NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr. 1, 7 januari 2005

Een heel goed 2005 toegewenst, vervuld van muziek!
Stichting Mens en Muziek is het in 2004 opgericht als omvorming van de Choroi-Foundation en
heeft het ondersteunen en verder ontwikkelen van de muziekvernieuwingsimpuls als hoofddoel.
De eerste “conferentie Mens en Muziek” (22-24 okt. 2004) was een succes! Ruim 140 deelnemers
uit verschillende muzikale vakgebieden hebben intensief en enthousiast de workshops en
concerten genoten.
Dit jaar probeert stichting mens en muziek haar netwerk nog verder te vergroten.
De nieuwsbrief zal geregeld verstuurd worden om iedereen op de hoogte te brengen van
workshops, concerten, studiegroepen, wetenswaardigheden en actualiteiten.
De nieuwsbrief wordt verstuurd naar een grotere kring van geïnteresseerden. Misschien ken je zelf
nog andere mensen voor wie deze mailing interessant is. Je kunt aan hen deze nieuwsbrief
vanzelfsprekend doorsturen. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen meld je af aan door
een mailtje te sturen naar: nieuwsbrief-unsubscribe@mensenmuziek.nl. Je wordt dan automatisch
uigeschreven en de nieuwsbrieven worden niet meer verstuurd naar het emailadres van de
verzender. De aan en afmelding vind je ook op de website www.mensenmuziek.nl/nieuwsbrief.php
Op de website vind je ook specifieke informatie over de activiteiten. Heb je zelf iets wat je in de
nieuwsbrief en op de website wilt vermelden, stuur dan je bericht naar mail@mensenmuziek.nl.
Om kosten te besparen sturen we de nieuwsbrief per email. Wil je per post op de hoogte gehouden
worden, laat het dan even weten, je ontvangt dan de geprinte versie en tevens een acceptgiro om
een vrijwilige bijdrage over te maken voor de verzendkosten.
NIEUWS:
De lierkrant van Oktober 2004 is uit en je kunt hem gratis downloaden (www.mensenmuziek.nl).
Heb je activiteiten (workshops, studiegroepen, concerten etc.) door te geven stuur de gegevens
even door naar mail@mensenmuziek.nl ! Laten we van de website een levendig uitwisselplatform
maken!
27 januari 2005 komt de ‘initiatiefgroep Mens en Muziek’ weer bij elkaar. Deze groep wil graag de
diverse werkgebieden vertegenwoordigen, dus... heb je wat te melden, laat het dan weten.
De leden van de initiatiefgroep: Floortje Bedaux, Fenneken Franken, Michel Gastkemper, Petra
Rosenberg, Marcel van Os, Eric Speelman, Dick Verbeeck en Esther Vis. mail@mensenmuziek.nl
Om alle activiteiten te kunnen verwezenlijken, heeft Mens en Muziek hard donateurs nodig!
Binnenkort verschijnt er een donateursfolder, maar daar hoef je natuurlijk niet op te wachten.
De stichting Mens en Muziek is aangemerkt als “GOEDE DOEL STICHTING”
Donaties kunnen afgetrokken worden van de belasting!
Voor de giften 2005 kunnen donaties overgemaakt worden naar:
bankrekening 35.85.42.863 o.v.v. “donatie 2005 ”
t.n.v. Stichting Mens en Muziek
Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl
tel. 072 509 9458
(voor een goede verwerking s.v.p. je naam en adres vermelden)
p.s. graag reactie op deze eerste nieuwsbrief:
mail@mensenmuziek.nl
Eric Speelman
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AGENDA:
(let op, actuele en aanvullende informatie vind je op de website www.mensenmuziek.nl)
Workshops, cursussen, concerten en andere muzikale activiteiten
* 32 zaterdagochtenden Instemmen (loopt al vanaf september 2004)
Eric van Grootel, Manja Joosten, Caroline Kal
info: STEMPRAKTIJK 0575 517860
*29 januari 2005: De Wervel, Zeist (10:00-16:00 u., €45,- Telefoon: 030 6981155)
Workshop I, 'de bewegende wereld van de muziek'
Inleidingen en praktisch werken met diverse slag- en snaarinstrumenten
- kort en lang in samenspraak
- innerlijk en uiterlijk in beweging
- dynamisch werken met muziekinstrumenten
*5 & 19 feb., 5 & 19 maart 2005: Scorlewald, Schoorl 11:00-15:00 u. Tel. 072 509 9458
een serie van 4 slagwerkworkshops o.l.v. Dick Verbeeck (4 workshops samen € 90,-)
*5 & 19 feb.,: Scorlewald, Schoorl 11:00-15:00 u. Tel. 072 509 9458
Introductiecursus lierspelen, de muzikale mogelijkheden van de lier.
o.l.v. Diana Todria (2 workshops samen € 25,-)
5 & 19 maart 2005: Scorlewald, Schoorl 11:00-15:00 u. Tel. 072 509 9458
Lierspelen voor gevorderden: Werken aan de ruimtelijke klankkwaliteit, de toonvorming,
het voorspelen bij b.v. stervensbegeleiding, de auditieve therapie en uitvoeringen.
o.l.v. Diana Todria (2 workshops samen € 45,-)
*19 februari 2005 treedt Ensemble ImpAkt, optreden Martinuskerk Warnsveld 20:30 u.
met het projekt Kitesj, een Russisch graalslied. 0481-463214
*26 februari 2005: De Wervel, Zeist (10:00-16:00 u., €45,- Telefoon: 030 6981155)
Workshop II, 'de gestructureerde wereld van de muziek'
Inleidingen en praktisch werken met diverse snaar- en blaasinstrumenten
- spanningsveld tussen hoog en laag
- ontwikkeling in toonscala's
- majeur en mineur
- muziekinstrumenten: de relatie tussen vorm en klank
*zondag 27 februari tot en met donderdag 3 maart 2005: Hogeschool Helicon, Zeist
cursus van Michael Deason Barrow: Informatie: www.hhelicon.nl
MUZIEK en het leerplan van de vrijeschool van klas 1 t/m 6.
*zaterdag 2 april 2005 te Zeist, en opvolgende data.
Stichting Wega, afdeling Muziek in de laatste levensfase;
Deze studiegroep houdt zich intensief bezig met (lier)-muziek in de laatste levensfase en
komt twee maal per jaar bijeen. 's Morgens is er een studieprogramma en 's middags een
praktijkgericht programma.
Deze studiegroep bestaat voornamelijk uit mensen die ook daadwerkelijk spelen/zingen
voor dementerenden en/of terminale zorgvragers. We willen graag gezamelijk ervaringen
uitwisselen om zo elkaar te inspireren en van elkaar te leren voor ons werk.
Informatie en aanmelding: Els v.d. Pol, Doorwerthstr. 35, 6535 MT Nijmegen,
Tel 024-354 20 17 e-mail: edjbeer@hetnet.nl (Elisabeth Beer)
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