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Inleiding
Archief van het Amsterdamsch Conservatorium
Het betreft een klein fragmentarisch archief dat overgebracht is door de Muziekschool Amsterdam in 2002 en door een particulier in 2006.
Toch geeft het geringe materiaal waaronder de programmas uit de Tweede Wereldoorlog en
stukken rondom de fusie een interessant inkijkje.
Het betreft in totaal 25 cm archief.

Inventaris
1 Programma’s behorend bij voordrachtsoefeningen, (eind)uitvoeringen, examens en wedstrijden met een krantenartikel over één van de deelnemers aan een wedstrijd 1939 - 1942
1 omslag
2 Lesbladen met informatie over Bach in cursusperiode 1940-1941, Mozart in 1941 - 1942
en Beethoven in 1942 - 1943 1941 - 1943 1 omslag
3 Correspondentie van de directeur met derden om geldelijke ondersteuning te vragen voor
een getalenteerde leerling 1958 1 omslag
openbaar vanaf 2040
4 Stukken betreffende toegekende Rijksbeurzen aan leerlingen 1958 1 omslag
openbaar vanaf 2040
5 Aantekeningen en concept versies betreffende het opstellen van een vacaturetekst voor
het aanstellen van een assistent van de directeur waarbij ook de taken van de directie
worden doorgenomen 1960 - 1962 1 omslag
6 Lesroosters en wijzigingen in een examenrooster 1974 - 1975 1 omslag
7 Verslag van de jaarvergadering van de vakafdeling betreffende de fusie met het Muzieklyceum en vakafdeling Haarlemse Muziekschool die geen doorgang kan vinden op gestelde
datum 1975 1 stuk
8 Brief van het Amsterdamsch Conservatorium, Vereniging Muzieklyceum en vakafdeling
Haarlemse Muziekschool aan betrokkenen over de consequenties van de fusie die niet
doorgaat op de geplande datum 1975 1 stuk
9 Leerlingenkrant van het AC en ’De eerste gekombineerde leerlingenkrant van het AC en
ML’ 1975 2 stukken
10 ’Bulletin’, orgaan met informatie voor de leraren 1975 - 1976 1 omslag
11 Kennisgevingen van de school aan docenten 1975 - 1976 3 stukken
12 Tentamen- en examenrooster waarin staat welke leerling met welk instrument wordt
getoetst door welke leraren 1976 1 stuk
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