LIERRONDBRIEF december 2013

Beste Liervrienden,
Het is een poosje stil geweest aan onze kant! Wij hebben wat tijd nodig gehad om ons te bezinnen op
welke koers we moeten varen en welke activiteiten we kunnen ontwikkelen. Ook hebben we afscheid
genomen van Rob van Asch, zie verderop in deze nieuwsbrief. Verder hebben we contact gemaakt met
de Stichting Mens en Muziek om onze krachten te bundelen. Uit dit contact is onder meer de organisatie
voor een kleine lierconferentie ontstaan, zie eveneens verderop! Ten slotte hebben we een
samenspeeldag gepland op 21 juni in Bergen. We gaan ons deze dag bezig houden met bekende en
onbekende muziek van Beatrijs Gradenwitz. Uit wat we aan reacties hebben gekregen op activiteiten in
de afgelopen jaren kregen we de indruk dat er weer behoefte is aan één grote samenspeeldag, waar veel
mensen elkaar ontmoeten en die afgesloten wordt met het voorspelen van ons resultaat!
We hopen veel van de ons bekende lierspelers, maar ook nieuwe lierspelers te ontmoeten in het
komende jaar!
met vriendelijke groeten,
het Wega-bestuur.
Aggie Adema Huitema
Floortje Bedaux
Adriaan v.d. Bosch
Anna Littel
Petra Rosenberg

Inhoud:
1. Afscheid Rob van Asch;
2. Kleine lierconferentie, zaterdag 29 maart 2014 op Scorlewald;
3. Samenspeeldag , zaterdag 21 juni 2014, in de Vrije School Bergen;
4. Te koop aangeboden;

1. Afscheid Rob van Asch.
Afgelopen voorjaar werd het Rob steeds meer duidelijk dat het bestuurswerk hem te zwaar werd en
vooral te veel afhield van het werk waar hij eigenlijk mee bezig is: het ontwikkelen van nieuwe muziek,
zowel in de interactie met andere (lier)spelers, als door het componeren van nieuwe muziek. Gedurende
14 jaar heeft hij zich met veel idealisme, trouw en betrokkenheid ingezet voor het bestuur van de
Stichting Wega, en het was ook niet makkelijk voor hem om dat los te laten, om ons “in de steek te
laten"! Gelukkig blijft hij verbonden met de lier en met ons, en weten we dat we altijd een beroep op
hem mogen doen als het gaat om het geven van workshops, of het schrijven van nieuwe composities.
Wij hebben onlangs officieel afscheid van hem genomen en willen ook hier in deze nieuwsbrief onze
grote waardering en dank uitspreken!

2. LIERCONFERENTIE zaterdag 29 maart 2014
Plaats: SCORLEWALD, Valkenlaan 14 1871 AV Schoorl
PLENUM en WORKSHOPS door:
Petra Rosenberg, Diana Todria en Cornelia Wiemers
Stichting Wega en Stichting Mens en Muziek organiseren samen een lierconferentie die zal plaatsvinden
op zaterdag 29 maart op Scorlewald. Het programma en de omschrijving van de workshops vindt u
hieronder. Deze dag is bedoeld voor alle mensen die graag lier (willen) spelen, andere lierspelers willen
ontmoeten en zich verder willen ontwikkelen op de lier.
Wij hopen dat u op deze dag nieuwe muzikale ervaringen zult opdoen!
PROGRAMMA:
9.30 - 10.00: inloop met koffie en thee, mogelijkheid lier te (laten) stemmen
10.00 - 10.45: plenum, o.l.v. Diana
11.00 – 12.15: workshop 1 e sessie
12.30 – 13.30: lunchpauze met soep en brood
13.30 – 14.15: plenum, o.l.v. Cornelia
14.15 – 15.30: workshop 2 e sessie
15.30 – 16.00: pauze
16.00 – 17.00: gezamenlijke afsluiting
Praktische gegevens:
Prijs: €40,- inclusief maaltijd, koffie en thee,
Vooraf te voldoen op banknr. 254659187 t.n.v. Stichting Wega
Korting voor studenten en ouderen mogelijk, meer betalen mag ook!
Stemming: a = 440 Hz
Aanmelden: bij Floortje Bedaux, graag vóór 15 maart
Email: floortje@bedaux.netmailto:floortje@bedaux.net
Telefoon: 079 3517124
U kunt één van de volgende drie workshops kiezen:
A: Werkgroep Lierspel geïnspireerd door het gesproken woord. Petra Rosenberg:
In ieder mens is een scheppende muzikant aanwezig.
Door het samenspel van een gedicht of verhaal met muzikale klanken en ritmes gaan we vanuit het
luisteren op zoek naar een vrije manier van lierspelen. Door met kleine muzikale elementen te werken
kan iedereen beleven hoe leuk het is om creatief te zijn.
Maximaal 12 deelnemers
B: Hoe word ik vrij op de lier? Diana Todria:
Speel je al langer lier en zit je nog steeds naar de snaren te zoeken?
Is het moeilijk om te blijven stromen? Er zijn zoveel vragen waarmee veel lierspelers worstelen.
In deze cursus willen we kijken wat je eraan kunt doen en ervaren opdat je grote drempels WEL kunt
overwinnen.
Ieder lierspeler, die enthousiast is voor dit (prachtige) instrument is welkom.
Neem behalve je lier, moed en wil en je doorzettingsvermogen mee.
C: Muziek is beweging... Cornelia Wiemers:

