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> Kom naar de ÀMP voorrondes!
Een flink aantal bands en ensembles heeft zich aangemeld voor de Amsterdamse Muziekprijs.
Jongeren tot en met 15 jaar gaan de strijd met elkaar aan voor een plek in de finale. Op zaterdag 19
maart wordt er gestreden in de categorieën pop en jazz, op zondag 20 maart gaat het los in de
categorieën klassiek en wereldmuziek. Juich jij je favoriete groep naar de finale? Kom dan 19 en 20
maart langs! Locatie: Muziekschool Amsterdam Noord | Aanvang publiek: 19 maart 14:00 uur | 20
maart 15:00 uur | Toegang: gratis. Meer informatie >

Binnenschoolse muziekeducatie

> Muzikaal proeven in het Rijks
Op 16 februari werden de gangen van het Rijksmuseum gevuld met muziek.
Op die dag vond de eerste muzikale rondleiding van 'Proef de Gouden Eeuw'
plaats. Bij 'Proef de Gouden Eeuw' maken jaarlijks duizenden
basisschoolleerlingen kennis met het dagelijks leven uit de 17e eeuw en
gebruiken daarbij hun zintuigen. Muziekschool Amsterdam heeft het muzikale
aspect in de rondleiding toegevoegd. De samenwerking tussen Muziekschool
Amsterdam en het museum leidde onder andere tot een spannende
muziekspeurtocht en de ingestudeerde schuttersrap! Bekijk hier de foto's.

Workshops

> Popcorner ging los!
Op 2 maart vond de workshop Popcorner plaats. Kinderen van 8 t/m 12 jaar
maakten kennis met zang, elektrische gitaar, toetsen, basgitaar en drums.
Nog even nagenieten? Bekijk hier de foto's. Lijkt het jou ook leuk om
verschillende instrumenten te leren kennen èn wil je graag met andere
kinderen in een band spelen? Dan is Popcorner iets voor jou! De cursus begint
16 maart en er zijn nog een paar plekken vrij. Schrijf je dus snel in >

Talentenjacht

> Muziekschool's got talent!
En hoe! Onze jazzband Junior Jazz Unlimited spettert op vrijdag 8 april op het
podium van Holland's Got Talent! Apetrots zijn we op de band die het onder
begeleiding van Peter Guidi tot Neerlands grootste talentenjacht schopt. Gaan
ze door naar de volgende ronde? Kom er achter op vrijdag 8 april, 20:30 uur op
RTL 4. Meer informatie >
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RTL 4. Meer informatie >
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Talentenjacht

> Ken jij een Adele of Pharrell in de dop?
Of ben je misschien zelf zo'n muzikaal type? Geef jezelf, je band of een ander
dan op voor Kunstbende: de wedstrijd voor creatief talent van 13 t/m 18 jaar.
Win je? Dan mag je optreden op het Indian Summer Festival. Martin Garrix,
Trijntje Oosterhuis en vele andere grote artiesten deden ook ooit mee.
Dus...waar wacht je nog op!? Schrijf je in >

Talentontwikkeling

> Excellence concert
Na het succesvolle Excellence Ensemble Concert dat op 21 februari
plaatsvond, belooft het vanavond ook een mooie avond te worden: zo zullen
onder andere stukken van Bach, Schumann en Brahms ten gehore worden
gebracht door onze Excellence studenten. Locatie: Zuid, Bachstraat 5
| Datum: 11 maart | Aanvang 19:15 | Toegang gratis

Podiumpresentatie

> PopZuid Concert
Alle bands van PopZuid knallen op het podium van QFactory. Mis het niet!
Entree is gratis. Locatie: QFactory, Atlantisplein 1 | Datum: 16 maart
| aanvang: 19:00

Samenspelen

> Jazzjamsessie elke 3e zondag van de maand
Lekker jammen met andere jazzmuzikanten? Verbeter je skills, ontmoet
toekomstige bandleden en knal met elkaar het dak er af! De jammsessies zijn
voor muzikanten en zangers van zowel binnen als buiten de muziekschool.
Locatie: CC Muziekcafé, Rustenburgerstraat 384 | Datum: 20 maart
| Aanvang: 17:00 uur | Voor: 10 tot 18 jaar Meer jazz >
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