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#02, feb 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.

> Excellence-leerlingen in de
prijzen
Pianoleerling Dywel Braaf heeft een tweede prijs gewonnen bij het Prinses
Christina Concours regio West. Dywel mag daarom meedoen met de 'Dag van
de Genomineerden' om een plek te veroveren in de Nationale Finale van het
Prinses Christina Concours op 13 april. Daarnaast heeft Dywel zich ook nog
gekwalificeerd voor de halve finale van het prestigieuze Steinway Piano
Concours!
Vioolleerling Le Rong Tan heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het
Concours Op-De-Stip dat gehouden wordt in de Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem op 9 februari. Beide leerlingen volgen bij ons de
klassieke talentopleiding, Excellence. We zijn natuurlijk heel trots!
Start tw eede helft seizoen

> Schrijf je snel in voor een korte cursus!
Heb je het ook zo naar je zin gehad tijdens de Doe Dagen van afgelopen
week en wil je graag een instrument leren spelen? Inschrijven kan nog
steeds! Met onze korte cursussen kun je eerst kennismaken of je gaat direct
aan de slag met een instrument naar keuze. Check it out! Klik hier om de
foto's van de Doe Dagen te bekijken.

Amsterdamse Muziekprijs 2014

> ÀMP binnenkort van start!
Begin maart start de inschrijving voor ÀMP, de Amsterdamse Muziekprijs.
ÀMP is de jaarlijkse musicbattle voor bands en ensembles en bestaat uit
twee voorrondes en 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.
Vrienden van Muziekschool Amsterdam

> Nog geen Vriend geworden?
Als Vriend van de muziekschool 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. Vriend worden kan al vanaf een tientje per jaar. Meer info
>

Talentenjacht

> Nieuw tv-programma is op zoek naar jou!
Ben jij tussen de 9 en 15 jaar en ben je ergens extreem goed in? Voor een
gloednieuw televisieprogramma voor de publieke omroep worden talentvolle
kinderen gezocht. Deze jonge talenten zullen hun gave aan bekende
Nederlanders leren en samen gaan trainen voor een te gek optreden in een
spectaculaire talentenshow. Alles kan! Dus wil jij iedereen laten zien wat je
kan? Geef je dan nu snel op! Meer info >

16 februari 2014

> Excellence ensembleconcert
De leerlingen van de klassieke talentafdeling, Excellence, spelen zondag 16
februari samen in kleine ensembles tijdens het Excellence
Ensembleconcert. Om 14:30 start het concert in Muziekschool Amsterdam
Noord, Alkmaarstraat 10. Er worden werken van Bach, Beethoven, Haydn en
Händel gespeeld. Dit bijzondere concert kun je gratis bezoeken.

4 maart 2014

> bIGtUESDAY 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 dinsdag 4 maart, ontmoet andere muzikanten en ga samen
uit je dak. Locatie: Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122 | 19:00-21:00.

Social media

> Like ons
Muziekschool Amsterdam is ook actief op Facebook. Als je onze pagina liket,
ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, onze cursussen,
workshops, evenementen en acties. En je ziet foto's en filmpjes van
activiteiten bij de muziekschool.
Vind ons leuk op Facebook > of volg ons op Twitter.
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