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> ZingZo! flashmob festival
Muziekschool Amsterdam organiseert samen met basisscholen in Amsterdam een ZingZo! flashmob
festival en video contest. Leerlingen geven op verschillende plekken in de stad een flitsconcertje in hun
buurt met een lied uit de muzieklessen. Zo stond er 2 juni een groep van 60 leerlingen van de Nicolaas
Maesschool bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Alle filmpjes worden onder video contest op onze
facebookpagina geplaatst. Je kunt stemmen op je favoriete video door deze ‘te liken’. Uit handen van
Berget Lewis krijgt de winnende school een muziekinstrumentenpakket t.w.v. 1.500 euro. Geef je stem
>

Open Dagen

> Open huis
De Open Dagen zijn afgelopen weekend feestelijk van start gegaan in locatie
Osdorp en Zuid. Honderden (jonge) bezoekers genoten van een programma vol
workshops, demonstraties en optredens. Klik hier voor een fotoimpressie van
de Open Dag in Zuid. Er volgen nog twee Open Dagen aankomend weekend.
Beleef 't ook mee!
Open Dagen
za 6 jun Westerpark | zo 7 jun Centrum/Oost
12:0014:30
Programma’s Open Dagen >
Direct aanmelden >

Jazzafdeling

> Benefietconcert
De bigband Junior Jazz Unlimited is uitgenodigd om naar New York te komen.
Samen met New Yorkse studenten geven de bandleden concerten, volgen
workshops en nemen ze een deel van hun nieuwe album op. Om geld in te
zamelen voor de reis organiseert de bigband naast een crowdfundingactie op
voordekunst.nl ook een groot fundraising concert in de North Sea Jazz Club op
zondag 14 juni. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.00 uur. Kaarten bestellen
kan hier.
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> Vocal Freedom
Samen popmuziek zingen uit volle borst, wat is er leuker? Bij Vocal Freedom,
het popkoor voor jongeren, haal je meer muziek uit jezelf. We zingen samen
de leukste popliedjes van dit moment in hippe meerstemmige arrangementen.
Vocal Freedom heeft onder andere opgetreden in Paradiso en het
Ostadetheater. Check hier de video van hun laatste concert. Meer info >

Festival

> Klassiek op het amstelveld
Op zaterdag 19 september vindt de derde editie plaats van Klassiek op het
Amstelveld, klassiekophetamstelveld.nl. Dit gratis festival staat helemaal in
het teken van inspirerende en verrassende klassieke muziek. Voorafgaand aan
de hoofdacts is er een voorprogramma: het Open Podium. Jij kunt hier als
leerling aan meedoen. Ben je tussen de de 6 en 18 jaar en speel je klassieke
muziek? Geef je dan op!

Voor 1e en 2e jaars leerlingen

> Muziekplein: basiscursus voor beginners
Eind augustus gaat het Muziekplein weer van start. Het is de logische start
voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar oud die voor het eerst op een instrument
gaan spelen of zingen. De 3in1 les combineert instrumentale of zangles met
samenspel, algemene muziekleer en allerlei activiteiten die met muziek te
maken hebben. Of je nou van piano of zingen houdt, viool wil leren spelen of
klarinet, bij het Muziekplein komt je talent tot bloei. Meer info >

Samenwerkingsproject

> Amsterdam Art Lab zoekt creatief talent
Deze zomer vindt de derde editie Summer Labs van Amsterdam Art Lab
plaats. Dit jaar in de OBA aan de Oosterdokskade. Ben je tussen de 13 en 18
jaar en heb je zin om in de zomervakantie creatief uit je bol te gaan? Geef je
dan op voor één van de Summer Labs. Je leert samen muziek maken,
acteren, ontwerpen, filmen en nog veel meer. Amsterdam Art Lab is een
initiatief van Muziekschool Amsterdam, Openbare Bibliotheek Amsterdam en
MK24Kunsteducatie. Check it out >

14 juni 2015

> Excellence slotconcert
Studenten van het klassieke talentprogramma, Excellence, krijgen
maandelijks de kans zich te presenteren op een podium. Op zondag 14 juni
staan de jonge talenten in the spotlight tijdens het slotconcert in het
Bethaniënklooster. De studenten spelen werken van onder andere Bach,
Vivaldi en Schubert. Benieuwd naar onze toptalenten? Je bent van harte
welkom om dit gratis zondagochtendconcert bij te wonen.
Locatie | Bethaniënklooster, Barndesteeg 6, aanvang 11:00

21 juni 2015

> Vaderdagconcert
Onder leiding van Peter Veenhuizen geven maar liefst 100 kinderen en
jongeren van het Amsterdam Youth Symphony Orchestra, de
Juniorenorkesten van Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam
Noord op vaderdag een concert in het openluchttheatervan het Amsterdamse
Bos. Het concert begint om 15:00. Vanaf 14:00 mogen alle kinderen en
ouders helpen met het versieren van de allergrootste vaderdagstaart! Je hoeft
niet te reserveren, er is plek voor iedereen.
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> Jazz on stage
Op woensdagavond 1 juli treden alle jazzensembles en bigbands van
Muziekschool Amsterdam op in het Bimhuis onder de bezielende leiding van
Peter Guidi en andere jazzdocenten. Van de jongste kidz tot aan onze
volwassen leerlingen, allemaal maken ze er een spetterende show van. Een
kaartje kost 6 euro p.p. (t/m 18 jaar gratis entree). Het concert start om 20:00.
Meer info >

klantenservice 020 578 7373 | Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik dan Meld je aan voor Nieuwsbrief
leerlingen.

Deze emailing is verzorgd met MailingLijst

MailingLijst PDF © Muziekschool Amsterdam  21 jul 2015  powered by MailingLijst

