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#01, jan 2014
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.

> Word net als Caro vriend
Muziekschool Amsterdam is op zoek naar Vrienden! Mensen die het alle
Amsterdamse kinderen gunnen om hun talenten te ontplooien, en daar uiting
aan willen geven door Vriend te worden van Muziekschool Amsterdam. Als
Vriend kun je je passie voor muziek delen met andere vrienden en genieten van
vele extra’s. Bijvoorbeeld speciale concerten of een kijkje achter de schermen
bij een generale repetitie van één van onze topbands. Meer info >
Cursusprogramma

> Het voorjaarsprogramma staat nu online!
Met ingang van februari starten er weer nieuwe cursussen. Er is een nieuwe
discipline bijgekomen, Dans & Beweging. Met onze korte cursussen kun je
eerst kennismaken met verschillende instrumenten of je gaat direct aan de
slag met een instrument naar keuze. Ook kun je samenspelen in een van
onze bands, ensembles of orkesten. Bekijk hier de mogelijkheden!

Workshopw eek

> Ontdek het nieuwe aanbod tijdens de Doe
Dagen
De Doe Dagen van 25 januari tot en met 1 februari zijn nu groter dan ooit!
Een week lang organiseren we op alle locaties workshops. Zo kun je mee
doen met een speciale Drumdag of Blazersdag en met verschillende
workshops, zoals Smash your Trash, Schrijf je eigen Song en Spelen in een
Roman Ensemble. Check het complete programma hier >
De tekening op de nieuwe poster van de Doe Dagen is gemaakt door onze
leerling Simon van der Meij. Simon heeft de tekenwedstrijd voor de Doe
Dagen gewonnen.
Binnenschoolse muziekeducatie

> Scholing docenten
Een aantal van onze muziekschooldocenten heeft afgelopen woensdag met
succes de opleiding Docent Muziek afgerond aan het Conservatorium van
Amsterdam. De docenten zullen namens Muziekschool Amsterdam worden
ingezet om muzieklessen te geven op Amsterdamse scholen.

Music Generations

> Is veel optreden jouw goede voornemen?
Music Generations is het talentontwikkelingsprogramma dat mensen uit
verschillende culturen en leeftijden bij elkaar brengt. Talenten voor zang,
dans, beatbox en rap zijn welkom in audities, workshops en masterclasses
om uiteindelijk samen te knallen in concerten en producties. Ben je jonger
dan 25? Geef je op voor de eerste auditie op 26 januari! Op 8 februari krijg je
vervolgens een workshop van actrice/zangeres Meral Polat en
muzikant/componist Paul Mayer in het Talentenhuis: Meer en Vaart 290. Voor
meer informatie en inschrijving klik hier >

23 januari 2014

> Popkorenconcert
Kom kijken en luisteren naar onze twee swingende popkoren Vocal Select
en Vocal Freedom. Op 23 januari geven ze samen een concert in het
Ostadetheater, Van Ostadestraat 233. Een verrassende avond met veel
bekende pop-, soul- en jazzsongs. Het gratis concert start om 20:15.

26 januari 2014

> bIGsUNDAY jAMsESSIE
Tijdens de maandelijkse open jazzsessie kunnen alle muzikanten van
binnen én buiten de muziekschool zichzelf van hun beste kant laten horen.
Doe ook mee op zondag 26 januari, ontmoet andere muzikanten en ga
samen uit je dak. Locatie: de Badcuyp, Eerste Sweelinkstraat 10 | 15:0017:00. Meer info >

Voor kinderen en volw assenen

> Nieuw! Dans & Beweging
Op speelse manier ontdekken kinderen met Kleuterdans, Ballet en Zang &
Yoga het plezier van dansen en bewegen op muziek. Maar ook als
volwassene kun je nu bij de muziekschool terecht voor een stevige 'workout'
met Dance Dynamic, een combinatie van limon (moderne danstechniek),
pilates en yoga. Meer info >

Proefcursussen

> Instrument uitproberen

Zit je eraan te denken om een instrument te bespelen, maar wil je het eerst
uitproberen? Geef je dan op voor een korte groepsles. Je maakt in vijf of tien
lessen kennis met je instrument naar keuze. Samen beleef je veel
muziekplezier en speel je in no time samen eenvoudige liedjes. De korte
groepslessen zijn er voor accordeon, dwarsfluit, hoorn, klarinet, saxofoon,
slagwerk, toetsen en trompet. Meer info >
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