NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.1, januari 2009

Agenda
Op de agenda (www.mensenmuziek.nl) is de meest recente informatie over concerten en andere activiteiten te
vinden. omdat deze informatie voortdurend aangevuld wordt is het aan te bevelen om geregeld deze pagina op het
web te bekijken. Met deze nieuwsbrief willen we een aantal van deze agenda-items extra onder de aandacht brengen.

“TaKeTiNa, ritme beleven” georganiseerd door Madeleine Ingen Housz (Passie Projecten)
TaKeTiNa - ritme in jezelf wekken. (o.l.v. Henning von Vangerow)
Door middel van stappen, klappen en zang ontstaan er drie verschillende ritmes tegelijkertijd en zo beleef je de
elementaire ritmische bouwstenen, die als ritmische oervormen in het bewustzijn van iedere mens verankerd zijn. De
beweging van de voeten wordt ondersteund door het basisritme van de sourdo-trommel. Het tweede ritme ontstaat
door het klappen van de handen en het derde wordt er daardoor heen gevlochten:
De groep beantwoordt en zingt met de voorzanger.
Wat doet TaKeTiNa?
TaKeTiNa versterkt en verdiept ons waarnemingsvermogen, begeleidt ons door een situatie van chaos naar een staat
van bewustzijn, die toestaat dat je de tijd neemt om je eigen stijl en ritme te ontdekken. Door jezelf over te geven aan
de slag van de sourdo-trommel, ontdekt je lichaam een lichtheid en alertheid, die je kunt vergelijken met spelen.
Ook voor degenen die denken geen ritmegevoel te hebben opent dit nieuwe wegen.
TaKeTiNa is ontwikkeld door Reinhard Flatischler. In Duitsland, Oostenrijk en Amerika zijn diverse docenten die met
TaKeTiNa werken.
2 dagen: zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2009 van 10-17.00u
Vrije School, Faunalaan 250, Driebergen.
meer informatie op www.mensenmuziek.nl en www. passieprojecten.nl
tel. 0343 533 880 email: info@passieprojecten.nl

Lier en euritmie: vruchtbare combinatie!
Studiedag door Floortje Bedaux en Magali Müller Peddinghaus.
Als we muziek tot klinken willen brengen, proberen we de bewegingen van melodie, ritme en maat eerst innerlijk te
beleven. Het is de kunst om deze bewegingen, die we van binnen horen en voelen, over te brengen op ons instrument
de lier. Hoe beter we daartoe in staat zijn, des te mooier gaat onze liertoon in de ruimte klinken!
Euritmie geeft ons de mogelijkheid om muzikale elementen als toonhoogte, toonduur, intervallen, frasering, vóórhoren
en náluisteren met gebaren zichtbaar te maken in de ruimte. Het beoefenen van euritmie is een inspirerende scholing
voor het juiste gebaar waarmee wij de lier bespelen.
Op deze dag dus veel praktisch werken, euritmie doen én lier spelen. Voor iedere lierspeler is deze dag aan te
bevelen!
Tijd: van 10 uur (vanaf 9.30 uur koffie, stemmen, e.d.) tot 15 uur.
Kosten: € 25.- (studenten € 15.-) vooraf te voldoen op giro nr. 335846 t.n.v. Stichting Wega Zoetermeer. Uw betaling
geldt als inschrijvingsbewijs. De toegangsprijs mag geen beletsel vormen voor deelname, neem in dat geval contact
op met Floortje Bedaux.
zaterdag 7 februari - 9:30 uur, Malakkastraat 150, Den Haag
Aanmelden per e-mail (floortje@bedaux.net) of telefoon (079 351 7124).
De lierrondbrief is zojuist weer verschenen en is te downloaden op: http://www.mensenmuziek.nl/pdf/lierrondbrief2008.pdf
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Zelfgemaakte instrumenten
Studiedag o.l.v. Jeannette Eeuwes
Op 1 februari 2009 zal er in Ressen een studiedag georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden op het gebied
van klank en muziek met zelfgemaakte instrumenten.
Op deze middag onderzoeken we verschillende thema's, vragen en experimenten uit de kunstzinnige therapie, het
muziekonderwijs en de kunsten.
Bijdrage in de onkosten: €15. Voor verdere informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Jeannette
Eeuwes via telefoon of e-mail.
zondag 1 februari - 14:00 uur
N.H. Kerk, Kerkenhofstraat 3, Ressen
026 325 1343 email: deklanktuin@gmail.com

Workshop zang o.l.v. Cileke Angenent en Thomas Adam.
Op 6, 7 en 8 februari 2009 (van vrijdag 18:30 uur tot zondag 13:30 uur) vindt er in Bronlaak, Oploo een workshop
zang met als inspiratiebron Valborg Werbeck-Svärdström plaats onder leiding van Cileke Angenent en Thomas Adam.
Aan bod komen waarnemingsoefeningen van fenomenen op het gebied van de adem, klank en de articulatiestroom.
Geïnteresseerden kunnen een openbare les solo zang van Cileke krijgen tijdens dit weekend met professionele
pianobegeleiding van Wolter Willemsen. Ook is er ruimte voor improvisaties en koorzang.
De bijdrage is €150,00. Betaling à contant op de dag zelf.
Aanmelden bij: Paul Keizers per e-mail of telefoon.
Voor verdere info: www.cilekeangenent.nl en tel. 0486 - 476 552. (cileke.thomas@gmail.com)
vanaf vrijdag 6 februari - 18:30 uur
Pinksterzaal, Bronlaak, Gemertseweg 36, Oploo 024 344 2012

Die neue Leier
Zu Wesen, Geschichte, und Musikleben eines Instrumentes.
Vrijdagavond 13 maart t/m zondagmiddag 15 maart 2009 staat de lier centraal in een door de "Sektion für Redende
und Musizierende Künste" georganizeerde bijeenkomst in het Goetheanum (Halde) te Dornach.
Met bijdragen van: G. Beilharz, Chr. Giersch, N. Izumoto, L. Reubke, M. Tobiassen.
Podiumgesprek met de volgende lierbouwers:
H. Gärtner, M. Joekcs, G. Kühn, A. Lehmann, H. Nieder, H. Reuter, E. Speelman
Concerten: J. Billing, M. Tobiassen, Trio 2003, Kairos Leier-Ensemble Stuttgart, Süddeutsches Leierorchester
vrijdag 13 maart - 16:30 uur
Goetheanum, Dornach
meer informatie en aanmeldingsformulieren: www. mensenmuziek.nl of tel: 072 509 9458

Het Jaar rond
Concert door het (voormalige) koor van de Christengemeenschap,Gemeente Zeist/Driebergen.
Vorig jaar mei heeft dirigente Janneke van den Dool afscheid genomen van het koor. Met het uitvoeren van muziek
die niet in de diensten wordt gezongen gaven ze twee concertjes in Zeist en Driebergen.
Het is een heel afwisselend programma waar ze met veel animo en plezier aan hebben gewerkt en bij een reünie in
september werd het plan geboren om nog in andere gemeenten hun stemmen te laten klinken.
Ze gaven het concert de titel; ”Het jaar rond” en u kunt met hen deze muzikale reis maken, beginnend bij Advent,
langs de feesttijden, eindigend in november.
Tijd: zondag 8 februari om 16.00 uur. Vrijwillige bijdrage. Johanneskerk, Badhuisweg 27, Zutphen
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