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> Gezellige drukte tijdens Open Lesweek
Maar liefst 180 kinderen hadden zich van te voren aangemeld en deden in de week van 24 tot en met
29 augustus mee met een open les op een van onze locaties. Tijdens de Open Lesweek presenteerden
we de kennismakingscursussen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het kennismakingsaanbod is vorige
week gestart, maar inschrijven kan nog steeds. Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders is er
Muziek met Baby's en Peuters. Kinderen uit groep 4 tot en met 7 maken bij Ontdek je instrument
spelenderwijs kennis met verschillende instrumenten. Elke cursus wordt afgesloten met een feestelijke
presentatie. Bekijk onze website en kies de cursus die bij jou past! Meer info >

> Muziekschool actief op zomerfestivals
Op 19 augustus organiseerden we samen met het Grachtenfestival
Amsterdam de eerste Junior Grachtenfestivaldag. Onze docenten en de Junior
Jazz Unlimited Bigband verzorgden een aantal interactieve concerten
klassieke muziek en jazz. Het Amsterdam Youth Symphony Orchestra
(AYSO) trad op tijdens Sail 2015. Daar gaven de jongens en meiden onder
andere een verrassingsact met YesR. Een unieke ervaring! Check hier de
video.

> Nooit te oud voor muziekles
Muziekschool Amsterdam start in het najaar met een aantal korte cursussen
voor 60plussers, gericht op samenspel en verdieping. We bieden onder
andere bandles, een opfriscursus noten lezen en een koor voor grootouders en
kleinkinderen. Dit is je kans om je muziekdroom eindelijk (weer) in vervulling te
laten gaan! Tijdens een speciale dag voor opa's en oma's presenteren we alle
cursussen voor senioren. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

> Klassiek op het Amstelveld
Op 19 en 20 september vindt Klassiek op het Amstelveld plaats. Het jaarlijkse
gratis openluchtfestival dat helemaal in het teken staat van klassieke muziek.
Tijdens het Open Podium op 19 september treedt een aantal Excellence
studenten op. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet
Bussemaker, zal aanwezig zijn en gaat na afloop met jonge musici in gesprek
over talentontwikkeling.
Op 20 september kun je als leerling gratis meedoen met het educatieve
programma, waarbij je masterclasses kan volgen met internationale musici en
nog veel meer. Meer info >
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> Kom ook zingen bij de Singing Kids
De Singing Kids zijn op zoek naar nieuw zangtalent! We gaan aan de slag
met een musicalproject en zingen de leukste musical en Disneyliedjes.
Bovendien leer je op speelse wijze je eigen stem beter kennen en ontwikkelen
en vergroot je je fantasie en expressie. We sluiten het cursusjaar af met een
spetterende uitvoering in De Badcuyp. Meer info >

> Speel mee met de Music Breakers!
Ben je tussen de 7 en 12 jaar en lijkt het je leuk om samen te spelen en op te
treden? Kom dan spelen bij de Music Breakers. Music Breakers speelt een
breed repertoire van licht klassiek, pop, jazz en sound tracks. Elk jaar treden
de muzikanten op in Amsterdam en omgeving, zoals in de Openbare
Bibliotheek Osdorp, Theater Vrijburcht en op buurtfestivals. Meer info >

> Samen muziek maken bij het Muziekplein
Ook dit jaar zijn er weer een heleboel kinderen gestart met muziekles op het
Muziekplein. Op het Muziekplein krijg je les in kleine groepjes op het
instrument dat je het liefst wilt leren bespelen. Je leert ritmes herkennen en
noten lezen, je componeert je eigen liedjes en speelt samen in je eigen
orkest. Op sommige dagen en voor een aantal instrumenten is er nog plek.
Doe je al mee met het Muziekplein? Vertel het snel door aan een vriend of
vriendin zodat jullie binnenkort samen kunnen spelen! Meer info >

> Gratis drumworkshop
Hou je van muziek en tik jij altijd het ritme mee? Wil jij als drummer in een
band spelen? Kom dan naar de gratis kennismakingsworkshop en ontdek of
drummen iets voor jou is! Tijdens de workshop leer je de basistechnieken en
maak je kennis met verschillende ritmische instrumenten. Meld je hier aan.
Voor iedereen tussen de 6 en 16 jaar.
Locatie Westerpark | van Reigersbergenstraat 65
12 & 19 september | 13.00 tot 16.00 uur

> Muzikantjes gezocht voor de Kinkerstraat
Muziekdag
Op 26 september wordt de Kinkerstraat Muziekdag gehouden. Een nieuw
festival met allerlei activiteiten en muziek, georganiseerd door ondernemers
van de Kinkerstraat. Bewoners, bezoekers en buurtgenoten worden
getrakteerd op diverse muziekoptredens, uitgevoerd door kleine en grote
muzikanten. Interesse om op het podium te staan? Meld je direct aan via de
Facebookpagina of via kinkerstraatmuziekdag@gmail.com.
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leerlingen.

Deze emailing is verzorgd met MailingLijst

MailingLijst PDF © Muziekschool Amsterdam  19 feb 2016  powered by MailingLijst

Muziekschool Amsterdam: Muziekschool Amsterdam, nieuwsbrief #09 sept 2015
Deze emailing is verzorgd met MailingLijst

MailingLijst PDF © Muziekschool Amsterdam  19 feb 2016  powered by MailingLijst

