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> New York meets Junior Jazz Unlimited
In de week van 19 tot en met 25 oktober was het eindelijk zover: de jongens en meiden van de Junior
Jazz Unlimited brachten een bezoek aan de 'city of jazz'. De achttien bandleden genoten een week
lang van workshops, optredens en muzikale ontmoetingen. Ook ging de band de opnamestudio in voor
hun nieuwe cd ‘Limited Edition’. Deze onvergetelijke ervaring werd mogelijk gemaakt door de Stichting
Vrienden van Muziekschool Amsterdam en een grote crowdfundingactie. Bekijk hun hele reisverslag
hier.

evenement

> Oma & Opadag
Altijd al een keer muziek willen maken met je oma of opa? Kom dan zaterdag
28 november naar de speciale Oma & Opadag. Je kunt samen rocken in een
popband, zingen in een koor en nog veel meer. Iedereen kan meedoen, ook
als je geen instrument speelt. Het evenement vindt plaats van 13:3016:45 op
locatie Centrum/Oost, Nieuwe Kerkstraat 122. Voor alle leerlingen van 4 tot en
met 12 jaar. Bekijk hier het programma en meld je meteen aan.

binnenschoolse muziekeducatie

> Lancering PopZo! in het vmbo
Donderdag 5 november wordt op het vmbo, College De Meer, de eerste
HubTower in gebruik genomen. Een HubTower is het nieuwste van het
nieuwste op het gebied van samen muziek maken. Het is een mobiele ‘band
in a box’, waarin old school instrumenten als elektrische gitaar, basgitaar,
keyboard en microfoon naadloos geïntegreerd zijn met iPads, drumpads en
editing mogelijkheden. Het PopZo!programma voor het vmbo wordt mede
mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins
Bernhard Cultuurfonds.

in het nieuws

> Nominatie Amsterdammertje van het jaar
De zoektocht van Amsterdam naar potentiële Amsterdammertjes van het jaar
is gestart. Elk jaar maakt een 'gewoon´ Amsterdammertje die iets speciaals
heeft bijgedragen aan de stad kans op deze titel. Pianoleerling Mingus
Hoozemans is samen met twee schoolvrienden genomineerd. In april maakten
de vrienden een rapvideo tegen bont. Met deze antibont video haalden de
rappers zelfs het Jeugdjournaal en traden ze op in de poptempel Paradiso.
Meer info >
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concours

> Young Pianists Piano Battle
Speel je als geen ander piano en ben je in voor the ultimate piano battle? Van
11 tot en met 22 november organiseert de Young Pianist Foundation (YPF) de
Young Pianists Piano Battle en organiseert op vijf Amsterdamse treinstations
verschillende battles. Ga de uitdaging aan en wie weet sta jij 22 november wel
in de finale in de grote entreehal van het Muziekgebouw aan 't IJ. Ook maak je
kans op maar liefst 1000 euro aan prijzengeld! Aanmelden kan tot 9 november.
Meer info >

kortingsactie

> Voordelig naar 2 Meter Sessies
Maandag 23 november opent het Zonnehuis theater haar monumentale deuren
voor een speciale 2 Meter Sessies singer/songwriter avond mét Michael Prins
en Douwe Bob. Voor (ouders van) leerlingen en Vrienden van Muziekschool
Amsterdam is de entree 18 euro in plaats van 22,50 euro. Je kunt een ticket
reserveren via info@d2bv.nl en aan de deur afrekenen.

talentontwikkeling

> Academie Klassiek Weekend
Het eerste Academie Klassiek Weekend van dit seizoen barst op 7 en 8
november los op de afdeling Zuid, Bachstraat 5. Een weekend lang spelen de
studenten die het talentenprogramma volgen samen, doen ze mee met
verschillende workshops en treden ze op. Benieuwd naar de jonge talenten?
Bezoek de gratis concerten:
za 7 nov | 13:00 & 15:00
zo 8 nov | 11:00 & 13:00 & 15:00

talentontwikkeling

> Excellence in concert
Aanstormend klassiek talent geeft op 20 november een Excellenceconcert.
Excellence bestaat uit een twintigtal zeer gemotiveerde studenten tussen de 9
en 18 jaar die een intensief klassiek programma volgen. Je bent van harte
welkom om dit gratis concert bij te wonen. Locatie Zuid, Bachstraat 5 |
aanvang 19:30.
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