NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.4, september 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.

Vakantie voorbij, tijd voor nieuwe initiatieven!
De agenda op de website van mens en muziek is nagenoeg leeg. Zouden er helemaal geen concerten, workshops
of andere “muziekvernieuwende” activiteiten zijn? Natuurlijk zijn die er wel! Ze moeten alleen maar “publicatierijp”
aangeleverd worden per email: mail@mensenmuziek.nl

Initiatiefgroep mens en muziek bereid zich voor op de derde conferentie mens en muziek
Het ziet er naar uit dat de derde “conferentie mens en muziek” wederom plaats gaat vinden op Scorlewald in
Schoorl. De geplande datum is van donderdag 23 t/m zaterdag 25 oktober 2008. Nog een ruim jaar, maar met de
invulling is de initiatiefgroep al volop bezig
Vanzelfsprekend proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de tips die uit de evaluatieformulieren
komen, maar nieuwe wensen en ideeën zijn dus op korte termijn van harte welkom!

21 – 27 oktober: Internationale Arbeitswoche: ‘Bewegung wird Klang’
Internationalen Arbeitswoche für musikalisch Tätige in Heilpädagogik und Sozialtherapie.
De vijfde internationale werkweek voor mensen die binnen de heilpedagogie of sociaaltherapie met muziek werken
vind dit keer plaats in de Thobiasschule in Bremen. Er is in deze week een breed aanbod van cursussen,
gezamelijk koorzingen, voordrachten, volksdansen, een excursie naar de Bremer Stadsmuzikanten en last but not
least veel speel- en bewegingsruimte voor individuele ontmoetingen en initiatieven.
Volg de link op de website van mens en muziek en lees meer over deze werkweek.
Aanmeldingen via het formulier op de website, het liefst voor 24 september!
Directe link: http://www.ganzohr-musik.de/musikwoche/index.html
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Web-links:
Op de website www.mensenmuziek.nl zijn weer een aantal interessante links geplaatst:
Actueel: 5. Internationalen Arbeitswoche für musikalisch Tätige in Heilpädagogik und Sozialtherapie:
www.ganzohr-musik.de/musikwoche/index.html
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

(2/2 Nieuwsbrief nr.4 Mens en Muziek, september 2007)
Mocht je de nieuwsbrief niet meer per email willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar mail@mensenmuziek.nl

