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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.

> Cursusjaar feestelijk van start
met de Doe Dagen
Van 2 tot en met 7 september is het zo ver: de Doe Dagen bij Muziekschool
Amsterdam. 'The place to be' voor iedereen onder de 12 jaar. Een week lang
bruist het van de muzikale activiteiten. Je kunt gratis meedoen met workshops,
proeflessen en allerlei instrumenten uitproberen. Heb je je nog niet
ingeschreven voor een cursus, doe dan mee met de Doe Dagen. Check hier
het programma per locatie.
Jongerenfestival

> Am*dam Art Lab boordevol jong talent!
Vorige week stond de muziekschool een week lang in het teken van de
eerste editie van Amsterdam Art Lab. Met het thema 'Create your story'
gingen 63 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar aan de slag met muziek,
film, theater en vormgeving. Het festival werd op 23 augustus succesvol
afgesloten met een preview in het Montessori Lyceum. Amsterdam Art Lab is
een initiatief van Muziekschool Amsterdam, de amsterdamse
jeugdteJAterschool en MK24-Kunsteducatie. Meer info>
Instrumentale lessen

> Kortingsactie 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. Er geldt nu een speciale kortingsactie voor de
instrumenten saxofoon, accordeon, cello of dwarsfluit. Als je je voor 9
september 2013 inschrijft voor deze instrumenten betaal je voor een jaar
Muziekpleinles 399 euro i.p.v. 430 euro! Schrijf je nu in>
Muziekfestival

> Unicef Talent Battle
Ben jij tussen de 13 en 18 jaar? Beschik je over muzikaal talent? En wil jij je
graag inzetten voor UNICEF en helpen in de strijd tegen kindersterfte? Doe
dan mee met de UNICEF Talent Battle. Door met een groep of band deel te

nemen, maak je kans op exclusieve podiumtijd op poppodia, mooie
muziekprijzen en natuurlijk de UNICEF Talent Battle award! Lees hier hoe je
meedoet aan de Talent Battle of meld jouw groep of band direct aan.

Huisvesting

> Nieuwe leslocatie op IJburg
Sinds 26 augustus beschikt de muziekschool over een centrale leslocatie op
IJburg. De nieuwe locatie telt vijf leslokalen en biedt ruimte om in de
toekomst te groeien. Van de oude locaties blijft alleen de Jan Vrijmanstraat
123A in gebruik. Op de twee IJburg-locaties wordt les gegeven door
docenten van Muziekschool Amsterdam en door de docenten van het Muziek
Docenten Collectief Amsterdam. Alle lessen, uitgezonderd de drumlessen,
vinden plaats op de locatie IJburglaan 458/460. De drumlessen worden
gegeven op de Jan Vrijmanstraat 123A. De curistenadministratie is te
bereiken via: tel: 020 578 7373. Afmeldingen voor een les kunnen worden
doorgegeven via tel: 020 521 89 89.

Koor

> Popkoor Vocal Select zoekt zangtalent
Sluit je aan bij het koor en doe mee met het Pitch Perfect project. Het project
is gebasseerd op de gelijknamige populaire film waarin twee concurrerende
zanggroepen Showtunes en tophits meerstemmig zingen. We kiezen de
nummers zelf uit en studeren een programma in waarbij we werken aan je
zangtechniek en presentatie en geven na afloop van het jaar samen een
spetterend optreden in Pitch Perfect style! Popkoor Vocal Select vindt plaats
op donderdag van 18:15 tot 19:15 en is voor iedereen van 12 tot en met 20
jaar. Meer info>
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