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> Inschrijven voor ÀMP kan nog!
ÀMP, dé battle voor bands, ensembles en koren, is voor de 14e keer op zoek naar jong talent. Maak je
samen muziek, ben je niet ouder dan 15 jaar en wil je kans maken op een te gekke hoofdprijs? Geef je
dan snel op voor ÀMP. De deadline om in te schrijven is verlengd tot 19 februari.
ÀMP bestaat uit twee voorrondes die leiden naar een grote finale. In twee leeftijdscategorieën en twee
genres: jazz/pop en klassiek/wereldmuziek, wordt gestreden om de hoofdprijs: 500 euro voor
professionele bandcoaching. De voorrondes van ÀMP zijn op 19 en 20 maart in Muziekschool
Amsterdam Noord, de finale is op zaterdag 9 april in het DeLaMar Theater.
Bekijk hier de promovideo en schrijf je in meteen via amsterdamsemuziekprijs.nl!

evenement

> Open Dagen & Open Lesweek geslaagd
Veel bezoekers kwamen in januari een kijkje nemen op één van onze locaties
om te genieten van workshops, demonstraties en optredens van onze
leerlingen. Kinderen die uitgebreider kennis wilden maken met ons aanbod,
namen deel aan een open les tijdens de Open Lesweek. Klik hier voor een
fotoimpressie. De eerstvolgende Open Dagen zijn in mei. Meer info >

workshops

> Sysmito en Popcorner in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert Muziekschool Amsterdam op 2 maart om
13:00 in Centrum/Oost een workshop Popcorner (tot 12 jaar) en een workshop
Sysmito (12 tot 16 jaar). Tijdens Popcorner maken kinderen kennis met een
instrument en gaan samen muziek maken in een popband. Sysmito is
afgeleid van Sysmo, het hippe drumfenomeen, waarbij een dirigent een groep
professionele percussionisten met een speciaal ontwikkelde gebarentaal de
meest fantastische ritmes laat spelen. Sysmito is er nu ook voor amateurs, of
je nu beginner of gevorderde bent. Na de workshops kun je je meteen opgeven
voor een cursus Sysmito van 5 lessen of een half jaar Popcorner die in maart
starten.
Aanmelden workshop Popcorner >
Aanmelden workshop Sysmito >

talentontwikkeling
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> Afsluiting songwriting
Academiestudenten volgen een aantal workshops als verdieping op specifieke
onderdelen van het talentenprogramma. Op woensdag 27 januari hebben de
acht deelnemers van de workshop Songwriting de module afgesloten met een
presentatie voor ouders, vrienden en bekenden. Tijdens de workshop leerden
de studenten hoe ze als muzikant gevoelens om kunnen zetten in woord en
klank, met verrassende resultaten. Bekijk bijvoorbeeld deze song van Ilya en
Benjamin.

evenement

> Vocal Select Paradiso
Zondag 17 januari traden de meiden van Vocal Select op tijdens de 30e editie
van de Paradiso Korendagen. Maar liefst 140 koren uit het hele land kwamen
naar Paradiso om hun passie voor zang te delen. Voor een uitverkochte zaal
zong Vocal Select onder leiding van Carmen Gomes swingende pop en
jazzsongs.

binnenschoolse muziekeducatie

> MuziekZo! groeit hard
Muziekschool Amsterdam verzorgt op basisscholen het muziekonderwijs
onder de naam MuziekZo!. Op dit moment geven we structurele muziekles op
121 scholen: 100 reguliere basisscholen, 13 scholen voor speciaal onderwijs
en 6 scholen voor voortgezet onderwijs. In totaal worden op dit moment 1098
groepen met 26.878 kinderen bereikt. De lange leerlijn ZingZo! is net als
voorgaande jaren verreweg de meest populaire leerlijn in het primair onderwijs.
Actief zingen staat bij ZingZo! centraal. Naast de leerlijn ZingZo! telt de
muziekschool nog drie andere lange leerlijnen: PopZo!, MuziektheaterZo! en
De Muzieklijn.

> Uitwisseling Turkije
Onze jongste Balkanmuzikanten van Roman Junior zijn uitgenodigd om dit
voorjaar deel te nemen aan een uitwisselingsproject met muziekschool
Eyüböglu in Istanboel. De leerlingen gaan samen repeteren en optreden, eerst
in Amsterdam, en dan in Istanboel! Het orkest is een donatieproject gestart
om de begroting rond te krijgen. Wil je ook een donatie geven? Dat kan via
deze link. Hartelijk dank!

cursus

> Seniorenaanbod
Vanaf 15 februari introduceert Muziekschool Amsterdam een reeks nieuwe
cursussen speciaal voor senioren (50+). 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 een nader te bepalen periode verkennen. Bij ‘Evergreens’,
voor gitaristen, speel 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.
Meer info seniorenaanbod >

samenspel

> Gratis proefles Plug & Play
Speel je op een (pop) instrument en wil je graag spelen in een popband? Geef
je dan woensdag 17 februari om 16:00 op voor een proefles Plug & Play:
Spelen in een popband. Bij Plug & Play leer je in no time samen in een band
spelen. Heb je na de proefles de smaak te pakken? Na de voorjaarsvakantie
starten
we met popbands
in Centrum/Oost.
De cursus
duurt tot
einde van
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het schooljaar. Voor kinderen vanaf 8 jaar. Direct opgeven proefles >
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> Gratis proefles Plug & Play
Speel je op een (pop) instrument en wil je graag spelen in een popband? Geef
je dan woensdag 17 februari om 16:00 op voor een proefles Plug & Play:
Spelen in een popband. Bij Plug & Play leer je in no time samen in een band
spelen. Heb je na de proefles de smaak te pakken? Na de voorjaarsvakantie
starten we met popbands in Centrum/Oost. De cursus duurt tot het einde van
het schooljaar. Voor kinderen vanaf 8 jaar. Direct opgeven proefles >

evenement

> Battle of the Bigbands
De Junior Jazz Unlimited en Jazz Focus Bigband gaan op woensdag 17
februari de strijd aan met de Jambones Bigband. Een spetterend concert
tussen drie super jazzbands. Jambone uit Newcastle, Engeland, geeft
regelmatig optredens bij onder meer Gateshead International Jazz Festival en
Manchester Jazz Festival. Bimhuis, Piet Heinkade 3. Aanvang 20:00.
Toegang: 6 euro p.p. | kinderen ≤ 15 jaar gratis. Bestel kaarten >

talentontwikkeling

> Excellence Ensembleconcert
De zeer getalenteerde studenten van de klassieke talentafdeling, Excellence,
spelen op zondag 21 februari samen in kleine ensembles tijdens het
Excellence Ensembleconcert. Om 14:30 start het concert in Muziekschool
Amsterdam Noord, Alkmaarstraat 10. Dit bijzondere concert kun je gratis
bezoeken.

talentontwikkeling

> Academie Klassiek Samenspelconcert
Academie Klassiek is de plek voor getalenteerde studenten met een passie
voor klassiek. Op zaterdag 20 februari om 15:00 spelen de studenten samen
in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. Kom ook en maak kennis met
jong talent.
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