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#06 juni 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.

> Pop Academy workshops &
concerts: get inspired!
De Pop Academy van Muziekschool Amsterdam is de plek voor getalenteerde
jonge popmuzikanten. Op zondag 9 juni wordt vanaf 12:30 in de Melody Line,
Willem Fenengastraat 12, voor de tweede keer de Pop Academy Workshop &
Presentatiemiddag georganiseerd. Pop Academy leerlingen sluiten met hun
optredens hun eerste jaar bij de talentafdeling af. Daarnaast is deze middag
vooral bedoeld voor iedereen die twee jaar een instrument bespeelt en wil
kennismaken met de Pop Academy. Je kunt workshops volgen en genieten van
optredens. De workshops worden gegeven door bekende gastmuzikanten
zoals Anny (zangeres Leaf) en Anan den Boer (toetsenist bij Kane). Klik hier
voor het programma van de workshops. Kom langs en laat je inspireren. Je
kunt je tot 8 juni opgeven>
Binnenschoolse muziekeducatie

> Vervolg ZingZo! concertlessen
Op dinsdag 25 juni start de tweede reeks ZingZo! concertlessen in het
Muziekgebouw aan 't IJ. Honderden basisschoolleerlingen doen mee met dit
mega zangspektakel en sluiten met hun optreden een jaar muziekonderwijs
van de zangmethode ZingZo! af. De lessen vinden plaats in het
Muziekgebouw aan 't IJ en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ouders zijn
harte welkom. Meer info >
Amsterdamse Muziekprijs 2013

> Finalisten bekend van ÀMP finale
De twaalf finalistenbands van de Amsterdamse Muziekprijs 2013 zijn
bekend. Op 25 en 26 mei streden negentwintig bands in Muziekschool
Amsterdam voor een plek in de finale. De bands die de finale in deze music
battle hebben bereikt, wisten de jury te overtuigen van hun muzikale talenten.
De bands nemen het nogmaals tegen elkaar op in de finale op zondag 30
juni vanaf 13:00 in het Muziekgebouw aan 't IJ. Kaarten zijn te bestellen via
www.muziekgebouw.nl. Klik hier voor een overzicht van de finalisten.
Festival 'Klassiek op het Amstelveld'

> Toon je talent op het Amstelveld

Op zaterdag 22 juni kun je meespelen op het open podium tijdens het
festival 'Klassiek op het Amstelveld'. Twee pianoleerlingen (Sam Sandfort en
Raoul de Klerk) hebben zich al opgegeven. Wil je ook spelen op het open
podium en ben je tussen de 6 en 18 jaar? Geef je dan snel op! Je kunt
natuurlijk ook gewoon komen kijken. Het is gratis. Meer info >

Amsterdamse Bostheater

> Verras je vader met een vaderdagconcert
Onder leiding van Peter Veenhuizen geven het Amsterdam Youth Symphony
Orchestra en de Juniorenorkesten van Muziekschool Amsterdam en
Muziekschool Amsterdam Noord op zondag 16 juni een verassingsconcert in
het openluchttheater van het Amsterdamse Bos. Vanaf 15:00 mogen alle
kinderen en ouders helpen met het versieren van de allergrootste
vaderdagstaart van maar liefst 25 meter lang! Het concert begint om 16:00.
Je hoeft niet te reserveren, er is plek voor iedereen. www.bostheater.nl

In concert

> Internationaal jazzduo in da house
De Japanse pianiste Atzko Kohashi en de veelgeprezen Nederlandse
bassist Frans van der Hoeven geven op woensdag 12 juni om 20:00 een
concert in locatie Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122. Al sinds het
verschijnen van hun eerste album Amstel Moments (BounDEE, Japan/2009)
staat het duo in de aandacht en raakte hun muziek geliefd bij jazzfans in
Japan en Nederland. Jij kunt er bij zijn. Kaartjes kosten 8 euro per stuk.
www.atzkokohashi.com

8 en 15 juni 2013

> Open dagen in West
De jaarlijkse Open Dagen zijn de gelegenheid om kennis te maken met het
nieuwe cursusaanbod. De eerstvolgende Open Dagen zijn op zaterdag 8 juni
(locatie West, Osdorplein 14) en 15 juni (locatie Westerpark, Van
Reigersbergenstraat 65). Kom tussen 11:00 tot 14:00 instrumenten
uitproberen, speel mee op het open podium, doe mee met een puzzeltocht
en geniet van de vele optredens. Meer info >
9 juni 2013

> Excellence final concert Bethaniënklooster
De leerlingen van het klassieke talentprogramma, Excellence, geven op
zondag 9 juni het laatste concert van dit jaar in het Bethaniënklooster,
Barndesteeg 6-B. Dit keer spelen ze werken van onder andere Bach, Händel
en Ravel. Kom ook genieten van dit bijzondere concert. Aanvang is 19:30,
toegang gratis.

14 juni 2013

> Benefietconcert Muziekmaatjes
Stichting Muziek voor Kinderen organiseert op vrijdag 14 juni in

samenwerking met de muziekschool voor de tweede keer een
benefietconcert ten bate van het Muziekmaatjes project, Tijdens het concert
treden muziekmaatjes uit Amsterdam en uit een kindertehuis in Oeganda
samen op, live met elkaar verbonden via Skype. Het concert vindt plaats om
19:30 in afdeling Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122.
www.muziekvoorkinderen.org

19 juni 2013

> Jazz on stage
Onze jazzafdeling barst van het talent. Tijdens de jaarlijkse jazzavond van
Muziekschool Amsterdam spelen alle zeven jazzbands onder de bezielende
leiding van Peter Guidi op het podium in het Bimhuis, Piet Heinkade 3. Ook
dit jaar belooft het weer een groot muziekfeest te worden met de beste
jazzgrooves! Het concert start om 20:00. Toegang is gratis. Be there!
Meer info >
22 juni 2013

> AYSO in het Vondelpark
Kom op zaterdag 22 juni tussen 13:00 en 14:30 naar het Vondelpark
Openluchttheater en geniet van een gratis concert van het Amsterdam Youth
Symphony Orchestra (AYSO). AYSO is een samenwerking van twee
Amsterdamse jeugdorkesten; Jeugdsymfonieorkest Amsterdam
(Muziekschool Amsterdam) en het Jeugdsymfonieorkest Amsterdam-Noord
(Muziekschool Amsterdam Noord). Maar liefst 50 muzikanten staan samen
op het podium. www.openluchttheater.nl/
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