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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.

> De kogel is door de kerk
Afgelopen donderdag, 8 november, heeft de gemeenteraad het Kunstenplan
2013-2016 vastgesteld. Dit betekent dat we nu weten wat er de komende jaren
op het gebied van kunst en cultuur gaat gebeuren in onze prachtige stad, en
hoeveel geld de gemeente daarvoor de komende vier jaar beschikbaar stelt per
instelling.
Muziekschool Amsterdam staat voor een grote opgave en uitdaging omdat wij
ruim 15 procent moeten bezuinigen en de komende jaren veel meer zullen
gaan inzetten op het geven van muziekles op basisscholen. Dat betekent dat er
veel minder geld beschikbaar is voor muziekeducatie in onze eigen gebouwen
na schooltijd. We hebben ervoor gekozen om de eerste twee jaar muziekles op
de muziekschool voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar te houden. De
tarieven voor deze lessen blijven dus op een toegankelijk niveau met extra
ondersteuning voor mensen met een kleine beurs.
Na die twee jaar is het sterk afhankelijk van talent en motivatie of vervolglessen
wel of niet gesubsidieerd worden. Deze nieuwe structuur is voor een deel al dit
seizoen ingevoerd en zal vanaf het komende seizoen volledig in werking zijn
gesteld. Voor onze huidige leerlingen verandert er niets tot de zomervakantie en
we werken er hard aan om ook na de zomer zoveel mogelijk Amsterdamse
kinderen een goede voortzetting te kunnen aanbieden. We houden u op de
hoogte!

Willem Smit, directeur Muziekschool Amsterdam
Muziek Zo!

> 250 basisschoolgroepen zingen zo!
De lange leerlijnen in het basisonderwijs zijn verder uitgerold in de stad. Met
Zing Zo! zijn we naast de onderbouw nu ook actief in de middenbouw. Zing
Zo! wordt op maar liefst 250 groepen gegeven. Samen actief zingen staat bij
Zing Zo! centraal.
Daarnaast hebben we dit jaar de lange leerlijnen Pop Zo! en Muziektheater
Zo! ontwikkeld. Pop Zo! is als pilot gestart in de Osdorpse Montessorischool.
Kinderen leren in popbandjes spelen en musiceren onder leiding van onze
docenten. Groepen 7 en 8 volgen de lange leerlijn Muziektheater Zo!, waarbij
kinderen kennismaken met alle facetten van musicals, showbands en
muziektheater. Meer info >

Jazzafdeling

> Jazzy news
Sinterklaas komt weer naar Nederland! Tijdens de intocht van Sinterkaas
aankomende zondag 18 november in Amsterdam geven de Jazz Juniors om
11:30 op de Dam een speciaal optreden. Zij spelen Sinterklaasliedjes
gearrangeerd door Henk Meutgeert, directeur van Jazz Orchestra of the
Concertgebouw. Mis het niet! Meer info >
Nog meer jazznieuws: jazzleerling Mathilde van der Moezel staat op zaterdag
1 december centraal in het programma 'Jong talent in muziek' van NTR. In
deze serie op Nederland 3 worden vijf kinderen met uitzonderlijk
muziektalent gevolgd. Meer info >
Tekenw edstrijd

> Jouw tekening op een Doe Dagen poster
Maak een tekening van jouw muziekles. Wie weet staat jouw tekening op de
poster van de eerstvolgende Doe Dagen in januari. Iedereen tot 12 jaar kan
meedoen. De bedoeling is een tekening te maken op een A4-formaat papier
met potlood, viltstift of verf. Vergeet niet je naam en leeftijd erop te vermelden.
Deadline voor het inleveren is 4 december bij één van de balies. Begin
december wordt de winnaar bekend gemaakt op de website.

Concerttip

> Kortingsactie Prinses Christina Jazz Concours
Zondag 25 november kun je als leerling bij inlevering van een kortingsbon
voor slechts 5 euro naar de finale van het Prinses Christina Jazz Concours.
Een feestelijke avond in het Muziekgebouw aan 't IJ met optredens van jonge
jazzmuzikanten van de toekomst! De finale start om 19:00. De speciale
kortingsbon is hier te downloaden en te printen. De actie geldt voor twee
personen per kortingsbon. Reserveren van te voren is niet nodig. Meer info >

Docentenconcert

> Do the Gangnamstyle!
Docenten en leerlingen van afdeling Zuid staan op zondag 18 november
samen op het podium tijdens het Docentenconcert in de Willem de
Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. Ze laten horen wat ze tijdens de
samenspelweken geleerd hebben. Ze zorgen voor een swingende
muziekmiddag met grote hits als 'Smells like teen spirit' en 'Gangnam style'.
Je bent om 14:30 van harte welkom!
Talentafdeling

> Excellence in concert
Iedereen kan vrijdag 23 november kennismaken met aanstormend talent. De
leerlingen van de klassieke talentafdeling, Excellence, presenteren zichzelf
op het tweede concert van dit seizoen. Het gratis concert vindt plaats om
19:30 in afdeling Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122. Klik hier voor de
complete agenda van november.

Klassiek

> AYSO en docenten presenteren De Toverfluit
Je eigen docent bewonderen op het podium? Dit is je kans! Op vrijdag 23
november presenteren we de opera De Toverfluit van Mozart, uitgevoerd door
het Amsterdam Youth Symphony Orchestra (AYSO) en medewerkers van
Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord. Een uniek
familieconcert voor jong en oud. Aanvang 19:00, locatie Muziekschool
Amsterdam Noord. Kaarten zijn hier te reserveren.

Samenspel

> Academieweekend
Het eerste Academieweekend voor klassieke leerlingen vindt plaats op 24
en 25 november op de afdeling Zuid. Een weekend lang krijgen de leerlingen
de kans om samen muziek te maken en op te treden. Ze volgen
verschillende workshops als Bodypercussion, Koor en Muziektheorie en
treden samen op tijdens een Academieconcert. De Academie is de nieuwe
plek voor getalenteerde leerlingen met een passie voor klassiek, jazz en pop.
Meer info >
Uitw isselingsproject

> Benefietconcert Muziekmaatjes
Muziekmaatjes is een uitwisselingsproject tussen musicerende tieners in
Nederland en Afrika. Op donderdag 29 november is er een benefietconcert
voor het project. Een aantal muziekschoolleerlingen doet hier aan mee.
Tijdens het concert wordt een video vertoond van Muziekmaatjes uit Oeganda
en krijg je informatie over het project. Het concert vindt plaats om 19:30 in
afdeling Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122. Meer info >

Nieuw e cursus voor jongeren en volw assenen

> Online muziekles
In januari 2013 start de muziekshool met online cursussen elektrische gitaar
en zang. Professionele docenten helpen je te leren zingen of gitaar te
spelen, thuis in je eigen tempo: als je maar online bent! Wij hebben een
lespakket van negen online modules samengesteld, vergelijkbaar met
ongeveer een half jaar traditionele les. Buiten de online lessen met
instructiefilms en Skype begeleiding, kun je ook een aantal offline
workshops volgen. Daar heb je de gelegenheid om andere muzikanten te
ontmoeten en beleef je hoe leuk het is om samen te spelen. Inschrijven kan
vanaf december via onze site.

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

