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#06, juni 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.

> Start kaartverkoop ÀMP finale
Op 24 en 25 mei streden kinderen en jongeren uit heel Amsterdam met hun
band of ensemble voor een plek in de finale. De winnaars van de voorrondes
nemen het nogmaals tegen elkaar op in de finale op zondag 22 juni. Benieuwd
naar de jonge talenten? Kom dan naar de finale in het Bimhuis, aanvang 13:00.
Kaarten zijn vanaf 9 juni te bestellen via bimhuis.nl. Klik hier voor een overzicht
van de finalisten.
Binnenschoolse muziekeducatie

> Reeks ZingZo! concerten van start
Op maandag 16 juni start de tweede reeks ZingZo! concertlessen. Meer dan
1500 basisschoolleerlingen doen mee met dit mega zangspektakel en
sluiten met hun optreden een jaar van de muziekmethode ZingZo! af. De
lessen vinden onder andere plaats in het Muziekgebouw aan 't IJ en de
Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ouders zijn van harte welkom!

Talentopleidingen

> Academy: als er meer muziek in je zit!
Speel je al meer dan drie jaar een instrument? Wil je je skills verder
ontwikkelen? En ben je helemaal gek van pop, jazz of klassieke muziek? Bij
de Pop Academy, Jazz Academy en Academie Klassiek haal je het maximale
uit je talent. De academies bieden een intensief programma van
instrumentale les, coaching, masterclasses en optredens. In juni vinden de
audities plaats.
data audities:
Pop Academy zaterdag 21 juni | 10:00 | Aanmelden >
Academie Klassiek zondag 22 juni | 10:00 | Aanmelden >
Jazz Academy donderdag 26 juni | 19:30 | Aanmelden >
Cursusseizoen 2014-2015

> Nieuw cursusprogramma online
De jaarlijkse Open Dagen van afgelopen eind mei waren een feestje. Op alle
locaties hebben honderden kinderen workshops gevolgd en genoten van de

optredens van hun leeftijdsgenoten. Klik hier voor een foto-impressie.
Enthousiast geworden tijdens de Open Dagen? Klik hier voor het
cursusoverzicht of maak gebruik van de uitgebreide zoekfunctie op onze
vernieuwde website en vind een cursus die bij je past!

Amsterdam Art Lab

> Create your story
De tweede editie van Amsterdam Art Lab gaat in de laatste week van de
zomervakantie (11 tot 15 augustus) van start. Het Summer Lab is voor
iedereen tussen de 13 en 18 jaar die zin heeft om iets creatiefs te doen. Dit
jaar krijg je de kans om een korte film maken, volg je een DJ-workshop, leer
je acteren voor de camera en nog meer. Amsterdam Art Lab is een initiatief
van Muziekschool Amsterdam, de Amsterdamse JeugdteJAterschool en
MK24-Kunsteducatie. Wil je graag leren muziek maken, acteren, ontwerpen,
filmen of monteren? Geef je dan op voor Amsterdam Art Lab! Check it out >
Excellence-nieuw s

> Eindexamenconcert oud-Excellence leerling
Emma Besselaar begon op zevenjarige leeftijd met celloles bij de
muziekschool en volgde een aantal jaar later bij ons de talentopleiding
Excellence. Op vijftienjarige leeftijd werd ze aangenomen in de
Jongtalentklas van het Conservatorium van Amsterdam. Emma heeft al vele
concert gegeven, zoals met het Nederlands Jeugd Strijkorkest en het
Europees Jeugdorkest. Inmiddels is ze zo ver dat ze eindexamen gaat doen.
Het examen is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom:
donderdag 12 juni, 15:45 in de Sweelinckzaal van het Conservatorium van
Amsterdam.

Voor beginners

> Het Muziekplein
Begin je voor het eerst met instrumentale les? Ben je tussen de 7 en 10
jaar? Dan kies je voor Het Muziekplein. Je kunt er voor elk instrument terecht.
In twee jaar tijd leer je de basistechnieken van een instrument, maak je
muziek met anderen, krijg je algemene muziekleer en doe je podiumervaring
op. Schrijf je nu in>

zondag 15 juni 2014

> Vaderdagconcert: het leukste vaderdagsuitje
Onder leiding van Peter Veenhuizen geven maar liefst 120 kinderen en
jongeren van het Amsterdam Youth Symphony Orchestra, de
Juniorenorkesten van Muziekschool Amsterdam en Muziekschool
Amsterdam Noord en het Jeugdorkest Texel op zondag 15 juni een concert
in het openluchttheater van het Amsterdamse Bos. Het concert begint om
15:00. Vanaf 14:00 mogen alle kinderen en ouders helpen met het versieren
van de allergrootste vaderdagstaart! Je hoeft niet te reserveren, er is plek

voor iedereen. www.bostheater.nl
zondag 15 juni 2014

> Concert en workshops in Vondelpark
Kom op zondag 15 juni tussen 13:00 en 14:00 naar het Vondelpark
Openluchttheater en geniet van een gratis concert van het
muziekschoolensemble Klezmagic. Ook geeft de Jazzbarones
muziekworkshops voor kinderen. openluchttheater.nl

Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

