NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.5, oktober 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.

In de agenda van volgend jaar: 3e conferentie mens en muziek: 23 – 25 oktober 2008
De derde “conferentie mens en muziek” gaat wederom plaats vinden op Scorlewald in Schoorl van donderdag
23 t/m zaterdag 25 oktober 2008. Nog een ruim jaar, maar de initiatiefgroep is al volop bezig met de invulling!
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, er zijn nog plaatsen!
Directe link: http://www.ganzohr-musik.de/musikwoche/index.html

Opleiding Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden
www.hsleiden.nl met afstudeerrichting muziektherapie
De opleiding Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden kent sinds september 2006 de afstudeerrichting
muziek, naast de al 15 jaar bestaande richting beeldend.
De opleiding Kunstzinnige Therapie is geïnspireerd door de antroposofie.
In september 2007 is een tweede lichting studenten begonnen aan deze deeltijdstudie.
In september 2008 start de afstudeerrichting muziek ook in de voltijd.
De afstudeerrichting muziek is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de muziektherapieopleiding
aan Academie De Wervel in Zeist, die momenteel aan haar laatste jaar is begonnen.
Voor inlichtingen:
W: www.hsleiden.nl
E: infohl@hsleiden.nl
T: +31 (0) 71 518 88 00
Zernikedreef 11
2333CK Leiden
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"Een Reis door Woorden, Klank en Stilte":
Studio Yoga Zwolle, Hobbemastraat nr.6, Leiding workshop: De Gouden Kever
door Marinus Kalkman & Pim de Groot
Deze workshop besteedt op een frisse en speelse manier aandacht aan de kracht van woorden, de schoonheid
van klank en de pracht van stilte. Op elkaar afgestemde maar zeer gevarieerde oefeningen brengen de deelnemer
in aanraking met de werking van woorden, klank, aandacht en de stilte in ons zelf.
De workshop komt rechtstreeks voort uit Het Nieuwe Vertellen, een door De Gouden Kever ontwikkelde manier
van omgaan met verhalen, klank en muziek. Meer informatie hierover is te vinden op: www.verhalenzwolle.nl
Datum: zaterdag 13 oktober 2007, Tijd: 10:00 - 17:00 uur,
Plaats: Studio Yoga Zwolle, Hobbemastraat nr.6, Zwolle (nabij het centrum van Zwolle)
Kosten: voor de hele dag inclusief koffie, thee en vegetarische lunch: € 55,Aanmelden & informatie: info@verhalenzwolle.nl
De Gouden Kever, opgericht door de vertellers Marinus Kalkman en Pi de Groot verzorgt: Traditionele
vertelprogramma's, programma's vanuit Het Nieuwe Vertellen en Workshops.
De Gouden Kever, vertellers in een nieuwe tijd www.verhalenzwolle.nl

Ingezonden mededeling:
Oproep aan muziektherapeuten:
hoi allemaal,
we hebben sinds een paar jaar een landelijke vereniging van muziektherapeuten in de psycho-geriatrie, 2 keer per
jaar komen we bij elkaar om zo de muziektherapie op een hoger peil te krijgen en de laatste ontwikkelingen binnen
de muziektherapie op dit gebied bij te houden en te delen d.m.v. thema middagen.
wij zouden het heel leuk en leerzaam vinden als ook antroposofische muziektherapeuten hierbij zouden willen
aansluiten.
heb je intresse hierin en wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op;
muziektherapiepg@yahoo.com
met vriendelijke groet,
leen,jenny, irene (bestuur lvmpg)
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Het landelijke Valborgkoor zingt
‘Klokken’ (‘Perezwony’)
Vocale mysterie –symfonie.
Muziek: Valeri Gavrilin,
Tekst: Vasili Shuksin.
Dit bijzondere werk is in Nederland pas twee maal uitgevoerd. Het beschrijft het leven van een vagebond, die in
zijn leven en in zijn gemoed model staat voor de ‘gewone’ Russische mens, in het spanningsveld van oorlog en
vrede en van goed en kwaad.
De oud geworden vagebond beseft dat de dood vóór hem staat en hij kijkt terug op zijn leven.
Dit wordt in een levendige tekst en muzikale beelden geschetst: de warmte in het moederhuis, grappige
volkswijsheden, het dorpsleven, spel van jeugd en kindertijd, prille liefde, de duistere nachtmerrie van de passie,
een volkssprookje en tenslotte het sterven van de man nadat hij tot wijsheid is gekomen..
Aangrijpend is het lied van ‘matka reka’, moeder rivier, die de zielen van de gestorvenen als lichtjes naar de
eeuwigheid draagt: ‘Moeder rivier, houd ze brandend!’
Zo gaf Gavrilin dit werk vorm als een symfonie van dertien samenhangende beelden, als een
‘schilderijententoonstelling’.
Valeri Alexandrovitsj Gavrilin is in Nederland nauwelijks bekend. In Rusland echter werd hj al tijdens zijn leven tot
de groten van de Russische muziek gerekend. Hij werd in 1939 geboren in Vologda, Noord –Rusland. Het totale
werk dat hij na zijn dood in 1999 achterliet, wordt op dit moment in leningrad uitgegeven en beslaat 20 banden. Hij
schreef ‘Klokken’ in 1982. Het werd in 1985 voor het eerst uitgevoerd. De première werd een triomf.
Try out: Zondag 4 november: 19.30 uur. Breidablick, Bamestraweg 2 Middenbeemster.
Uitvoeringen:
Zaterdag 17 november: 20.00 uur. Kapelkerk, Laat 80, Alkmaar.
Zondag 18 november: 15.00 uur. O.L. Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven.
Kaarten á € 12,50 (65+ enz € 11,00; 16 jaar en jonger € 7,50).
Voorverkoop door overschrijving van € 11.00 (resp. € 10,00 0f € 6,00) op giro: 6898041
t.n.v. stichting Valborg, de Bilt o.v.v. ‘Alkmaar’ of ‘Bilthoven’.
Kaarten voor Alkmaar zijn te koop bij de “Natuurwinkel” Hofplein 3, Alkmaar
Informatie: 030-2202402 en www.valborgkoor.nl/
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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 Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden - www.hsleiden.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
Muziekuitgaven Wega: http://www.mensenmuziek.nl/pdf/muziekuitgaven_wega.pdf
GanzOhr, Musik in Entwicklung, Christoph Heidsiek, o.a. muziekuitgaven voor school: www.ganzohr-musik.de
Uitgeverij Christofoor: www.christofoor.nl
vernieuwende ensembles
Ensemble Impakt - www.ensemble-impakt.nl
Weidlerkwartet - www.weidlerkwartet.nl
door platformleden aangemeldde links / tips:
Werbeckzanglessen in Alkmaar: www.stemonthulling.nl
zanglessen, zangcursussen en trainingen door Jacoba Dilg-van der Hoeven: www.zingengeeftjevleugels.nl
Valborgkoor: www.valborgkoor.nl
voor coaching van het muzikantenbestaan: www.demuziekcoach.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

