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#05 januari 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.

> Live play: ontdek je talent met
rising popster Ruben Hein
Live Play is dè plek waar jij je muzikale talent ontdekt. Zaterdag 14 januari
organiseert Muziekschool Amsterdam in De Meervaart een middag vol pop en
jazz. Van 11:00 tot 16:00 kun je meedoen met workshops, Open Podium,
deelnemen aan een fotoshoot en natuurlijk een masterclass volgen van
upcoming popster zanger en pianist Ruben Hein.
Ruben Hein is pas begonnen met zijn muzikale carrière, maar volgens critici
mag Ruben Hein zich nu al tot de top van het Nederlandse jazzcircuit rekenen.
Zijn pas uitgekomen tweede album, Live, samen met het Metropole Orkest, is
ook zeer enthousiast ontvangen. Tijdens Live Play laat hij Amsterdamse
jongeren zien wat je allemaal met je muzikale talent kunt doen. Zorg dat je er bij
bent. Meer info >
Speciale aanbieding

> Exclusieve workshop en concert Monica Triga
Monica Triga komt uit een familie van fadovertolkers, maar haar muzikale
horizon is altijd breder geweest. Op vrijdag 3 februari treedt Triga op in
theater De Meervaart en exclusief voor leerlingen en ouders verzorgt zij een
workshop 'fado zingen'. Zij wordt hierin begeleid door onder andere onze
basdocent Reno Steba. Na afloop kun je met korting naar het concert.
Aanvang: workshop 16:00, 5 euro p.p., concert 20:30, 11,50 euro p.p.
Opgeven kan voor 1 februari via receptiewest@msadam.nl. Meer info >
Concert Muziekschool Amsterdam Noord

> Nieuwjaarsconcert
Het nieuwe jaar wordt muzikaal ingeluid met het jaarlijkse nieuwjaarsconcert
in Muziekschool Amsterdam Noord, Alkmaarstraat 10. Het concert wordt
uitgevoerd door Amsterdam Youth Symphony Orchestra en Jazz Juniors en
vindt plaats op vrijdag 13 januari, aanvang: 19:30.

Klassieke talentafdeling

> Jong Podiumtalent in de spotlight
Op zondag 22 januari geven de leerlingen van de klassieke talentafdeling,
Podium, om 11:00 een concert in het Bethaniënklooster.
Podiumleerling Santiago Haas doet mee aan het Prinses Christina
Concours Juniors. Alle deelnemers worden beoordeeld door een
vakkundige jury. Ook jij kunt je stem uitbrengen. Vind jij dat Santiago moet
winnen? Geef dan nu hier je stem.
Jamsessie

> VLLA live Jam voor alle muzikanten West
VLLA is een relaxed cafe in Nieuw-West met een podium! Dè plek om te
jammen. De eerstvolgende jamsessie op woensdag 25 januari staat in het
teken van alle bekende gitaar hits en riffs. Eerst kun je luisteren naar een
optreden van de gitaarleerlingen uit West en daarna kun je mee jammen.
Voor alle instrumenten is er plek. Aanvang 18:30, Willem Roelofstraat 9.
Meer concerten in januari? Check de agenda.
Workshopdag

> Play-In met Jong Excelsior
Samen met het Harmonieorkest Jong Excelsior organiseert de
muziekschool op zondag 5 februari om 11:30 een grote Play-In in afdeling
West. Een workshopmiddag om te ervaren hoe het is om in een
harmonieorkest te spelen. Aan het eind van de middag sta je met z'n allen op
het podium in De Meervaart voor een slotconcert. Voor blazers en
slagwerkers. Deelname is gratis. Aanmelden kan voor 1 februari via
receptiewest@msadam.nl.

Afro-caribische bands

> The ultimate band experience
Ontdek in tien lessen je talent! Je kunt kiezen uit The Sunshine Music Band
en The Groove Reflex Band. Samen speel je cross-overs van Surinaamse,
Caribische & Afrikaanse muziekstijlen. Start in februari. Schrijf je nu in.

korte cursussen

> Je eerste noten speel je bij ons
In tien lessen kijken of een instrument je bevalt. Dat kan bij het korte
kennismakingsaanbod van Muziekschool Amsterdam. Je maakt kennis met
allerlei instrumenten. Het tweede blok kennismakingscursussen start vanaf
volgende week. Je kunt je nog inschrijven. Meer informatie >

Korte cursussen volw assenen

> Volop mogelijkheden voor volwassenen

Binnenkort starten er twee korte cursussen voor volwassenen in afdeling
Zuid. Je kunt kiezen uit de cursus 'Gitaargroepsles voor volwassenen' of
'Wereldmuziek ensemble voor volwassenen'. Samenspelen en andere
muzikanten ontmoeten. Schrijf je meteen in.

Muziek met baby's en peuters

> Muziek voor allerkleinsten nu ook op IJburg
Dinsdag 7 februari start de muziekschool op IJburg met een korte cursus
Muziek voor b ab y's en peuters. In 10 lessen ontdekken ouders en kinderen
samen het plezier van muziek maken. Meer info >
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