ze muziek
met anderen, krijgen ze algemene muziekleer, en doen ze podiumervaring
op. Vrijdag 21 juni stonden alle Muziekpleinleerlingen samen op het podium
tijdens het grote slotconcert van het jaar in de Willem de Zwijgerkerk. Klik
hier een videoregistratie van het concert. Voor september is nog plek bij
diverse instrumenten voor Het Muziekplein. Klik hier voor het aanbod.

Talentafdeling

> Academie voor talenten
De Academie is de nieuwe plek voor getalenteerde leerlingen met een
passie voor klassiek, jazz of pop. Dit jaar volgden 150 gemotiveerde
leerlingen van 9 tot 20 jaar deze intensieve opleiding. Het programma
bestond naast instrumentale lessen, uit workshops, masterclasses en
gezamenlijke optredens. De Pop Academy organiseerde dit jaar twee keer
een workshopmiddag met workshops gegeven door bekende
gastmuzikanten zoals Rob Klerkx (drummer bij Moke) en Anan (toetsenist bij
Kane).Check hier voor een video-impressie van de workshops. De audities
voor het nieuwe Academiejaar zijn in juni gehouden. Meer info >

Klassieke talentafdeling

> Excellence voor supertalenten
Het klassieke Ecellence-programma voor zeer getalenteerde leerlingen telde
dit jaar 24 leerlingen. De leerlingen deden mee met diverse festivals en
concoursen zoals Klassiek op het Amstelveld en het Prinses Christina
Concours. Het trio De Vips is als tweede geëindigd in de finale van de
Talentenjacht van Het Concertgebouw en de violiste Le Rong Tan haalde
een tweede prijs op het Vioolconcours Amstelveen.
Binnenschoolse muziekeducatie

> Nieuwe Muziekzo! website
De website met ons aanbod voor scholen is vernieuwd! De site biedt
behalve algemene informatie, interactieve pagina's per lange leerlijn, waarop
onder andere het lesmateriaal gedeeld wordt. Iedere school die het nieuwe
schooljaar een product afneemt van MuziekZo! krijgt een inlogcode om
toegang te krijgen tot het lesmateriaal. Klik hier voor de vernieuwde site.

Klanttevredenheidsonderzoek

> Tevreden klanten

Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat dit voorjaar is gehouden, blijkt dat
de ouders van onze leerlingen over het algemeen tevreden zijn. De lessen
en docenten worden gewaardeerd; gemiddeld krijgen de cursussen een 7,6.
De serviceverlening kan op sommige punten beter, en een deel van de
ouders vindt de lessen aan de dure kant.
We gaan met de bevindingen aan de slag!

Jaaroverzicht

> Jaarverslag 2012
Het jaarverslag van Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam
Noord is uit. Klik hier om het in te zien.

Docentencollectief

> Vereniging Muziekdocentencollectief
Amsterdam
Vanaf komend seizoen kun je ook muziekles krijgen van zelfstandige
muziekdocenten op de locaties van de muziekschool. De docenten zijn
aangesloten bij het Muziekdocentencollectief Amsterdam (MdcA). Dit
collectief van zelfstandige muziekdocenten draagt zorg voor kwalitatief goede
instrumentale en vocale muzieklessen. Snel en zonder wachtlijst muziekles.
Klik hier voor een overzicht van de docenten.

Amsterdamse Muziekprijs 2013

> ÀMP weer groot succes
Tijdens de finale op 30 juni in het Muziekgebouw aan 't IJ streden twaalf
bands en ensembles om de felbegeerde eerste prijs. Per categorie werd
door de vakjury, bestaande uit Ruben Hein, Esther Apituley en Niti Ranjan
Biswas, een winnaar gekozen. De winnaars 2013 zijn: categorie 4 t/m 13 jaar
jazz/pop: Jazz Kidz, categorie 14 t/m 22 jaar - jazz/pop: Kauw, categorie 4 t/m
13 jaar klassiek/wereldmuziek: Bachstraatband, categorie 14 t/m 22 jaar
klassiek/wereldmuziek: Mishima Strijkkwartet. De VDB band kreeg de prijs
voor beste zelfstandige band. ÀMP is een jaarlijkse music battle voor bands
en ensembles en bestaat uit twee voorrondes die leiden naar de grote finale.
Check hier de foto's.
Mededeling

> Foto's nabestellen
Gedurende het jaar laten we door fotograaf Fokke van Saane professionele
foto's maken van onze leerlingen tijdens grote evenementen en concerten.
Foto's kunnen hier nabesteld worden.

Jongerenfestival

> Zomerschool: Create your story!
Hot deze zomer van 19 t/m 23 augustus: Am*dam Art LAB voor iedereen
tussen de 13 en 18 jaar die zin heeft om iets creatiefs te doen in de
zomervakantie. Samen met ervaren ontwerpers, musici, regisseurs,
theatermakers en andere deelnemers maak je een korte film! Lijkt het je leuk
om muziek te maken, te acteren, te ontwerpen, filmen of te monteren? Geef
je dan op voor Am*dam Art LAB! Check it out!>

Doe Dagen

> Leef je uit tijdens de Doe Dagen!
Noteer vast in je agenda: Doe Dagen in de week van 2 tot en met 6
september. Een week lang bruist het van de muzikale activiteiten. Je kunt
gratis meedoen met workshops, proeflessen en allerlei instrumenten
uitproberen. Heb je je nog niet ingeschreven voor een cursus, kom dan
langs. Check hier het programma op de locatie Centrum/Oost. De andere
programma's volgen na de zomervakantie.
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

