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> Doe ook mee met ÀMP!
Dit voorjaar vindt de 14e editie plaats van de Amsterdamse Muziekprijs (ÀMP), dè battle voor bands,
ensembles en koren van Amsterdamse kinderen en jongeren tot en met 15 jaar. In twee
leeftijdscategorieën en twee genres; jazz/pop en klassiek/wereldmuziek, wordt gestreden om de
hoofdprijs van 500 euro voor professionele bandcoaching. De voorrondes zijn op 19 en 20 maart in
Muziekschool Amsterdam Noord, de finale is op zaterdag 9 april in het DeLaMar Theater. Zin om jezelf
te laten zien en horen? Bekijk hier de promovideo en meld je voor 5 februari aan!
amsterdamsemuziekprijs.nl.

evenement

> Open Dagen & Open Lesweek: Ontdek je talent
Komend weekend gaan de Open Dagen weer van start. Kom kijken en
luisteren naar optredens, doe mee met workshops en probeer allerlei
instrumenten uit. Er is ook een Open Lesweek, waar je wat uitgebreider
kennis kunt maken met onze kennismakingscursussen en het
seniorenaanbod.
Open Dagen:
Zaterdag 16 jan | Locatie Osdorp | 14:3017:00
Zondag 17 jan | Locatie Zuid | 12:0014:30
Zaterdag 23 jan | Locatie Centrum/Oost | 14:3017:00
Zondag 24 jan | Locatie IJburg | 12:0014:30
Direct aanmelden Open Dagen >
Open Lesweek:
18 jan t/m 23 jan | alle locaties
Direct aanmelden Open Lesweek >

talentontwikkeling

> Jazzleerling in NPO 3 Zapp Music Challenge
Onze jazzleerling AnnaLuna zag onlangs haar grote droom uitkomen:
optreden met haar jazzhelden van Jungle By Night in Paradiso. Deze
spannende en onvergetelijke ervaring is vastgelegd in het tvprogramma ZAPP
Music Challenge van NPO 3. Het programma volgt AnnaLuna in de aanloop
naar het grote optreden, met onder andere beelden van onze jazzband Junior
Jazz Unlimited. Prachtige uitzending! Bekijk hier de aflevering.
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> Gezellige drukte bij interactief filmconcert AYSO
In de kerstvakantie gaf het Amsterdam Youth Symphony Orchestra (AYSO)
een bijzonder filmconcert. Tachtig jonge muzikanten van het AYSO speelden
live muziek tijdens de film De Sneeuwman. Na afloop van het concert kregen
de jonge bezoekers de kans om samen met de orkestleden met hun
instrumenten aan de slag te gaan. Klik hier voor een fotoimpressie.

concert

> Optreden Junior Jazz Unlimited Concertgebouw
De jongens en meiden van de Junior Jazz Unlimited traden afgelopen zondag
op in het voorprogramma van Open je Oren, een kinderconcert met
jazzmusicus Benjamin Herman in het Concertgebouw. In de concerten van de
serie Open je Ogen staat steeds een Nederlandse topmusicus centraal. Het
publiek kon dit keer genieten van het geheim van de saxofoon.

cursus

> Seniorenaanbod
Per 1 februari introduceert Muziekschool Amsterdam een reeks nieuwe
cursussen speciaal voor senioren (60+). Samen met anderen heb je tien
weken lang les, met aan het eind een presentatie. Bij ‘Popband: History of
Pop’ kun je je instrument (of zang) weer oppakken en met andere
popmuzikanten met het spel, de context, biografie etc. uit een nader te
bepalen periode verkennen. Bij ‘Evergreens’, voor zangers/gitaristen, speel en
zing je met een kleine groep allerlei klassieke singer songwriters liedjes. Bij
het koor: 'Zingen met je kleinkind(eren)’ zing je liederen uit de tijd van toen en
uit het Amsterdam van hier en nu. Tot slot is er een cursus ‘Hoe zit het ook al
weer: Muziektheorie & Noten’ voor mensen bij wie de theoretische kennis is
weggezakt. Interesse in het seniorenaanbod van Muziekschool Amsterdam?
Volg een proefles tijdens de Open Lesweek in Zuid of schrijf je direct in.
Aanmelden Open Lesweek Zuid >
Meer info seniorenaanbod >

cursus

> Kennismakingsaanbod: instrumenten uitproberen
Vanaf 15 februari start het tweede blok van de kennismakingscursussen voor
kinderen van 0 tot 12 jaar. In 15 lessen maken kinderen op een speelse
manier kennis met muziek. Zingend, dansend en luisterend ontdekken ze
verschillende muziekstijlen en instrumenten. Behalve dat het leuk is, is
muziek maken ook goed voor de ontwikkeling van de creativiteit, motoriek en
taal. Meer info >

concert

> Kooroptreden Paradiso
Zondag 17 januari treden de meiden van ons koor Vocal Select op tijdens de
30e editie van de Paradiso Korendagen. Maar liefst 140 koren uit het hele land
komen naar Paradiso om te laten horen dat zingen hun passie is. Om 13:10
zingt Vocal Select onder leiding van Carmen Gomes swingende pop en
jazzsongs. Meer info>
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