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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.

> Nieuw: online muziekles 16 +
Altijd al een muziekinstrument willen leren spelen? Maar wil of kun je niet op
gezette tijden lessen volgen? Vanaf januari biedt de muziekschool elektrische
gitaar- en zangles via internet. Je kunt thuis aan de slag, in je eigen tempo, met
professionele begeleiding van docenten. In 9 lessen leer je aan de hand van
instructiefilms en online begeleiding zingen of elektrische gitaar spelen. Ook
kun je kiezen om de online lessen aan te vullen met een offline programma met
verdiepende workshops en een optreden. Zo heb je ook de kans om samen te
spelen en op te treden. Schijf je nu hier in.
Muziekmaatjes

> Benefietconcert groot succes!
29 november stond de muziekschool in het teken van het benefietconcert van
Muziekmaatjes. Een uniek uitwisselingsproject waarin muzikanten van 12 tot
16 jaar uit Nederland gekoppeld worden aan musicerende leeftijdsgenoten
uit Oeganda. De Muziekmaatjes hebben tijdens dit concert maar liefst 550
euro opgehaald. Ook leerlingen van Muziekschool Amsterdam deden mee.
Jongeren uit Oeganda konden via een skype-verbinding het concert 'live'
meemaken.
Binnenschools aanbod

> Muziekatelier: Het Wilde Westen
Muziekatelier is een succesvol muziekproject op basisscholen. Leerlingen
bereiden zich 6 weken in de klas voor op een voorstelling waarin ze samen
met professionele docenten een actieve rol spelen. Deze periode was het
thema 'Het Wilde Westen'. Klik hier voor een foto-impressie op de 7e
Montessorischool. Een ander project op basisscholen is de lange leerlijn
'Zing Zo!'. Bekijk hier de video van het eerste Zing Zo! Concert waar meer dan
100 kleuters aan meededen!
Jazzafdeling

> TV-special over jazzleerling Mathilde
Jazzleerling Mathilde van der Moezel stond 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. Mathilde blijkt
een echte multitalent! Bekijk hier de uitzending.

Jazzafdeling

> Winnaars Prinses Christina Jazz Concours
Maar liefst vijf jazzleerlingen van Muziekschool Amsterdam hebben 24 en 25
november prijzen gewonnen tijdens het Prinses Christina Jazz Concours in
het Muziekgebouw aan 't IJ .
1e Prijs Categorie 1:
Joell Wilson (Jazz Generation), altsaxofoon
1e Prijs Categorie 2:
Gideon Tazelaar (Jazz Focus Bigband), altsaxofoon
Wouter Kühne (Jazz Focus Bigband), drums
1e Prijs Categorie 2 solisten:
Floris Kappeyne (Jazz Focus Bigband), piano
Aanmoedigingsprijs solisten:
Jamy Westerveld, fluit
We zijn ontzettend trots!

Kerstconcerten

> Warme winteravonden
De hele maand december kun je vast in de juiste stemming komen met de
gratis concerten van Muziekschool Amsterdam! Kom met je hele familie
genieten van het kerstconcert in de Muiderkerk op 21 december of swing
mee met de laatste hits tijdens het zangconcert op 15 december in De
Badcuyp. Benieuwd naar de complete agenda van december? Klik hier >

Jamsessie

> Maandelijkse Bigtuesday jamsessie
8 januari gaat het dak er weer af! Jazzmuzikanten van de muziekschool
komen samen voor een knallende performance. Het aanwezig publiek kan
genieten van verschillende jazzstijlen. Aanvang 19:00, afdeling
Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122. Check hier de foto’s van de
jamsessie van 11 december.

7 t/m 11 januari

> Kom in actie tijdens de Doe Dagen
Direct na de kerstvakantie kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar zich volop laten

inspireren om muziek te maken! Een week lang zijn er workshops om van
alles uit te proberen en vooral mee te doen. Kom kennismaken met de
kennismakingscursussen die starten in januari. De programma’s van de
Doe Dagen staan al op de website! Meer info >

Kennismakingscursussen

> Korte cursussen weer van start!
De week na de Doe Dagen start het tweede blok van de
kennismakingscursussen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Korte cursussen
van 10 lessen waarin kinderen op een speelse manier kennismaken met
muziek. Spelend, 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. Kijk hier voor het complete aanbod op elke locatie.
Vakantie

> Kerstvakantie
De muziekschool is gesloten van 24 december tot en met 6 januari. De
lessen gaan 7 januari weer van start. We wensen iedereen een fijne vakantie
en een heel goed en muzikaal 2013!

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

