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> Eerste Oma & Opadag groot succes
Het was een levendige boel op onze allereerste Oma & Opadag! Op deze (denken wij)
wereldpremière konden onze leerlingen en hun oma’s en opa’s samen zingen en musiceren.
Er was een keuze uit vijf verschillende workshops, en aan het eind werd er voor elkaar
opgetreden. Het was een gezellige dag met bij tijd en wijle ontroerende momenten. Klik hier
voor een impressie van de dag.

concours

> ÀMP: the ultimate batlle begins
Je kunt je weer inschrijven voor de Amsterdamse Muziekprijs, de music battle
voor jonge talentvolle bands en ensembles. Speel je in een band of ensemble,
ben je niet ouder dan 15 jaar, wil je meedoen met ÀMP en kans maken op de
hoofdprijs van 500 euro voor bandcoaching? Meld je dan aan! Je kunt meedoen
in elk muziekgenre. Aanmelden kan via amsterdamsemuziekprijs.nl.

cursus

> Nieuw: seniorenaanbod
Per 1 februari introduceert Muziekschool Amsterdam een reeks nieuwe
cursussen speciaal voor senioren (60+). Samen met anderen heb je tien
weken lang les, met aan het eind een presentatie. Bij ‘Popband: History of
Pop’ kun je je instrument (of zang) weer oppakken en met andere
popmuzikanten met het spel, de context, biografie etc. uit een nader te
bepalen periode verkennen. Bij ‘Evergreens’, voor zangers/gitaristen, speel en
zing je met een kleine groep allerlei klassieke singer songwriters liedjes. Bij
‘Aan de Amsterdamse Grachten: zingen met je kleinkind(eren)’ zing je
liederen uit de tijd van toen en uit het Amsterdam van hier en nu. Tot slot is er
een opfriscursus ‘Muziektheorie & Noten’ voor mensen bij wie de theoretische
kennis is weggezakt. Interesse in het seniorenaanbod van Muziekschool
Amsterdam? Klik hier >

evenement

> Open Dagen: ontdek je talent
De Open Dagen van Muziekschool Amsterdam staan weer voor de deur. Kom
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evenement

> Open Dagen: ontdek je talent
De Open Dagen van Muziekschool Amsterdam staan weer voor de deur. Kom
kijken en luisteren naar optredens, doe mee met workshops en probeer allerlei
instrumenten uit. Er is ook een Open Lesweek, waar je wat uitgebreider
kennis kunt maken met onze kennismakingscursussen en het
seniorenaanbod.
Open Dagen
Zaterdag 16 jan | Locatie Osdorp | 14:3017:00
Zondag 17 jan | Locatie Zuid | 12:0014:30
Zaterdag 23 jan | Locatie Centrum/Oost | 14:3017:00
Zondag 24 jan | Locatie IJburg | 12:0014:30
Direct aanmelden Open Dagen >
Open Lesweek
18 jan t/m 23 jan | alle locaties
Direct aanmelden Open Lesweek >

concert

> Kerstprogramma bij Muziekschool Amsterdam
Deze maand kun je genieten van een aantal sfeervolle kerstconcerten verzorgd
door onze leerlingen. Op 14 december geeft het Amsterdam Youth Symphony
Orchestra samen met het Amsterdams Studenten Orkest, Stringtime en het
Juniorenorkest een hartverwarmend winterconcert in de Willem de Zwijgerkerk.
Op 15 december vindt het jaarlijkse kerstconcert voor de hele familie plaats in
de Muiderkerk. Onze klassieke talenten sluiten het feestprogramma af op 19
december met het Kerstconcert Excellence. Je bent van harte welkom! Klik
hier voor het complete overzicht van de concerten.

21 december 2015

> Filmconcert De Sneeuwman: kijken, luisteren &
meedoen
In de kerstvakantie kun je samen je familie genieten van een bijzonder
filmconcert. Tachtig jonge muzikanten van het Amsterdam Youth Symphony
Orchestra (AYSO) spelen live muziek tijdens de film De Sneeuwman. De film
vertelt het verhaal van een jongetje dat een sneeuwpop maakt die tot leven
komt. Samen bleven zij allerlei avonturen. Het bijzondere van deze film is dat
de combinatie beeld en geluid tekst overbodig maakt. Na afloop van het
concert krijg je de kans om samen met de orkestleden met hun instrumenten
aan de slag te gaan. Vooral een aanrader voor leerlingen die een
kennismakingscursus volgen. Meld je hier snel aan!
Locatie | Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 | Datum: 21 december |
Aanvang 14:00 | Deelname 5 euro
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