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#12 oktober 2012
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.

> Jouw mening telt
De nieuwe site van Muziekschool Amsterdam draait nu ruim een jaar. We zijn
heel benieuwd wat onze gebruikers, waaronder jij dus, er van vinden. Kom je
gemakkelijk bij de informatie die je zoekt? Mis je bepaalde dingen, of vind je
bepaalde features juist superhandig? Dit najaar gaan we de site evalueren en
kijken wat er nog beter kan. Daarvoor zoeken we mensen van alle leeftijden die
graag hun mening willen geven. Wil je meedoen, geef je dan op door een
mailtje te sturen naar mkuik@msadam.nl.
Kunstenplan 2013-2016

> Toekomst muziekschool
Afgelopen week heeft de wethouder van Kunst en Cultuur haar voorstel voor
het Kunstenplan bekendgemaakt. Daar staat in hoeveel subsidie de
culturele instellingen in Amsterdam de komende jaren wordt toegekend, en
wat ze geacht worden voor dit geld te gaan doen. In november gaat de
gemeenteraad zich uitspreken over het voorstel; dan pas is het definitief.
In ieder geval is al duidelijk dat Muziekschool Amsterdam flink zal moeten
gaan bezuinigen. Daarnaast gaan we veel meer dan voorheen muziekles
geven op basisscholen. We zetten er op in dat na de zomer 2013 ook de
lessen in de gebouwen van de muziekschool zelf zullen doorgaan, maar
verwachten dat bijvoorbeeld het aantal plaatsen beperkt zal zijn. Na het
besluit van de gemeenteraad is er meer duidelijk. Eind van het jaar zal
iedereen nader worden geïnformeerd!
Balkanensembles

> Roman Oro wint Best of the West
Begin september deed Roman Oro onder leiding van Emirhan Tuga mee
aan de talentenjacht Best Of The West in cultuurpark Westergasfabriek. Met
prachtige ballades en swingende liedjes uit Oost-Europa, wist Roman Oro
de jury te overtuigen. Zij wonnen de eerste prijs in de categorie 'akoestische
muziek'. Een ander Balkan ensemble, Roman Ensemble, deed mee met
een uitwisselingsproject en maakte daarvoor in juli een muzikale reis door
Turkije.
Samenspelw eek West

> Popbands maken eigen videoclip
Welke muzikant droomt niet van een eigen videoclip? Acht popbands uit
West kregen deze kans en maakten tijdens een video booth een live
opnamesessie. De bands hadden in juni meegedaan met de
samenspelweken en het resultaat kun je hier bekijken.

i like event

> Winnaars online smaaktest
De winnaars van de I like Smaaktest zijn bekend. De afgelopen maanden
konden bezoekers van onze website en facebook de I like Smaaktest
invullen. Wanneer zij zich daarbij ook voor de nieuwsbrief inschreven,
maakten zij kans op gratis lessen. Meer dan 500 bezoekers vulden de test in.
Drie winnaars zijn geselecteerd. H. Kooiman, M. van Rossum en de familie
Mulder ontvingen een cadeaubon voor vijf gratis lessen op een instrument
naar keuze.
Kortingsactie Muziekgebouw

> Ontdek met korting het geheim van de cello
Zondagmiddag 21 oktober kun je als leerling met korting naar het concert
van topcelliste Quirine Viersen in Muziekgebouw aan ’t IJ. Waarom speelt ze
zo graag cello? Daar kom je achter tijdens dit concert (8+). De prijs van een
kinderkaartje bedraagt slechts 5 euro (i.p.v. 7,50 euro). Kaarten zijn o.v.v. de
actiecode MSA online te bestellen of via de kassa van het Muziekgebouw, tel:
020 788 2000 (ma-za 12:00-18:00). Meer info >
Muzikantenbank

> Romanleden gezocht
Gaat je hart open van de weemoedige of juist vrolijke klanken van OostEuropese muziek? Dan zit je bij de ensembles onder leiding van Emirhan
Tuga helemaal goed. Op het repertoire staat Turkse, Macedonische en
Bulgaarse volksmuziek. Regelmatig zijn er optredens bij evenementen en op
festivals. Meer info >

Muzikantenbank

> Koorleden gezocht
Ben je gek op musicals? Zing je ook graag mee met Hair, The Lion King en
Mamma Mia? Dan is de Musicalgroep echt iets voor jou! Zingen en swingen,
daar draait het om. Voor iedereen tussen de 10 en 12 jaar. Meer info >

Uitw isselingsproject Muziekmaatjes

> Maak nieuwe Muziekmaatjes
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en maak je graag samen muziek? Ben je
daarnaast benieuwd hoe het (muzikale) leven van leeftijdgenoten in Afrika
eruit ziet? Geef je dan voor 1 november op voor de Muziekmaatjes en doe
mee met het Muziekmaatjes Concert op 29 november in de muziekschool.
Muziekmaatjes is een uitwisselingsproject voor musicerende tieners in
Nederland en Afrika. Het project bestaat uit concerten, online

muziekmeetings met jongeren in Oeganda en het organiseren van
activiteiten. Voor meer informatie of aanmelden klik hier. Muziekmaatjes is
een project van Stichting Muziek voor Kinderen, ondersteund door
Muziekschool Amsterdam. Meer info>

Kinderboekenw eek 2012

> Feestelijke opening Kinderboekenweek
Op woensdagmiddag 3 oktober tussen 15:00 en 17:00 geven we samen met
de bibliotheek een feestje! We nodigen je van harte uit om samen met ons
de Kinderboekenweek te openen. Het thema is 'Hallo wereld', waarbij
andere culturen centraal staan. Alle kinderen kunnen verkleed naar Cinétol
komen. We gaan zingen, voorlezen, maskers maken en er kan natuurlijk ook
gedanst worden. Neem dus al je vrienden mee naar Bibliotheek Cinétol.
Meer info >
Sloterproms

> Beleef 60 jaar Nieuw-West tijdens Sloterproms
Maar liefst 22 ensembles en 250 muzikanten brengen op 6 en 7 oktober een
feestelijke mix van klassiek, jazz en pop op Sloterproms ter ere van het 60jarige bestaan van Nieuw-West. Van de muziekschool treden onder andere
Roman Oro en Klezmagic op. Sloterproms is onderdeel van de eerste editie
van het New West Fest, een bruisend festival vol met muziek, theater,
comedy, eten en avontuur in De Meervaart. Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Klik hier om te bestellen.
Talentafdeling

> Openingsconcert Excellence
Aanstormend talent geeft op 19 oktober het eerste Excellence concert van dit
seizoen. Excellence (voorheen Podium) bestaat uit zo'n 40 zeer
gemotiveerde leerlingen tussen de 9 en 18 jaar die een intensieve klassieke
opleiding volgen. Het openingsconcert wordt gehouden in afdeling
Centrum/Oost in de dr. Willem Gehrelszaal. Aanvang 19:30.

Festival Verhalen in de herfst

> Verhalen in de herfst: muziekworkshops
In de herfstvakantie hoef je je niet te vervelen. Kom op 22 oktober naar het
jeugdfestival 'Verhalen in de herfst' in het Ostadetheater en doe mee met de
workshops van de muziekschool. Tijdens de workshop leer je hoe je muziek
kunt maken met water. Zwemdiploma is niet nodig! Voor iedereen tussen de
6 en 9 jaar. Klik hier om kaartjes te bestellen.

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

