NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.1, januari 2007

Beste mensen,
Na de zeer geslaagde tweede conferentie mens en muziek leek er even een adempauze in de informatiestroom
op de website te zijn. Gelukkig is daar al snel weer verandering in gekomen en staat er weer een reeks
interessante activiteiten op. Nogmaals, de website is bedoeld als jullie eigen uitwisselplatform, waar je kunt laten
weten wat er zoal aan vernieuwende muziek-activiteiten plaatsvindt. Dus...gebruik deze mogelijkheid en laat het
even weten als je wat te melden hebt (door middel van een mailtje naar: mail@mensenmuziek.nl)!
Op deze website www.mensenmuziek.nl is de printbare PDF-versie van deze nieuwsbrief te downloaden,
op deze wijze wordt je mailbox niet belast met grote bestanden.
Rest mij nog u allen een muzikaal 2007 te wensen!
Eric Speelman

Activiteiten:
Weekend smeden en klankfenomenen in Aalten
Leiding workshop: Dick Verbeeck en Arnold Dorhout-Mees
Vrijdag 23 februari tot en met zondag 25 februari 2007 kunnen we in de smederij van familie Leverington in
Aalten terecht voor een bijzondere workshop.
Onder leiding van Dick Verbeeck gaan we ijzer smeden tot klankstaven en klankspelen. In dit werk onderzoeken
we de voorwaarden waaronder de materie zich vrij uitspreekt in de klank. Het werken met vuur, hamer en
aambeeld wordt afgewisseld met fenomenologie en muzikale oefeningen.
Aan het eind van de werkdag zal Arnold Dorhout-Mees met ons oefeningen doen uit de door hem ontwikkelde
klank-ademtherapie en ervaarbaar maken hoe het proces van het vrij worden van de klank zich ook in onze eigen
stem en hele organisme afspeelt.
Het verloop van de workshop zal ongeveer als volgt zijn:
Vrijdag 23 februari:

zaterdag 24 februari:

Zondag 25 februari:

11.00 – 13.00 aankomst, werkplaats

9.00 – 13.00 werkplaats

9.00 – 13.00 werkplaats

13.00 - 14.00 middagmaaltijd

13.00 – 14.00 middagmaaltijd

13.00 – 14.00 middagmaaltijd

14.00 – 18.00 werkplaats

14.00 – 18.00 werkplaats

14.00 – 16.00 afsluiting

18.00 – 19.00 avondeten

18.00 – 19.00 avondeten

16.00 vertrek

20.00 – 21.30 klank-adem oefeningen

20.00 – 21.30 klank-adem oefeningen

NB voor lunch wordt in de smederij gezorgd, ontbijt, avondmaaltijd en verblijf dient men zelf te regelen.
Om gezamenlijk iets te regelen kan men contact opnemen met Jeanette Eeuwes.
De kosten van deze workshop bedragen 115 euro per persoon.. Verder zal een bijdrage gevraagd worden voor
de middagmaaltijden van ca 15 euro per persoon.
Deelnemers moeten kleding dragen die tegen een stootje en een vlekje kan.
Aanmelden bij Dick Verbeeck per telefoon 030 2542511 of e-mail: dickverbeeck@casema.nl
Voor verblijf in de buurt: Jeanette Eeuwes 026 3251343 of j.eeuwes@hotmail.com
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Heel de spelende mens. Indianen – dansdag, de Wervel, Zeist
Zaterdag 10 maart 2007 van 9.30 tot 16.00 uur, Leiding workshop: Rob van Asch
Door de dag zal een rode draad lopen van bewegingsspelletjes vrij in de ruimte via eenvoudige dansen naar het
zingen en spelen van meerstemmige muziek op instrumenten waarop dan weer gedanst kan worden. Neem dus
vooral je lier (of een ander instrument) mee. Op deze dag zal een nieuwe Wega bundel met Afrikaanse en
Indiaanse liedjes en dansen ten doop gehouden worden.
De openheid en verrassende ritmes van deze liedjes nodigen uit om dansen te laten ontstaan, zo eenvoudig, dat
ook heilpedagogische kinderen in de kring tussen ons ingenomen, kunnen dansen.
Plaats:Academie “de Wervel” (grote Zaal) Choisyweg 2, 3701 TA Zeist
Informatie en aanmelding: Rob van Asch, van Steenwinckelstraat 2, 3067 XV Rotterdam, tel: 010- 420 5535
Petra Rosenberg, e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl
Kosten: € 20, - ( voor koffie, thee en de lunch wordt gezorgd.)
Contant op de dag zelf of over te maken op gironr. 0335846 t.n.v. stichting Wega Zoetermeer.

