
 
 
 
NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.2,  april 2008 
 

 
Het is al weer eventjes geleden dat de nieuwsbrief is uitgekomen, maar eindelijk is het weer zo ver: een kort en 
bondige nieuwsbrief dit keer! 

 
Nieuws over de conferentie mens en muziek 2008 “eenheid in veelheid”: 
De conferentie mens en muziek 2008 krijgt steeds meer vorm. Binnenkort zal de conferentiefolder uitkomen en 
wordt het mogelijk om in te schrijven. Er zijn heel wat inspiratieve workshops en lezingen geboekt, dus de 
ingrediënten voor een geslaagde conferentie zijn er zeker. Voor een van de concertavonden hebben we 
bijvoorbeeld het internationale vocale ensemble Soinninkajo, uit Finland, kunnen boeken!  
Oproep:  
Het ensemble zoekt rond de uitvoering op de conferentie (23-25 oktober 2008) nog andere mogelijkheden om op te 
treden, voor meer informatie zie http://www.soinninkajo.org  

 
Magazine: 
In de maak is ook het eerste MENS EN MUZIEK magazine. Donateurs en deelnemers aan de vorige conferenties 
kunnen enkele exemplaren in de bus verwachten. Het leek ons een goed idee om een extra exemplaar mee te 
sturen om aan iemand weg te kunnen geven die ook in vernieuwende muziekinitiatieven geïnteresseerd is.  

 
Agenda:  
De agenda op de website www.mensenmuziek.nl loopt nu helemaal vanzelf. Het is heel makkelijk om zelf een 
activiteit aan de agendalijst toe te voegen. Onze dank aan AntroVista is daarom groot. 
Kijk dus voor de actuele agenda op www.mensenmuziek.nl !   
TIP zet deze agenda www.mensenmuziek.nl in de favorieten van je webbrowser. 

 
email-nieuwsbrief: 
Het afgelopen kwartaal zijn er weer 10 inschrijvingen op de emailnieuwsbrief bij gekomen, maar er zijn natuurlijk 
veel meer dan 510 mensen actief met dit muzikale gedachtengoed bezig, dus....geef / stuur de nieuwsbrief door 
aan anderen!  

 
Website met publicaties voor musici, muziektherapeuten, -pedagogen: 
Op onze website staan verschillende nieuwsbrieven en publicaties  uit diverse doelgroepen: lierspelers, 
muziektherapeuten, muziekpedagogen. Zo staat er een verslag van de muzieklerarenconferentie in Hildesheim 
(jan 2008) en een ervaringsbericht uit de muziektherapie (regenboogproject, een muziekproject in Verpleeghuis 
Gaasperdam, A-dam). Er is natuurlijk nog veel meer plaats op de website voor ervaringsberichten en verslagen 
van conferenties. Heb je een bijdrage die deze onderlinge uitwisseling kan ondersteunen stuur deze dan op naar 
"mail @ mensenmuziek.nl" 

 
Actuele tips: 
- Vrijdag 11 april 10 uur; Hogeschool InHolland, Alkmaar: Fingerspitzengefühl Landelijke Studiedag voor 
muziekwerkers in de zorg. lees nadere informatie op www.mensenmuziek.nl 

 

als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen stuur dan een mailtje naar mail @ mensenmuziek.nl met als onderwerp: "afzeggen" 
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