NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.3, april 2007
Activiteiten:
De hier aangekondigde activiteiten zij een uittreksel van de activiteitenagenda van de website
www.mensenmuziek.nl. Uitgebreide informatie en uit te printen materiaal is aldaar te vinden.
Heb je een activiteit te publiceren, mail naar mail@mensenmuziek.nl

21 apr. 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!

22 april, 12 en 13 mei zingt het Valborgkoor
in Rotterdan, Alkmaar en Bilthoven
*Het Valborgkoor o.l.v. Árpád Schermann, zingt zaterdagavond 12 mei 2007 in de Kapelkerk, Laat 80, te Alkmaar.
Aanvang 20.00 uur.
Op het programma staan Franse, Duitse en Russische Koorwerken.
Tsjaikovski - Zeven koren uit de Chrysostomos liturgie
Diverse componisten - Russische gewijde muziek
Poulenc - Quatre prieres de Saint Francois d'Assise
- Quatre motets pour un temps de penitenten
Pepping - Liederen uit "Heut und Ewig"
Allegri - Miserere
Glinka - Hymne aan de Cherubijnen
Andere uitvoeringen Rotterdam 22 April 15:00 u. , Bilthoven 13 mei 15:00 u.
Kaarten á € 12,00, (65+ enz. € 10,00, 16 jaar en jonger €6,00). Voorverkoop door overschrijving van €10,00 (resp.
€9,00 of €5,00) op giro 6898041 t.n.v. Stichting Valborg, De Bilt o.v.v. 'Rotterdam', 'Alkmaar' of 'Bilthoven'.
Informatie: www.valborgkoor.nl en 030-2202402 materiaal is aldaar te vinden
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11 mei: Variété van de Muzikale Toepassing
Landelijke Studiedag voor muziekmedewerkers i/d zorg,
Vrijdag 11 Mei, Conservatorium Alkmaar, Bergerweg 200 1817MN, van 10 - 18 uur
Muziek is een geweldig medium. Ook therapeutisch. Zij beweegt, ontroert, stimuleert en brengt tot rust. De vorm
waarin zij klinkt is verscheiden en elke keer weer verrassend. De vorm moet ook passen bij het doel. Dat vraagt om
creativiteit. Deze studiedag wil aandacht besteden aan die vormgeving, die het effect van muziek nog meer
verhoogt! En aan het maken van de muzikale vertaalslag naar je eigen doelgroep. Het werken aan de juiste
toepassing!
Deze studiedag wil stilstaan bij muzikale werkvormen. Hoe maak je ze…Het effect van muziek verhogen door het
gebruikmaken van verschillende stijlen. Muziekwerkers bewust maken van hun eigen creativiteit. Wat zijn
succesvolle methodes? Hoe kan de muziekwerker verbindingen leggen met de behoeften en mogelijkheden van
zijn cliënten? Daar gaan we het natuurlijk over hebben, maar we gaan vooral zelf aan de slag op deze studiedag!
Schrijf deze datum maar vast met grote letters in je agenda.
Heb je belangstelling en wil je meer weten?
Haal dan het volledige programma op (www.mensenmuziek.nl) of
http://www.mensenmuziek.nl/pdf/alkmaar2007b.pdf

12 mei: Voorjaarsmarkt Scorlewald en Infodag Choroi-Holland
De jaarlijkse voorjaarsmarkt op Scorlewald in Schoorl (NH) is op 12 mei van 10-15 u. Een feestelijke dag waar
allerlei producten uit deze sociaaltherapeutische werkgemeenschap worden aangeboden. Op deze dag is in de
Choroi-werkplaats een grote expositie opgebouwd waar alle Choroi-instrumenten te vinden zijn. Gedurende de dag
vinden er workshops plaats waar het mogelijk is om deze muziekinstrumenten te leren kennen.
De markt en expositie zijn vrij toegankelijk, maar voor de muziekworkshops graag opgeven!
072 509 3763 of 072 509 9458
Tip: Combineer deze trip met een concert van het Valborgkoor, zij spelen ’s avonds om 20 u. in Alkmaar!

1-3 juni: Muziekworkshop met Fenneken Francken (Texelweekeind)
Dorpshuis de Wielewaal, de Waal, TEXEL
MUZIEKWORKSHOP
Op zoek naar innerlijke kwaliteiten van muziek. Met Fenneken Francken
In de nog frisse, maar toch al zomerse natuur nemen we de tijd om gedurende drie dagen in de “andere tijd”van de
muziek onder te duiken.
Door spel, oefening en uitwisseling ga je innerlijke kwaliteiten ontdekken van het muzikale en ook van jezelf. We
werken aan de verdieping van luisteren en gewaarworden. Naast samen zingen en musiceren/improviseren met
door Manfred Bleffert handgemaakte instrumenten (uit hout en metaal), komen beweging- en ritmespelen aan bod.
En natuurlijk gaan we buiten in de duinen of op het strand de ontmoeting aan van mens, natuur en klank!
Zachte, soepele schoenen meenemen.
Data: vrij,zat,zon 1,2 en 3 juni 2007
Tijd:
vrijd. aankomst 18.00 uur t/m zondag 14.00 uur
Dagindeling ontvangt u bij aanmelding
Plaats: Dorpshuis de Wielewaal, de Waal Texel
Kosten: € 155,-Inschrijving door middel van het inschrijfformulier.
Nadere informatie: De Zonneboom:
www.zonneboom.nl
Ger van der Pas, tel. 071 – 5123137 e-mail: info@dezonneboom.nl
Nettie van de Brake, tel. 0222 – 319688 e-mail: vandebrake@planet.nl
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15-19 aug. 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

