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> Open Dagen: beleef 't mee!
Eind mei en begin juni organiseert de muziekschool op al haar locaties een aantal Open Dagen.
Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met ons aanbod. Kom kijken en luisteren naar
optredens, doe mee met workshops en probeer allerlei instrumenten uit. Op onze site staat het
programma per locatie en kun je je aanmelden. Laat je inspireren!
Open Dagen
za 30 mei Osdorp | zo 31 mei Zuid | za 6 jun Westerpark | zo 7 jun Centrum/Oost
12:0014:30
wo 3 jun IJburg
12:0016:00
Programma’s Open Dagen >
Direct aanmelden >

Muzikale uitwisseling

> Vriendschapsconcert Roman Junior
Op 25 april brachten twintig Turkse muziekstudenten van BT Music and
Performing Arts een bezoek aan de muziekschool. De jongeren organiseerden
samen met de leerlingen van het Roman Junior ensemble een
vriendschapsconcert in locatie Zuid. Bezoekers genoten zichtbaar van een
bijzonder optreden en deden mee met workshops. Het concert was onderdeel
van een lang educatief excursieweekend dat BT Music and Performing Arts
regelmatig organiseert naar culturele wereldsteden.

Jazzafdeling

> Send the band to New York
De jongens en meiden van de bigband Junior Jazz Unlimited hebben de kans
gekregen om in oktober 2015 mee te doen aan een uitwisselingsproject in
New York. Tijdens de uitwisseling zullen ze workshops te volgen, muzikanten
ontmoeten en concerten geven in Manhattan, het jazzcentrum van de wereld.
Er is een crowdfunding gestart om deze ‘once in a lifetime’ervaring mogelijk te
maken. Inmiddels telt de actie meer dan 100 donateurs. Bekijk het swingende
filmpje over het project en steun ook dit initiatief. Of kom naar het
benefietconcert op 14 juni in de North Sea Jazz Club.
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> Vervolg ZingZo! concerten
Begin juni start de tweede reeks Zingzo! concerten. Basisschoolleerlingen
sluiten met de slotconcerten een jaar muziekonderwijs van de zangmethode
ZingZo! af. Samen met de scholen geven we elk jaar weer duizenden kinderen
een podium om zich te presenteren en dit te delen met anderen. Voor velen
een unieke ervaring en beleving! De concerten vinden plaats in het
Muziekgebouw aan 't IJ, QFactory en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Meer info >

Huisvesting

> Nieuw Amsterdams Kinderkoor
Vanaf september 2015 zal in ons pand aan Bachstraat 5, dat in 1930 als
conservatorium is gebouwd, het Nieuw Amsterdams Kinderkoor gehuisvest
zijn. Bijna alle lessen van het NAK zullen verzorgd worden op onze
zolderverdieping, die in de wandelgangen nu al de 'NakNok' wordt genoemd.
We kijken er naar uit om onze nieuwe huisgenoot te verwelkomen!

Academie

> Haal meer uit je talent!
Speel je meer dan twee 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. Zeer gemotiveerde studenten
kunnen doorstromen naar Excellence. In juni vinden de audities plaats voor het
academiejaar 20152016. Aanmelden voor de audities kan via de site.
Data:
Academie Klassiek za 13 jun locatie Zuid ochtend
Jazz Academy za 20 jun locatie Centrum/Oost 12:00  16:00
Pop Academy za 20 jun locatie QFactory 10:00  13:00
Excellence za 20 juni locatie Zuid ochtend

31 mei 2015

> Roman optredens Hayde! 2015
Op zondag 31 mei treden alle roman ensembles van Muziekschool
Amsterdam op tijdens Hayde! 2015, hét jaarlijkse balkanmuziekfeest in de
Meervaart. Van de jongste muzikanten van Klezmagic Junior tot aan de
jongvolwassenen van het Roman Ensemble. Voorafgaand aan het concert
geven gastmuzikanten een aantal workshops. Als bezoeker kun je voor 2,50
euro hier aan deelnemen. Kaarten voor het festival kosten 5 euro p.p.
(exclusief workshops) en zijn te bestellen via de Meervaart. Meer info >
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