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#08 augustus 2014
Bij Muziekschool
Amsterdam is van
alles te beleven.
Er zijn volop
activiteiten en
concerten die
interessant zijn om bij
te wonen. De
nieuwsbrief komt
iedere maand uit,
zodat je altijd als
eerste op de hoogte
bent.

Ben je er nog niet helemaal uit welke cursus je wilt gaan volgen? Doe dan deze
week mee met de Open Lesweek. Een week lang kun je alle
kennismakingscursussen en Muziekpleinlessen voor beginners op een instrument
gratis uitproberen. Het ideale moment om te kijken welke cursus het beste bij je
past. Voor iedereen tot 12 jaar!
Klik hier voor het rooster van de Open Lesweek per locatie en geef je op!
Jazzschool

> Jazz Focus Bigband op North Sea Jazz
De leerlingen van de Jazz Focus Bigband onder leiding van jazzmaster Peter
Guidi hebben in de zomervakantie volop opgetreden. Ze gaven een spetterend
concert tijdens het North Sea Jazz Festival en waren te bewonderen op het
Grachtenfestival Amsterdam. Foto's >

Amsterdam Art Lab

> Creatief uit je bol
In de week van 11 augustus vond de tweede editie van Amsterdam Art Lab
plaats. Creatieve jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar maakten samen een
korte film en volgden allerlei workshops op het gebied van muziek, film, theater
en vormgeving. Klik hier voor een korte impressie. Amsterdam Art Lab is een
initiatief van MK24 en Muziekschool Amsterdam. Summer Lab gemist? Je kunt
je vanaf nu inschrijven voor Friday Lab. Check it out >
Kortingsregelingen

> Korting op muziekles
Wist je dat er voor mensen met een laag inkomen allerlei kortingsregelingen
zijn? Met een Stadspas kun je 15% korting krijgen op bepaalde cursussen, en
voor inkomens tot 125% van het minimumloon is er voor honderden euro’s per
jaar een beroep te doen op de Scholierenvergoeding en het
Jongerencultuurfonds. Alle eerstejaarsleerlingen tot 12 jaar kunnen met korting
een instrument kopen of huren via het Instrumentenfonds van onze Stichting
Vrienden.

Voor beginners

> Samen muziek maken bij het Muziekplein
Het Muziekplein gaat weer van start. Het is de logische start voor kinderen die
voor het eerst op een instrument gaan spelen of zingen. De 3-in-1 les
combineert instrumentale of zangles met samenspel en allerlei activiteiten die
met muziek te maken hebben. Meer dan 70 kinderen hebben zich al
aangemeld. Jij doet toch ook mee? Meer info >

Kennismakingsaanbod

> Begin bij de basis
Op elke leeftijd kun je beginnen met muziek maken! Bijvoorbeeld met een
kennismakingscursus van 10 lessen of een jaar om uit te proberen of een
instrument je bevalt. Je maakt in korte tijd kennis met verschillende
instrumenten, speelt liedjes samen met anderen en aan het eind wordt het
geheel afgesloten met een feestelijke prestatie. De kennismakingscursussen
gaan begin september van start. Meer info >
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