Lichaamsoefeningen vormen een basis om in levendig en bewegelijk contact te komen met jezelf en met
de lier. Op een speelse, luisterende manier houden wij ons met toonvorming, improvisatie en
uiteindelijk met gecomponeerde stukken bezig. Wij richten onze aandacht op onze eigen verhouding
met ruimte, klank en tijd om ons spel op de lier vrij te kunnen laten worden.
Workshop voor iedereen die zich open stelt en de eenvoud in de muziek wil ontdekken.

3. Samenspeeldag, zaterdag 21 juni, Vrije School Bergen.
Iedereen die lier speelt, of het nu een beginner is of een gevorderde, kent wel minstens één stuk van
Beatrijs Gradenwitz! Zij heeft niet alleen veel solostukken geschreven, maar ook veel muziek die
geschikt is om met twee of meer mensen te spelen. Wij hebben een aantal stukken geselecteerd voor
deze dag, waarbij ook enkele stukken die nog nooit hebben geklonken! Iedereen kan meedoen, er zijn
eenvoudig speelbare partijen, maar er zijn ook stukken bij die een uitdaging zijn voor de meer
geoefende spelers! De dag staat onder leiding van Petra Rosenberg en Anna Littel. Anna zal tijdens de
dag een paar keer apart met de groep werken die de meer eenvoudige stemmen gaat spelen.
Plaats: Vrije School Bergen, adres: Prins Hendriklaan 56 Bergen
Datum en tijd: zaterdag 21 juni van 9.30 uur (aankomst met koffie/thee en stemmen) tot 17.30 uur
(afsluiting voor publiek: 17 uur!)
Aanmelden: graag vóór 1 juni bij Floortje Bedaux:
Email: floortje@bedaux.net of tel. 079 3517124
Na aanmelding wordt de muziek thuisgestuurd, met de routebeschrijving (ook voor OV).
Prijs: €20,-, vooraf te voldoen op banknr. 254659187 t.n.v. de Stichting Wega, dit is inclusief de muziek,
koffie en thee (middagboterham aub zelf meenemen!).
Op zaterdag 24 mei wordt, voorafgaand aan deze samenspeeldag, een oefendag georganiseerd voor wie
dit wenst. Plaats en tijd voor deze dag worden nog bekend gemaakt. Anmelden graag vóór 5 mei!

4. Te koop aangeboden:
Te koop aangeboden (wegens omschakeling naar grote sopraan):
mooie Choroi sololier, in goede staat, zorgvuldig behandeld,
9 jaar oud, vraagprijs: €500,Bé van den Bosch, Wassenaar, email: bebosch@planet.nl

