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#07 juli 2014
Bij Muziekschool
Amsterdam is van
alles te beleven.
Er zijn volop
activiteiten en
concerten die
interessant zijn om bij
te wonen. De
nieuwsbrief komt
iedere maand uit,
zodat je altijd als
eerste op de hoogte
bent.

De leerlingen van de Jazz Focus Bigband onder leiding van jazzmaster Peter
Guidi gaan optreden op een van de meest prestigieuze jazzfestivals ter wereld!
Op zaterdag 12 juli geven zij om 16:45 een concert tijdens het North Sea Jazz
Festival, waar ook allerlei artiesten van wereldformaat spelen, zoals Pharrell
Williams, Stevie Wonder en Joss Stone. Het is dan ook geen wonder dat het
festival in no time was uitverkocht. Dus mocht je kaarten hebben voor dit festival,
dan mag je het optreden van onze jazztalenten natuurlijk niet missen! Meer info>
Binnenschoolse muziekeducatie

> ZingZo!
In april, juni en juli vond een twintigtal ZingZo! concertlessen plaats. Meer dan
duizend basisschoolleerlingen deden mee met dit mega zangspektakel en
sloten met hun optreden een jaar muziekonderwijs van de zangmethode
ZingZo! af. De lessen vonden onder andere plaats in het Muziekgebouw aan 't
IJ, Muziekschool Amsterdam Noord en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Met de ZingZo! optredens geven we kinderen de kans om hun eerste
podiumervaring op te doen. Een feest voor leerlingen en docenten. Meer info
>
Klassieke talentafdeling

> Prijzen voor Excellence-leerlingen
De leerlingen van onze klassieke toptalentafdeling Excellence hebben een
succesvol jaar achter de rug. Pianist Sam Sandfort behaalde het graadexamen
piano op niveau E bij de EPTA (European Piano Teachers Association), een
landelijk toetsingssysteem voor piano. Violiste Le Rong Tan sleepte in maart
een aanmoedingsprijs voor jonge musici in de wacht tijdens de finale van het
concours Op de Stip. Accordeonleerlingen Kite Sauër en Hagar Moody
wonnen beiden een tweede prijs op het Novam Accordeon Concours.
Pianoleerling Dywel Braaf heeft een tweede prijs gewonnen bij het Prinses
Christina Concours regio West. Daarnaast had Dywel de halve finale van het
prestigieuze Steinway Piano Concours behaald. Geweldige prestaties, waar
we trots op zijn!

Voor beginners

> Het Muziekplein
Tientallen jongens en meiden stonden afgelopen 14 juni voor het eerst samen
op het podium tijdens het Muziekplein-concert. Een hartverwarmend optreden
in de Willem de Zwijgerkerk vol trotse ouders, opa's en oma's. Check hier de
foto's. In augustus gaat het Muziekplein weer van start. Het is de logische start
voor kinderen die voor het eerst op een instrument gaan spelen of zingen. De
3-in-1 les combineert instrumentale of zangles met samenspel en allerlei
activiteiten die met muziek te maken hebben. Meer info>
Amsterdamse Muziekprijs 2014

> ÀMP winnaars 2014
Tijdens de finale op 22 juni in het Bimhuis streden talentvolle bands en
ensembles om de felbegeerde eerste prijs. Per categorie werd door de vakjury
een winnaar gekozen. De winnaars 2014 zijn: jazz/pop 4 t/m 13 jaar: Dr.
Cheezy & The Crackers, jazz/pop14 t/m 22 jaar: Mathilde Emanuel & The Twin
Brothers, klassiek/wereldmuziek 4 t/m 13 jaar: Wonderful Music,
klassiek/wereldmuziek 14 t/m 22 jaar: VDB band. ÀMP is een jaarlijkse music
battle voor bands en ensembles en bestaat uit twee voorrondes die leiden naar
de grote finale. Klik hier voor het bekijken en bestellen van de foto's van de
finale.
Uitwisselingsproject

> Oegandese muziekmaatjes in Nederland
In mei ontmoetten vijf Oegandese jongeren voor het eerst hun Nederlandse
muziekmaatjes tijdens een drieweeks bezoek aan Nederland. Samen gaven ze
tal van optredens, waaronder het slotconcert in Muziekschool Amsterdam
Noord. De jonge Oegandese sterren wonen in een weeshuis en hebben
dankzij het Muziekmaatjesproject van Monique Udo, docent aan de
muziekschool, saxofoon leren spelen. Meer info>.

11-15 augustus

> Amsterdam Art Lab
De tweede editie van Amsterdam Art Lab vindt plaats in de laatste week van de
zomervakantie (11 tot 15 augustus). Het Summer Lab is voor iedereen tussen
de 13 en 18 jaar die zin heeft om iets creatiefs te doen. Je krijgt de kans om
samen een korte film te maken, acteerlessen en een DJ-workshop te volgen en
nog veel meer. Amsterdam Art Lab is een initiatief van Muziekschool
Amsterdam en MK24-Kunsteducatie. Wil je graag leren muziek maken, acteren,
ontwerpen, filmen of monteren? Geef je dan op voor Amsterdam Art Lab!
Check it out >
15-24 augustus

> Grachtenfestival
In de vakantie genieten van muziek? Dat doe je tijdens het Grachtenfestival
van 15 tot 24 augustus met meer dan 150 voorstellingen. Zaterdag 16
augustus staat het festival op vijf locaties rondom de Leidsestraat in het teken
van jong jazztalent. De serie wordt afgesloten met een concert door onze Jazz
Focus Big Band onder leiding van Peter Guidi op het ponton voor
Festivalcentrum Theater Bellevue. Het optreden start om 16:15. Meer info >

25-30 augustus

> Open lesweek
Ben je er nog niet helemaal uit welke cursus je wilt volgen? Probeer dan eerst
uit! In de week van 25 tot en met 30 augustus kun je tijdens de Open Lesweek
alle kennismakingscurssen en instrumenten gratis uitproberen. Voor iedereen
tot 12 jaar! De deuren van alle locaties staan voor je open. De normale
lestijden van het rooster worden aangehouden. Check it out >

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

