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#01 sep 2011
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.

> Geef je mening over de nieuwe
website
Onze website is geheel vernieuwd. De website biedt onder andere meer ruimte
voor nieuws, beeld en je kunt je nu ook online aanmelden voor een cursus. We
hebben inmiddels al veel reacties gekregen op de website, maar we zijn
natuurlijk erg benieuwd wat jij ervan vindt. Mail je reactie en opmerkingen via de
mail: nieuwsbrief@msadam.nl. Alvast bedankt! Klik hier om de website te
bekijken.
prijsvraag

> win kaarten voor alain clark
Alain Clark staat op zaterdag 8 oktober in de Heineken Music Hall. En jij kunt
daarbij zijn! Het enige dat je daarvoor moet doen, is ons je leukste
vakantiefoto sturen! > lees verder

activiteiten in het onderw ijs

> Zing Zo! met de hele klas
Volgende week start op twintig basisscholen de nieuwe zangmethode Zing
Zo!. Zing Zo! is een lange leerlijn die dit jaar van start gaat met de kleuters en
in de volgende jaren uitgebouwd wordt tot een achtjarige lange leerlijn voor
de hele school. De methode combineert zingen met luisteren, componeren
en improviseren. Klik hier voor meer informatie over de scholenactiviteiten:

12 tot en met 17 september

> Doe je ding tijdens de Doe Dagen
In de week van 12 tot en met 17 september is het zo ver: de gratis Doe
Dagen bij Muziekschool Amsterdam. 'The place to be' voor iedereen onder
de 12. Een week lang bruist van de muzikale activiteiten. Je kunt meedoen

met workshops, proeflessen en allerlei instrumenten uitproberen. Jij komt
toch ook? Check hier het programma.

17 en 18 september

> Night of the Sloterproms
Op zaterdag 17 en zondag 18 september vindt de eerste editie van de
Sloterproms plaats in De Meervaart. Een uniek concert met de beste
muzikanten uit Nieuw-West, verenigd in Muziekpodium. Zeventien
ensembles met in totaal tweehonderdvijftig muzikanten geven een
spectaculaire show van klezmer tot pop, van klassiek tot jazz. Bestel hier de
kaarten.

korte cursussen

> instrument op proef
In vijf of tien lessen kijken of een instrument je bevalt. Dat kan bij het korte
kennismakingsaanbod van Muziekschool Amsterdam. Er zijn speciale
proefcursussen voor instrumenten of kennismakingscursussen waarbij je
kennis maakt met verschillende instrumenten, zoals Snaar en Blaas of
Tokkel en Toets. Speciaal voor de allerkleinsten is er Muziek met baby's en
peuters. >lees verder
interactieve cursus

> Uit school ga je naar Het Muziekplein
Begin je voor het eerst met een instrument? Sluit je dan aan bij Het
Muziekplein. Op het plein kom je samen, is er van alles te doen en te beleven
en draait alles om muziek maken. De ene week luister je naar een concert
en de andere week speel je online muziekgames. Weer een andere keer
leer je noten lezen of een concert voorbereiden. Voor harp, hoorn, accordeon,
trompet, dwarsfluit, klarinet, blokfluit, cello en viool. > lees verder
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan hier.

