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> Ontdek jouw instrument
Het cursusjaar is in volle gang, maar inschrijven voor muziekles kan nog steeds. Weet je nog niet
zeker voor welk instrument je wilt gaan? Je kunt altijd eerst een proefles nemen om uit te proberen of
het instrument je bevalt. Tijdens de proefles maak je kennis met één van onze docenten en krijg je
informatie over de lesmogelijkheden.
Aanmelden proefles >

Binnenschoolse muziekeducatie

> PopZo! nu ook in het Vmbo
Dit schooljaar starten we voor het eerst op vier Vmboscholen met de lange
leerlijn PopZo!. Het programma wordt in samenwerking met de Dutch School
of Popular Music aangeboden op het Hervormd Lyceum West, College De
Meer, het Huygens College en de Bredero Mavo. De leerlingen maken kennis
met popinstrumenten en spelen direct samen in een band. Tijdens de lessen
wordt gewerkt met de jamhub, een mengtafel waarmee de jongeren samen
met de bandcoach repeteren via een koptelefoon. Het PopZo!programma voor
het Vmbo wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor
Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Buitenschoolse muziekeducatie

> Klanttevredenheidsonderzoek
Elk voorjaar doet Muziekschool Amsterdam een klanttevredenheidsonderzoek.
Zo zien we wat er goed gaat en wat beter kan. Dit jaar hebben maar liefst 453
(ouders van) leerlingen de enquête ingevuld, waarvoor dank! De belangrijkste
resultaten: onze cursussen krijgen het rapportcijfer 7,9 (vorig jaar 7,7) en de
docenten net als vorig jaar een 8,2. Kinderen gaan met plezier naar de les en
de docent is vakkundig, behulpzaam en geeft veel persoonlijke aandacht. De
dienstverlening van de muziekschool krijgt een 7,3 (vorig jaar 7,1). De
informatievoorziening voor aanvang van de les en de telefonische
bereikbaarheid zijn de belangrijkste verbeterpunten, en op de locaties IJburg
en Westerpark behoeven de voorzieningen en/of aankleding aandacht. Van de
respondenten zou ruim 82 procent de muziekschool aanbevelen. De resultaten
zijn een opsteker, en met de vele opmerkingen die er natuurlijk ook gemaakt
zijn, gaan we aan de slag!

Talentontwikkeling
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Talentontwikkeling

> Meld je aan voor het Prinses Christina Concours
Vanaf 1 oktober starten de inschrijvingen voor het Prinses Christina Concours,
dé landelijke muziekwedstrijd voor klassiek talent. Jaarlijks doen hier zo'n 400
jonge muzikanten aan mee. Wil je meedoen met het Prinses Christina
Concours, kans maken op mooie prijzen en op een professioneel podium
staan? Surf dan naar christinaconcours.nl en schrijf je in!

Talentontwikkeling

> De Muziekwedstrijd: online video contest
Vanaf 1 oktober start ook De Muziekwedstrijd, een online video wedstrijd voor
iedereen van 4 t/m 12 jaar. Maak je alleen of samen muziek, wil je meedoen
met De Muziekwedstrijd en kans maken op te gekke prijzen? Maak dan een
filmpje van jezelf of met je vrienden terwijl je muziek maakt. Je kunt meedoen
in elk muziekgenre en met ieder instrument. Zingen mag natuurlijk ook!
Aanmelden kan via muziekwedstrijd.nl.

Binnenschoolse muziekeducatie

> MuziekZo! is zo!
Muziekschool Amsterdam verzorgt op meer dan honderd basisscholen het
muziekonderwijs onder de naam MuziekZo! Het bijzondere aan onze
programma’s is dat de wekelijkse lessen om en om door de klassenleerkracht
en onze vakdocent worden gegeven. Dit voorjaar is MuziekZo! geëvalueerd
onder deze beide groepen docenten. Conclusies: de programma’s sluiten
goed aan bij de belevingswereld en het niveau van de leerlingen. De
groepsleerkrachten vinden de lessen van de vakdocent goed; op zichzelf zijn
ze wat kritischer. Ook de de samenwerking tussen groeps en vakdocent
verloopt goed, alleen is er helaas weinig tijd voor overdracht.

Goede doelen

> Zet jouw talent in voor Unicef
Ben jij tussen de 13 en 18 jaar? Beschik je over muzikaal talent? En wil jij je
graag inzetten voor UNICEF? Doe dan mee met de UNICEF Talent Battle. Je
maakt kans op exclusieve podiumtijd, feedback van een vakjury, mooie
muziekprijzen, opnamen in een professionele muziekstudio en natuurlijk de
UNICEF Talent Battle Award! Welke muzikant droomt daar niet van?
Meer info >

Evenement

> Eerste Oma/Opadag
Dit najaar organiseert Muziekschool Amsterdam voor het eerst een
Oma/Opadag! Onze leerlingen worden uitgenodigd om samen met hun oma
en/of opa naar de muziekschool te komen en workshops te volgen en muziek
te maken. Bij voldoende belangstelling zal er een koor voor kinderen en
grootouders worden gestart. Het evenement vindt plaats op locatie
Centrum/Oost in de Nieuwe Kerkstraat 122. Een persoonlijke uitnodiging met
de exacte datum volgt binnenkort!

Pop

> PopZuid
Wist je dat je bij PopZuid direct kunt aansluiten bij een band? Je hoeft nog
geen instrument te kunnen spelen. Je krijgt les op je instrument en speelt
meteen in een band. Ben je al gevorderd? Kom dan eens langs om te kijken
welke band bij jouw niveau past. Ook kun je met je bestaande band
bandcoaching krijgen. Een paar keer per jaar staan alle bands van PopZuid op
het podium. Check hier voor een videoimpressie. Meer info >
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16 oktober 2015

> Excellence concert
De studenten van het klassieke talentprogramma Excellence, geven op vrijdag
16 oktober een gratis concert op locatie Zuid, Bachstraat 5. Zij spelen werken
van onder andere Bach, Chopin en Mozart. Maak kennis met onze jonge
talenten! Aanvang 19:30.
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