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#03, mrt 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.

> Inschrijvingen ÀMP geopend!
ÀMP, de Amsterdamse Muziekprijs 2014, is de jaarlijkse music battle voor
bands en ensembles en bestaat uit twee voorrondes die leiden naar een grote
finale. Jonge muzikanten tot 22 jaar kunnen hun muzikale talenten presenteren
op het podium. Ook dit jaar vindt er naast de twee reguliere voorrondes een
speciale voorronde plaats voor leerlingen van Amsterdamse middelbare
scholen. De winnende bands uit de voorrondes gaan door naar de finale. Speel
je in een band of ensemble en ben je klaar voor the battle? Schrijf je dan hier
meteen in. De uiterste inschijfdatum is 25 april. Meer info >
Excellence-nieuw s

> Le Rong Tan wint aanmoedigingsprijs
Vioolleerling Le Rong Tan stond 9 maart in de finale van het Concours OpDe-Stip in de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Ze heeft met haar
zeer overtuigende optreden de aanmoedigingsprijs voor jonge musici
gewonnen. Een bijzondere prestatie! Klik hier om het optreden te bekijken.
Le Rong Tan volgt bij ons de klassieke talentopleiding, Excellence.
Gefeliciteerd Le Rong!
Binnenschoolse muziekeducatie

> Concertserie ZingZo! van start
Van 7 tot en met 14 april start de eerste reeks ZingZo! concerten op 13
scholen. Ruim 500 basisschoolleerlingen uit groep 5 doen hieraan mee en
sluiten met dit optreden een jaar muziekonderwijs van de zangmethode
ZingZo! op hun school af. Muziekschool Amsterdam organiseert concerten
in april, juni en juli in het Muziekgebouw aan 't IJ, muzyQ en de Openbare
Bibliotheek Amsterdam. Een unieke ervaring voor de kinderen en hun
ouders! Meer info ZingZo! >
Jazzafdeling

> Jazzmania & Jazz Focus in Concertgebouw
Elke woensdagmiddag vindt om 12:30 in het Concertgebouw een gratis
Lunchconcert plaats. We zijn erg trots dat op 2 april Jazzmania Bigband en
Jazz Focus Bigband onder leiding van onze docent Peter Guidi het concert
gaan verzorgen. Kom ook luisteren en genieten van dit feestelijke
jazzoptreden. Meer info >

Uitw isselingsproject

> Oegandese muziekmaatjes naar Nederland
Eind april is het zover, de Muziekmaatjes uit Oeganda komen drie weken
naar Nederland. Muziekmaatjes is een uniek project waarin muzikanten van
12 tot 16 jaar uit Nederland gekoppeld worden aan musicerende
leeftijdsgenoten uit Oeganda. Tijdens de uitwisseling gaan de jongeren uit
Oeganda en Nederland samen spelen en optreden. Er is een crowdfunding
gestart om het laatst benodigde geld voor de reis te financieren. Bekijk het
swingende filmpje over het project en doe mee.

19 maart 2014

> PopZuid on stage
Alle bands van PopZuid geven een knallende performance. Kom kijken,
luisteren en swingen! De jongens en meiden van de popafdeling in Zuid
rocken erop los. Aanvang 19:00 in de Melody Line Studio's, Willem
Fenengastraat 12. Meer info >

30 maart 2014

> bIGsUNDAY 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 zondag 30 maart, ontmoet andere muzikanten en ga
samen uit je dak. Locatie: de Badcuyp, Eerste Sweelinkstraat 10 | 15:0017:00.

22 en 23 maart 2014

> Academie Klassiek weekend
Op 22 en 23 maart vindt het tweede Academieweekend van dit seizoen
plaats op afdeling Zuid, Bachstraat 5. De leerlingen van de Academie
Klassiek spelen samen, volgen verschillende workshops zoals slagwerk en
klankvoorstelling, en treden op. Benieuwd naar de jonge talenten? Bezoek
de gratis concerten. Meer info >
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