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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.

> out now: dvd ‘Jazz Kidz in
Paradise’
In deze documentaire film maken we kennis met de Jazz Kidz, enthousiaste
jazzleerlingen onder leiding van Peter Guidi, die allemaal hun eigen instrument
hebben gekozen. We zien ze thuis een nieuw stuk instuderen en de techniek
van het instrument onder de knie krijgen. Jazz Kidz in Paradise is een film van
Kees Boas (camera/regie) en Frans Lasès (interviews, productie en regie).
DVD te bestellen via info@franslases.nl of boasmedia@xs4all.nl € 14,50
(inclusief verzendkosten). Meer jazzinfo>

Amsterdamse Muziekprijs

> inschrijvingen ÀMP van start!
Amsterdam barst van het muzikale talent! En dat talent krijgt volop de ruimte
bij ÀMP. ÀMP is nu toegankelijk voor alle jonge Amsterdamse muzikanten en
heet daarom niet langer Amsterdamse Muziekscholenprijs maar
Amsterdamse Muziekprijs. Speel je in een band of ensemble? Ben je tussen
de 9 en 16 jaar? Sign up en doe samen mee met de Music battle van het
jaar! De voorrondes zijn 12 en 13 mei. Meer info >
Affiche Doe Dagen

> Uitslag Doe Dagen tekenwedstrijd
De winnaar van de Doe Dagen tekenwedstrijd is bekend: pianoleerling Noé
Pinto, 9 jaar. Zijn tekening staat op de nieuwe poster van de Doe Dagen in
maart! Veel leerlingen tot 12 jaar hadden meegedaan aan de wedstrijd. De
opdracht was een tekening te maken van jezelf en je instrument. De
winnende tekening werd geplaatst op de poster. We willen iedereen
bedanken voor alle mooie tekeningen!
Randprogramma

> Muziekschool in actie tijdens Kunstbende
Op zondag 1 april vindt de voorronde van Kunstbende plaats, de wedstrijd
voor creatief talent van 13 tot 18 jaar. Een dag lang laten zo’n 180
Amsterdamse jongeren hun kunsten zien in De Meervaart. Naast de

optredens is er een uitgebreid randprogramma voor alle bezoekers. Zo
organiseert de muziekschool allerlei masterclasses en workshops. Zorg dat
je er 1 april bij bent! Kaartjes 5 euro via de Meervaart. Meer info >

Doe dagen

> Doe je ding tijdens de Doe Dagen
In de week van 19 tot en met 24 maart is het zo ver: de gratis Doe Dagen bij
Muziekschool Amsterdam. 'The place to be' voor iedereen onder de 12 jaar.
Een week lang bruist het van de muzikale activiteiten. Je kunt meedoen met
workshops, proeflessen en allerlei instrumenten uitproberen. Jij komt toch
ook? Check hier het programma.

Kennismakingscursussen

> Start derde blok korte cursussen
Enthousiast geworden na de Doe Dagen? Schrijf dan in voor één van de
korte cursussen. Het derde blok kennismakingscursussen start half april.
Wat dacht je van Muziek met baby's en Peuters (muziek maken samen met
ouders) of Tokkel & Toets (korte cursus met tokkel- en toetsinstrumenten)?
Meer info>

concertagenda

> Podium presents...
Op zondag 25 maart geven de klassieke talenten van Podium een concert in
Muziekschool Amsterdam Noord, Alkmaarstraat 10. Met werken van onder
andere J. Ibert, A. Vivaldi, I. Stravinsky, en A. Pärt. Aanvang 14:30.
Benieuwd naar meer concerten in maart, zoals Bigtuesday Jamsessie of
een concert van PopZuid? Klik hier voor de complete agenda van maart.
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

