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> Zomer in je bol
Het seizoen zit erop. Het laatste stuk van het cursusjaar is zinderend afgesloten met allerlei concerten,
flashmobs, open dagen, examens, toelatingen en niet te vergeten, spectaculair weer. Een tropisch slot
van een succesvol seizoen van Muziekschool Amsterdam, waar vooral heel veel is geleerd en
fantastisch muziek is gemaakt. Vlak voor de vakantie hebben we ook het Nieuw Amsterdams
Kinderkoor (NAK) mogen begroeten in ons gebouw aan de Bachstraat, waar zij vanaf komend seizoen
officieel gevestigd zijn.
Afsluiten betekent ook de laatste voorbereidingen treffen voor het volgende seizoen. We gaan verder
doorbouwen aan een goede samenwerking met al onze partners, de kwaliteit van onze academies
versterken en onze programma’s voor het onderwijs, ook naschools, verbreden. Kortom, er is weer heel
veel te doen.
Maar nu eerst even op adem komen. Ik wens alle mensen die samen dit seizoen hebben doen slagen
een heerlijke vakantie toe: leerlingen, ouders en verzorgers, docenten en medewerkers.
Ik ga in ieder geval met een warm gevoel de vakantie in.
Willem Smit
Directeur Muziekschool Amsterdam

> Junior Jazz Unlimited goes to New York
De jongens en meiden van de Junior Jazz Unlimited gaan in het najaar naar
Manhattan voor een bijzondere uitwisselingsreis. Hun crowdfundingactie om
deze reis mogelijk te maken was zeer succesvol. Ze haalden maar liefst
10.000 euro op! Ook het benefietconcert van 14 juni was een groot succes.
Reden voor een feestje tijdens het jaarlijkse Jazz On Stage concert op 1 juli
waar alle jazzbands optraden in het Bimhuis. De bandleden van de Junior Jazz
Unlimited werden verrast met een 'jazzy' taart voor hun uitzonderlijke prestatie!

> Berget Lewis deelt cheque uit aan ZingZo! flashmob
winnaars
Groep 5 van Instituut Schreuder kreeg op 24 juni bezoek van niemand minder
dan Berget Lewis. De leerlingen deden mee met het ZingZo! flashmob festival
en hebben gewonnen met hun minioptreden bij het Rijksmuseum. Uit handen
van Berget kregen ze een cheque van €1500, voor een
muziekinstrumentenpakket. Er hing een uitgelaten sfeer tijdens de uitreiking.
Berget Lewis knuffelde met de kinderen, deelde handtekeningen uit een heeft
zelfs een lied gezongen. Een bijzondere ervaring voor de kinderen!
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talentafdelingen

> In de prijzen
De jonge talenten hebben een succesvol jaar gehad. De studenten deden mee
met diverse festivals en concoursen, zoals Klassiek op het Amstelveld en het
Prinses Christina Concours. Ze wonnen verschillende prijzen. Excellence
student Dywel Braaf (piano) stond in de finale van het tvprogramma Het
Orkest van Nederland en Jalle Wolfenter en Alice van Binsbergen (viool)
wonnen beiden een tweede prijs bij het Viool Concours Amstelveen. Ons
Academietalent Zoë Citron (zang) ontving een scolarship voor het Berklee
College of Music, Boston, 2016. Geweldige prestaties, waar we trots op zijn!

6 juli t/m 14 augustus 2015

> Amsterdam Art Lab
Deze zomer vindt de derde editie Summer Labs van Amsterdam Art Lab
plaats. Dit jaar in de OBA aan de Oosterdokskade. Ben je tussen de 13 en 18
jaar en heb je zin om in de zomervakantie creatief uit je bol te gaan? Geef je
dan op voor één van de Summer Labs. Je leert samen muziek maken,
acteren, ontwerpen, filmen en nog veel meer. Amsterdam Art Lab is een
initiatief van Muziekschool Amsterdam, Openbare Bibliotheek Amsterdam en
MK24Kunsteducatie. Check it out >

19 augustus 2015

> Muziekschool speelt op Grachtenfestival
Grachtenfestival Amsterdam organiseert samen met Muziekschool
Amsterdam de eerste Junior Grachtenfestivaldag. Een middag gevuld met
interactieve voorstellingen en concerten om kennis te maken met klassieke
muziek en jazz. Onze docenten en de Junior Jazz Unlimited brengen met een
aantal concerten klassieke muziek en jazz tot leven. Voor iedereen vanaf 7
jaar. Kom ook langs en zing met ons mee! Meer info >

24 t/m 29 augustus 2015

> Doe mee met de Open Lesweek
Ben je er nog niet helemaal uit welke cursus je wilt volgen? Probeer dan eerst
uit! In de week van maandag 24 augustus tot en met zaterdag 29 augustus
kun je een gratis proefles bijwonen. Op locatie IJburg is iedereen vanaf 7 jaar
welkom om een instrumentale les uit te proberen. Op alle locaties kun je
kennismakingscursussen uitproberen, zoals Muziek met Baby´s en Peuters,
Ontdek je Instrument en de Basiscursus Muziek.
Data en locaties Open lesweek:
Zuid, Bachstraat 5 | ma 24 t/m za 29 aug
Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122 | wo 26 en do 27 aug
IJburg, IJburglaan 458460 | ma 24 t/m do 27 aug + za 29 aug
Osdorp, Osdorpplein 14 | ma 24 en wo 26 aug
Westerpark | OBS De Waterkant, Bilderdijkpark 18| wo 26 aug
Programma's >
Direct aanmelden >
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