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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.

> Benefietconcert groot succes!
Afgelopen 29 november stond de muziekschool in het teken van het
benefietconcert van het Muziekmaatjesproject. Een uniek uitwisselingsproject
waarin muzikanten van 12 tot 16 jaar uit Nederland gekoppeld worden aan
musicerende leeftijdsgenoten uit Oeganda. Bijna 150 kinderen en jongeren
deden mee aan het concert, waaronder ook leerlingen van Muziekschool
Amsterdam. De Muziekmaatjes uit Oeganda konden via een skype-verbinding
het concert live meemaken. Het benefietconcert heeft maar liefst 3000 euro
opgebracht. Een deel van het bedrag zal worden besteed aan de uitwisseling
van de Muziekmaatjes uit Oeganda en Nederland, waarvoor de jongeren uit
Oeganda in mei naar Nederland zullen komen. muziekvoorkinderen.org
Pop Academy

> Anny verrast Pop Academy met gastoptreden
Zangeres Anny (voormalig frontvrouw van de band Leaf) gaf afgelopen
zondag 8 december een exclusief optreden tijdens de live show van de Pop
Academy. Onder begeleiding van de Pop Academy-docenten zong de
zangeres ondermeer haar grote hit ‘Wonderwoman’. Naast het optreden van
Anny kon het publiek ook genieten van concerten van onze meest talentvolle
popbands. Check hier de videoregistraties van de optredens.

Voor super getalenteerde leerlingen

> Concert Excellence
De leerlingen van het klassieke toptalentprogramma, Excellence, geven op
15 december een gratis concert in het Conservatorium van Amsterdam,
Oosterdokskade 151. Dit keer spelen ze werken van onder andere Bach,
Chopin en Mozart. Aanvang 11:00. Alvast een voorproefje? Klik hier voor een
videoregistratie van het Excellence-concert afgelopen jaar.

Vrienden van Muziekschool Amsterdam

> Word 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.
Binnenkort start een wervingscampagne. Caro Emerald ondersteunt onze
campagne en is Vriend van de muziekschool. Meer info volgt.

Pop

> Korte cursussen pop
We hebben twee nieuwe korte cursussen pop. Zing je of begeleid je jezelf en
ben je bezig met eigen songs? Geef je dan op voor de cursus Schrijf je eigen
song. In tien lessen leer je de tools die je nodig hebt om jouw songwriting te
verrijken. Liever meteen samenspelen in een popband? Bij de Crash
Course Band ga je aan de slag met je favoriete covers en sta je samen in no
time on stage!

Kerstconcerten

> Kerst bij Muziekschool Amsterdam
In december zijn er weer tal van gratis kerstconcerten uitgevoerd door onze
leerlingen. Het Academie Klassiek kerstconcert op 12 december, het orkest
AYSO op 16 december en het Muiderkerkconcert op 17 december. Neem
gerust je hele familie mee! Meer info >

Workshops en open lessen

> Noteer vast in je agenda: Doe Dagen
In de week van 27 januari tot en met 1 februari: de Doe dagen bij
Muziekschool Amsterdam. Kinderen kunnen zich tijdens de Doe Dagen volop
laten inspireren om muziek te maken! Een week lang zijn er workshops om
van alles uit te proberen en vooral mee te doen. Begin januari staan de
programma's per locatie op de website. Houd de site dus in de gaten!

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

