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#02 februari 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.

> Staat jouw band dit jaar in de
finale van ÀMP?
Begin maart start de inschrijving voor ÀMP, de Amsterdamse Muziekprijs 2013.
ÀMP is de jaarlijkse musicbattle voor bands en ensembles en bestaat uit twee
voorrondes die leiden naar een grote finale. Jonge muzikanten in de leeftijd van
4 tot 22 jaar kunnen hun muzikale talenten presenteren op het podium. Een
deskundige jury bepaalt welke bands door mogen naar de finale.
Vorig jaar deden ruim 150 kinderen en jongeren mee aan ÀMP. Ook dit jaar
belooft ÀMP een spannend event te worden! Houd de website in de gaten voor
de exacte inschrijfdatum.
Communicatie

> Sms service bij lesuitval
Om ouders en leerlingen sneller te informeren over een les die uitvalt,
bieden we nu een sms service. Ziekmeldingen van de docent worden per
sms en e-mail verstuurd. Wil je ook berichten van de muziekschool via sms
ontvangen, maar heb je je mobiele nummer nog niet doorgegeven? Mail dan
je 06-nummer met je naam- en adresgegevens naar: receptie@msadam.nl.

Binnschoolse muziekeducatie

> 250 basisschoolgroepen on stage
Op veel scholen in Amsterdam doen wekelijks honderden leerlingen mee
met ZingZo! Een lange leerlijn voor het basisonderwijs om zingen in de klas
weer op de kaart te zetten. Vanaf april start een serie ZingZo! concerten waar
maar liefst 45.000 leerlingen aan meedoen. Zij geven concerten op diverse
podia in de stad zoals Muziekgebouw aan 't IJ en de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Voor veel kinderen is dit hun eerste podiumervaring!
Muziekpodium Nieuw West

> Muziekpodium live presenteert: jong talent
Nieuw-West barst van jong muzikaal talent. En dat talent krijgt volop de
ruimte bij Muziekpodium Nieuw West. Op zondag 10 maart om 14:30 geven
ze een gratis concert in theater de Meervaart, Meer en Vaart 300. De jazzy
Notenkrakers, de Afro-Caribische band Nyun Pranson en de pop/soul band

Moxi Delight zorgen voor een swingende middag. Alle deelnemers zijn
tussen de 18 en 23 jaar. Muziekpodium Nieuw West is een netwerk waarin
culturele organisaties samenwerken voor meer muziek in de buurt. Toegang
gratis. Klik hier voor de foto's van Moxi Delight tijdens de bandrepetitie van
afgelopen zaterdag. Meer info >

Samenw erkingsproject

> Meedoen met Kunstbende 2013
Kunstbende is de landelijke talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot en
met 18 jaar. De wedstrijd bestaat uit voorrondes door heel Nederland en een
finale in de Melkweg. Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. Op zondag
14 april vindt de voorronde in Amsterdam plaats. Kunstbende is daarom op
zoek naar Amsterdamse muziektalenten. Alles is welkom: punk, klassiek,
rock, rap, hip hop, reggae of pop. Maak je alleen of samen muziek, wil je
meedoen met de Kunstbende en kans maken op mooie prijzen? Surf dan
naar www.kunstbende.nl en schrijf je in!
Festival 'Sprookjes in de Krokus'

> Muziek maken in de voorjaarsvakantie
Blijf je tijdens de voorjaarsvakantie thuis in Amsterdam? Kom dan op
maandag 18 februari naar het Ostadetheater voor de workshop 'Klank van
water' van Muziekschool Amsterdam. De workshops zijn onderdeel van het
jeugdfestival 'Spookjes in de Krokus'. Er zijn alleen nog kaartjes beschikbaar
voor de workshop van 11:00. De workshops om 13:30 en 14:45 zijn al
uitverkocht. Dus wees er snel bij! Bestel hier de kaarten.
Special needs

> Vooraankondiging: Open Dag Muziekcirkel
Op zaterdag 23 maart vindt de eerste Open Dag van de Muziekcirkel plaats,
het aanbod voor kinderen met een stoornis uit het Autisme Spectrum en
kinderen die moeilijk lerend zijn. Tijdens de Open Dag in afdeling Zuid,
Bachstraat 5, presenteren we het aanbod voor deze doelgroep en samen
met hun ouders kunnen de kinderen van 13:30 tot 15:30 genieten van
optredens en workshops, en is er de gelegenheid om vragen te stellen aan
docenten. In de volgende nieuwsbrief wordt het programma bekend
gemaakt. Meer info over de Muziekcirkel >

w oensdag 20 februari 2013

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

vrijdag 1 maart 2013

> Talentenconcert Excellence

De leerlingen van de klassieke talentafdeling, Excellence, staan weer op het
podium. Dit keer geven ze op vrijdag 1 maart om 19:30 een concert in
afdeling Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122. Ze spelen werken van
Tjaikovski, Beethoven en Haydn. Dit bijzondere concert kun je gratis
bezoeken.

vrijdag 1 maart 2013

> Academiesamenspelconcert
De Academie is de nieuwe plek voor getalenteerde leerlingen met een
passie voor klassiek, jazz en pop. Op vrijdag 1 maart om 18:30 spelen de
klassieke leerlingen samen tijdens het Academiesamenspelconcert in
afdeling Zuid, Bachstraat 5.

dinsdag 5 maart 2013

> bIGtUESDAY jAMsESSIE
5 maart is het weer tijd voor de maandelijkse open jazzsessie voor alle
muzikanten en zangers van binnen en buiten de muziekschool. Je speelt
samen en improviseert er op los. Het publiek kan genieten van verschillende
jazzstijlen. Aanvang 19:00, afdeling Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122.
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