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#01 januari 2013
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.

> Online muziekles: ontdek nu de
mogelijkheden met een proefles!
Muziekschool Amsterdam start binnenkort met elektrische gitaar- en zangles
voor beginners via internet. Speciaal voor jongeren en volwassenen die altijd al
muziek wilden leren maken, maar niet op gezette tijden lessen kunnen of willen
volgen. Check hier de promovideo.
Benieuwd hoe het in zijn werk gaat? Volg meteen de proefles en ervaar de vele
mogelijkheden die online muziekles jou biedt!
Proefles gitaar >
Proefles zang >
Meteen inschrijven >
Website

> Geef je mening!
Muziekschool Amsterdam evalueert haar website. Wil je ook je mening
geven, én kans maken op een theaterbon van 50 euro, vul dan de pop-upenquête in op onze website! Zo werken we samen aan een nóg betere site.

Talentafdeling Excellence

> Klassiek talent in Conservatorium
De muziekschool heeft volop jong talent in huis. Op 3 februari zijn de
leerlingen van de klassieke talentafdeling, Excellence, om 11:00 te zien en te
horen op het eerste externe concert in de Sweelinckzaal van het
Conservatorium van Amsterdam. Tijdens dit bijzondere concert spelen ze
werken van Tjaikovski, Beethoven en Haydn. Iedereen is van harte welkom!

Klantenpanel

> Je kind in beeld – goed idee?
Muziekschool Amsterdam onderzoekt het idee om lessen met filmpjes te

gaan ondersteunen. De vorderingen van de leerling tijdens de les worden
opgenomen; ouders kunnen dan thuis meekijken. De docent kan
instructiefilmpjes plaatsen, zodat de leerling uitdagende oefeningen nog
eens rustig kan bekijken. Wil je samen met andere ouders meedenken over
dit idee? Doe dan mee aan het klantenpanel. Dat vindt plaats op vrijdag 8
februari van 10:00 tot 11:00 op de muziekschool, Bachstraat 5. Je kunt je
opgeven bij Annemarie Portier, via aportier@msadam.nl. We horen graag
jouw visie!

Jazznieuw s

> Jazzmania geeft lunchconcert Concertgebouw
Een begrip in de Amsterdamse muziekwereld: de gratis lunchconcerten op
woensdagmidag 12:30 in het Concertgebouw. We zijn dan ook bijzonder
trots dat Jazzmania Bigband onder leiding van jazzdocent Peter Guidi het
lunchconcert op 20 februari gaat verzorgen. Meer info >

Samenw erkingsproject

> 'Sprookjes in de Krokus' in het Ostadetheater
Van 18 tot en met 24 februari vindt voor de 10e keer 'Sprookjes in de Krokus'
plaats. Een jeugdfestival in de voorjaarsvakantie met spannende verhalen,
grappige en swingende theatervoorstellingen, mooie films en creatieve
workshops voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Op 18 februari kan iedereen
van 6 tot 9 jaar zich uitleven tijdens de workshops 'Klank van water' van
Muziekschool Amsterdam. De workshops starten om 11:00, 13:30 en 14:45.
Bestel hier de kaarten.
Stadsschouw burg Amsterdam

> Exclusieve Meet & Greet Frank Groothof
Op zondagmiddag 17 februari presenteert de Stadsschouwburg van
Amsterdam de muziektheatervoorstelling ‘Idomeneo’. De muziek van deze
beroemde opera is geschreven door Mozart. Frank Groothof vertelt het
sprookjesachtige verhaal in een geweldig decor van bewegende machines.
Kaarten zijn vanaf 12,50 euro per stuk verkrijgbaar. Als muziekschoolleerling
krijg je nu als eerste de kans op een Meet & Greet met Frank Groothof na de
voorstelling. Geef je gauw op via dit e-mailadres, want vol = vol! Kaarten
bestellen >
Klantenpanel

> Online muziekles na school?
Muziekschool Amsterdam verzorgt muziekonderwijs na schooltijd op scholen
en bij de naschoolse opvang. We willen dit in de nabije toekomst nog veel
meer gaan doen, want er is vraag naar uit de hele stad. Omdat onze
docenten niet op tien plaatsen tegelijk kunnen zijn, overwegen we nu of het
mogelijk is toch aan de vraag te voldoen door de lessen deels via een
online-verbinding te geven. Zou dit kunnen werken? Zou je je kind aan deze
nieuwe manier van lesgeven willen laten meedoen? Als je het leuk vindt
hierover mee te denken, doe dan mee aan het klantenpanel op dinsdag 12
februari van 10:00 tot 11:00 op afdeling West, Osdorpplein 14. Je kunt je
opgeven bij Miranda van Kuik, mkuik@msadam.nl. We horen graag je
mening!

Facebook

> Like ons
Muziekschool Amsterdam is actief op facebook. Like ons en je bent altijd als
eerste op de hoogte van het laatste nieuws, onze cursussen, workshops,
evenementen en acties. Daarnaast kun je er foto's en filmpjes bekijken van
onze activiteiten en evenementen.
Vind ons leuk op Facebook >

24 januari

> Musicalgroep & Vocal Freedom in concert
Een wervelend concert uitgevoerd door leerlingen van de Musicalgroep en
Vocal Freedom. Onder leiding van Carmen Gomes zingen ze grote hits van
Jamie Cullum tot Beyoncé. Ze treden om 19:00 op in het Pleintheater,
Sajetplein 39.

27 januari

> Popcorner presents...
Alle bands van Popcorner geven een knallende performance. Met nieuwe
groepen en een breed repertoire. Een avond vol popmuziek! Aanvang 16:00
in de muzyQ, Atlantisplein 1. Let's rock!

4 tot en met 7 februari

> Kids on stage
Bij Kids on Stage hebben leerlingen van Centrum/Oost een week lang de
kans om te laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van muziek. De
leerlingen komen elke avond om 19:00 samen om elkaar te ontmoeten voor
de ultieme podiumervaring! Afdeling Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122.

5 februari

> Maandelijkse Bigtuesday jamsessie
5 februari is het weer zo ver: de Bigtuesday jamsessie. Jazzmuzikanten
spelen samen en improviseren er op los. Het publiek kan genieten van
verschillende jazzstijlen. Aanvang 19:00, afdeling Centrum/Oost, Nieuwe
Kerkstraat 122. Benieuwd naar de complete concertagenda? Klik hier >

Kennismakingscursussen Watergraafsmeer

> Nog plek bij de cursus voor baby's en peuters

Op de nieuwe locatie in Watergraafsmeer, Servicepunt Brinkhuis (Brink 45),
starten vanaf 26 januari een aantal korte kennismakingscursussen. De
allerkleinsten komen met hun ouders en maken spelenderwijs kennis met
muziek en spelen, bewegen en zingen.
Vanaf zaterdag 26 januari:
9:00 Muziek & Beweging groep 1 Meer info >
10:00 Muziek met peuters ( 1-jarigen) Meer info >
11:00 Muziek met Peuters ( 2-jarigen) Meer info >
12:00 Muziek met Peuters ( 3-jarigen) Meer info >

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