Veslag: Weekeind smeden met Dick Verbeeck
Van 23 -25 februari waren 11 deelnemers en 2 cursusleiders te gast in de smeedwerkplaats van fam. Leverington
te Aalten.
In de cursus hebben deelnemers kennis gemaakt met het smeden van ijzer tot klinkende instrumenten.
Er is gewerkt aan klankstaven, triangels, klankspelen en gongs. Veel deelnemers konden een werkstuk mee naar
huis nemen. Veel aandacht is besteed aan het luisteren naar de fenomenen die in dit werk naar voren komen:
klankkleur, toonhoogte, de klank van het onbewerkte materiaal en datgene wat ritmische bewerking eraan
toevoegt.Daarenboven heeft Arnold Dorhout-Mees drie keer met de deelnemers geoefend aan klank en adem.
Voor de cursusleiders en deelnemers werd sterk ervaarbaar de parallellen tussen het werken met ijzer en het
werken met de stem.
Een vervolg op deze workshop is gepland in het najaar.

Nieuwe muziekboeken bij Stichting Wega
Heel de spelende mens € 7.50
Afrikaanse en Indiaanse liedjes en dansen, om te zingen, te spelen en te dansen met twee - en driestemmige
lierbegeleiding, verzameld en bewerkt door Rob van Asch. Een boek vol mooie melodieen, bewegelijk met veel
leuke maatwisselingen.
Onder de linde groene € 8.50
Een bundel met solo muziek voor lier. Deze voorspelmuziek is verzameld en bewerkt door Petra Rosenberg,
omdat ze muziek zocht die makkelijk in het gehoor ligt, om te laten horen aan zieken en bejaarde mensen. De
bundel is een vervolg van Telemann en Tijdgenoten.
Ook de bundel Come with me to the West € 12.50 van Celilia Unsworth met muziek uit Schotlaand, Ierland,
Wales en Engeland is aan te bevelen voor deze doelgroep.
De muziek is te bestellen bij Petra Rosenberg, Stationslaan 8a 3701EP Zeist
e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl
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Web-links:
Op de website www.mensenmuziek.nl zijn weer een aantal interessante links geplaatst:
muziekinstrumentenbouw
Choroi muziekinstrumenten - www.choroi.nl
Lierbouwers en lierinpuls internationaal - www.lyreworld.net
opleidingen
Opleiding docent muziek - www.hhelicon.nl
Opleiding muziektherapie - www.dewervel.nl
Opleiding zangpedagogie/therapie
Freie Musik Schule - www.freie-musik-schule.de
TONALIS -Centre for the Development of Music (Michael Deason Barrow) - www.tonalismusic.co.uk
vakgroepen
Muzikament(s), vakgroep voor muziektherapeuten - muzikamen(t)s: www.muzikaments.nl
Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën, op antroposofische grondslag: www.kunstzinnigetherapie.nl
uitgaven / boeken
Edition Zwischentöne www.edition-zwischentoene.de
vernieuwende ensembles
Ensemble Impakt - www.ensemble-impakt.nl
Weidlerkwartet - www.weidlerkwartet.nl
door platformleden aangemeldde links / tips:
Werbeckzanglessen in Alkmaar: www.stemonthulling.nl
Valborgkoor: www.valborgkoor.nl
Stichting Papageno, brengt muziek bij autistische kinderen thuis!: www.stichtingpapageno.nl
Werkgroep Kunsten, muziek- en andere workshops: www.werkgroepkunsten.nl
Femke Hockx - Werbeck zangeres, www.femkehockx.nl
muziektherapie "de klinker", Amersfoort - www.deklinker.net
muziektherapie, djembe: "kobadji", initiatief voor muzikale en sociale zelfontplooiing, - Zeist - www.kobadji.nl
muziektherapie "ruimte-muziek", Anne Marie van Hoeven Sneek - www.ruimte-muziek.nl
muziektherapie "Muziek Speciaal", den Haag - www.muziekspeciaal.nl
muziektherapie in Nederland, interessante geschiedenis
muziek en meditatie, Hans Kunneman - www.muziekenmeditatie.nl
Moordrecht klassiek organiseert concerten (bij Gouda) - www.moordrechtklassiek.nl
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Mocht je de nieuwsbrief niet meer per email willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar mail@mensenmuziek.nl

