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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.

> Inschrijven kan nog steeds!
De kennismakingscursussen zijn in september van start gegaan. Maar er is
nog plaats! In cursussen van een jaar 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. Inschrijven kan
nog tot de herfstvakantie. Dus wees er snel bij! Meer info >
MuziekZo!

> Presentatie scholenmusical
Afgelopen woensdag is in theater Carré 'De Bullebak' gepresenteerd, een
wervelende musical over de geschiedenis van Amsterdam voor kinderen in
groep 8. Muziekschool Amsterdam biedt de musical als lespakket met
begeleiding aan aan alle scholen in Amsterdam. Klik hier voor een
fotoregistratie. Mail voor meer info naar muziekzo@msadam.nl.

Optreden

> Jazz Juniors in Concertgebouw
De Jazz Juniors hebben op 1 oktober opgetreden tijdens het
'Dividendconcert' voor aandeelhouders van het Concertgebouw. Samen met
Mathilde Santing gaven de jonge muzikanten onder leiding van Peter Guidi
een feestelijk concert. Naast het optreden van de Jazz Juniors trad
operazangers Eva Maria Westbroek op met Het Gelders Orkest.

Jazznieuw s

> Jazzleerling Mathilde finalist Junior
Songfestival
Jazzleerling Mathilde van der Moezel stond afgelopen zaterdag in de
spannende finale van het AVRO Junior Songfestival 2013. Als winnaar van de
wild card had Mathilde zich samen met vier andere finalisten geplaatst. Een
bijzondere prestatie! De eerste prijs ging uiteindelijk naar het zangduo
Mylène en Rosanne. Zij mogen Nederland vertegenwoordigen op de
internationale finale in Kiev. Klik hier om het optreden van Mathilde te
bekijken.

Muziekeducatie op school

> Publicatie onderzoek 'Daar zit muziek in...'
Afgelopen schooljaar heeft de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek
gedaan naar de interactie tussen muziekdocenten en groepsleerkrachten
tijdens het geven van muziekles op basisscholen. Drie muziekeducatieve
projecten voor het basisonderwijs van FluXus, het Utrechts Centrum voor de
Kunsten en Muziekschool Amsterdam werden onderzocht. Interesse?
Download de verkorte publicatie.
Concours

> Geef je op voor het Prinses Christina Concours
Vanaf oktober starten de inschrijvingen voor het Prinses Christina Concours,
de muziekwedstrijd voor klassiek talent. Jaarlijks doen hier zo'n 400 jonge
muzikanten aan mee. Wil je meedoen met het Prinses Christina Concours,
kans maken op mooie prijzen en op een professioneel podium staan? Surf
dan naar christinaconcours.nl of juniorconcours.nl en schrijf je in!

Social media

> Like ons
Muziekschool Amsterdam is ook actief op facebook. Als je onze pagina leuk
vindt, ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, onze
cursussen, workshops, evenementen en acties. Daarnaast plaatsen we er
foto's en filmpjes van activiteiten bij de muziekschool.
Vind ons leuk op Facebook >

Alumni

> 50 jaar verliefd
Amir en Marja Pool brachten deze week een bezoek aan de muziekschool,
waar 50 jaar geleden hun liefde voor elkaar begon. Tijdens hun studie aan
de vooropleiding van het Amsterdamsch Conservatorium, Bachstraat 5,
groeide hun liefde voor elkaar en voor de muziek. Inmiddels hebben ze een
succesvolle muzikale carrière opgebouwd. Op dit moment runnen ze samen
hun eigen muziekpraktijk, waar Amir vioolles pianoles, theorieles en
ensembletraining geeft en Marja zangles. Lees hier hun liefsdesverhaal.

Vrijdag 18 oktober 2013

> Concert Excellence
Aanstormend klassiek talent geeft op 18 oktober het eerste Excellence
concert van dit seizoen. Excellence is een talentprogramma voor zeer
gemotiveerde leerlingen tussen de 9 en 18 jaar. Het concert wordt gehouden
op locatie Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122, aanvang 19:30.
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