Studiegroep Muziek in de laatste levenfase
De volgende bijeenkomst is 31 maart bij: Petra Rosenberg, Stationslaan 8A, 3701 EP Zeist
Voor informatie en aanmelding:
Els van de Pol
Doorwerthstraat 35
6535 MT Nijmegen
tel: 024-3542017
e-mail: elsvandepol@chello.nl

Samenspeeldag voor lierspelers, de Wervel, Zeist
Zaterdag 21 april 2007 van 9.30 tot 16.30 uur
De laatste samenspeeldag van 13 mei 2006, waarop we “auf der Elbe bei Nacht” hebben gespeeld, heeft
geresulteerd in een concert tijdens de mensenmuziek conferentie in oktober j.l.! Met 20 lierspelers hebben we
deze compositie van Martin Tobiassen voor een groot publiek uitgevoerd. De reacties waren zeer positief, veel
mensen hebben genoten van de klank van zoveel lieren samen! Het was, ondanks een beetje “concertstress”,
een hele fijne ervaring waar we met veel plezier op kunnen terugkijken.
De volgende samenspeeldag zal zijn op zaterdag 21 april 2007 in het gebouw van de “Wervel” in Zeist. We gaan
dan o.l.v. Floortje Bedaux met elkaar werken aan het stuk “Everyman” van de Engelse componist Colin Tanser.
We hebben dit stuk leren kennen tijdens de wereld-lierconferentie in Belfast, waar we deze muziek als
plenumstuk hebben gespeeld. We waren met elkaar zo enthousiast over dit stuk dat we toen eigenlijk al hebben
besloten deze prachtige muziek met alle lierspelers in Nederland te delen!
Aankomst en ontvangst van 9.30 tot 10.00 uur met koffie, thee en stemmen!
Om 16.00 uur willen we de muziek nog één keer helemaal doorspelen en kunnen familieleden en vrienden komen
luisteren. De dag eindigt om ong. 16.30 uur
Plaats: Academie “De Wervel”, Choisyweg 2, 3701 TA Zeist
Informatie en aanmelding: Petra Rosenberg, e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl
of bij: Floortje Bedaux, e-mail: floortje@bedaux.net of tel. 079 3517124
Na aanmelding zal zo spoedig mogelijk de muziek worden toegestuurd.
Kosten:€ 22.- ( inclusief de muziek, koffie, thee en soep),
over te maken op gironr. 0335846 t.n.v. stichting Wega Zoetermeer
Meenemen: lier, muziekstandaard en middagboterham.
We hopen dat lierspelers, net als vorige jaren, in grote getale komen!
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7 th. european music therapy congress
Op de website www.mensenmuziek.nl staat ook een link naar het 7e europese muziektherapiecongres.
Dit congres vindt 15-19 augustus 2007 plaats in Nederland (Veldhoven, in de buurt van Eindhoven)
Zie voor aktuele informatie de website van dit congres: www.musictherapy2007.com
Post adres: PO Box 137, 7470 AC Goor tel. 0545 481628

Lierrondbrief januari 2007
Ook de nieuwste lierrondbrief is weer als printbaar pdf-bestandje te downloaden.
Klik hiervoor op de website www.mensenmuziek.nl het kopje “liernieuws-Wega” aan.

Initiatiefgroep,
De “initiatiefgroep mens en muziek” vergadert weer op woensdag 24 januari. Heeft u nog punten die in deze
vergadering ingebracht zouden kunnen worden, meld het dan bij de initiatiefleden of via mail@mensenmuziek.nl
De initiatiefgroep bestaat uit de volgende leden:
Marcel van Os, Esther Vis, Fenneken Francken, Petra Rosenberg, Floortje Bedaux, Dick Verbeeck, Michel
Gastkemper en Eric Speelman

Boeken, muziek
Er zijn een aantal interessante uitgaven waar ik u op wil attenderen
(zie wederom voor meer informatie de website):
Gerhard Beilharz: Meeting the lyre (2006),
Gerhard Beilharz: Ein Weg zur Leier
Gerhard Beilharz: Musik in Pädagogik und Therapie
Gerhard Beilharz: Quintenstimmung und Kinderlied
Kumpf & Beilharz: Übwege mit Pentatonische Choroi Flöten
Susanne Heinz, Einführung in das Leierspiel
Ronner: Der Wind, Liederheft
Ronner: Musikpädagogisches Skizzenbuch
Rebbe: Die Leier
Norbert Visse:, Mysterie van de toon
Norbert Visser: Dagboek van de nacht
Carolien Visser: Muziektherapeutische ervaringen

17,15,50
44,4,18,19,90
8,15,50
13,90
13,50
8,22,50

(De bovenstaande uitgaven zijn o.a. verkrijgbaar bij Choroi-Holland 072 509 3763, www.choroi.nl)
Ook de Muziekuitgaven van stichting WEGA (Boekenlijst met omschrijving, speelniveau en prijzen) is als pdfbestand te vinden op de website (kopje “liernieuws wega”) of te bestellen via fax 030-6977468
of per email: wega@rosenberg-rosenberg.nl

(3/3 Nieuwsbrief Mens en Muziek januari 2007)
Wil je de nieuwsbrief niet meer per email ontvangen, stuur dan een mailtje naar mail@mensenmuziek.nl

