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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.

Zaterdag 27 september organiseren we een Open Lesdag Muziekcirkel voor
kinderen met een Autisme Spectrum stoornis en kinderen die moeilijk lerend zijn.
Kinderen van 7 tot 11 jaar kunnen van 13:00 tot 15:00 meedoen met een open
les. Ouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen aan de docenten. Met
het cursusaanbod van de Muziekcirkel willen we muziekles voor kinderen met
'special needs’ toegankelijk maken. Meer info >
Programma Open Lessen
13:15-14:15 | voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
14:15-15:00 | voor kinderen die moeilijk lerend zijn
Klassieke talentafdeling

> Excellence-student op Klassiek op 't
Amstelveld
Afgelopen zaterdag 20 september vond ‘Klassiek op het Amstelveld’ plaats.
Een jaarlijks gratis openluchtfestival in het teken van klassieke muziek. Tijdens
het Open Podium trad onze talentvolle violiste Le Rong Tan op. Ze speelde
een prachtige uitvoering van Polish Dance van Edwin Severn. Le Rong Tan
volgt bij ons het klassieke toptalentprogramma Excellence.
Unicef Music Battle

> Zet je muzikaal talent in voor een goed doel
Speel je in een band? En wil jij je graag inzetten voor UNICEF en helpen in de
strijd tegen kindersterfte? Geef jouw band dan op voor de UNICEF Talent
Battle: een talentenjacht voor muziekformaties en bands van middelbare
scholen. Je maakt kans op vette prijzen, zoals een optreden bij Zapplive.
Inschrijven kan tot 5 oktober. Meer info >

Concours

> Geef je op voor het Prinses Christina Concours
De inschrijving voor het Prinses Christina Concours en Prinses Christina Jazz
Conours gaat van start. Jaarlijks doen zo'n 400 jonge muzikanten aan de
landelijke muziekwedstrijd mee. Jazztalenten kunnen zich nu al inschrijven voor
het Jazz Concours. De inschrijving voor het klassieke concours start vanaf 1
oktober. Surf hiervoor naar christinaconcours.nl of juniorconcours.nl.

Social media

> Like ons
Muziekschool Amsterdam is ook actief op Facebook. Als je onze pagina leuk
vindt, ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, onze
cursussen, workshops, evenementen en acties. Ook vind je er foto's en
filmpjes van activiteiten bij de muziekschool. Facebook >

Televisieprogramma

> Speel mee met Het Orkest van Nederland
Voor een nieuw televisieprogramma met Chantal Jansen is RTL 4 op zoek naar
amateurmusici om een orkest mee te vormen. Iedereen mag meedoen, zolang
je maar een passie voor klassieke muziek of een klassiek instrument hebt.
Jong of oud, denk jij thuis te horen in dit orkest? Geef je dan op! Meer info >

Proefles

> Gratis kennismaking
Ben je benieuwd naar de cursusmogelijkheden en wil je eerst een les
uitproberen voor dat je je gaat inschrijven? Geef je dan op voor een proefles.
Dat kan voor elk instrument of zang en voor alle leeftijden en niveaus. Vul het
aanvraagformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor
een lesafspraak.

Ensemble

> Strijker(tje)s gezocht
Je speelt viool, cello of contrabas en je wilt graag met andere muzikanten
samenspelen? Geef je dan op voor het strijkensemble Stringtime. Dat kan al na
één jaar muziekles. Bij Stringtime speel je klassieke muziek, swingende
Amerikaanse nummers en beroemde filmmuziek. Ook treed je een aantal keer
per jaar op. Voor strijkleerlingen van 7 tot en met 10 jaar. Meer info >
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