NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.2 april 2009
Nieuwe uitgaven bij Wega
Midden april komt een nieuw boek uit met in het mooie gehoorliggende Engelse liedjes.
Dit is een vervolg op Charlie is my darling.
De liederen zijn in twee versies opgenomen:
1e Twee stemmen op één balk voor een gevorderde lierspeler.
2e Liedstem met tekst om te zingen of een beginnende lierspeler en een losse tweede stem.
Alle coupletten staan onder de noten zodat je kunt zingen en de tweede stem spelen.
In mei komt een zelfde soort bundel uit met Duitse liederen.
Het boek kost €7.50 + porto en is te bestellen bij wega@rosenberg-rosenberg.nl

Een greep uit de agenda: (op www.mensenmuziek.nl vind je het actuele overzicht)
24 april: Open dag Basisopleiding Zingen “Leven is Beweging”
Zangopleidingscentrum Leven is Beweging houdt op vrijdag 24 april 2009 van 10.00 – 15.30 uur een open dag voor
de Basisopleiding Zingen.
Op deze dag kunt u kennismaken met de docenten en krijgt u een voorproefje van de lessen die in de opleiding
worden gegeven. Er is ook ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Wilt u een goed beeld krijgen van de
opleiding, dan is het raadzaam om de gehele dag bij te wonen.
Van 10.00 tot 10.30 uur is ontvangst met koffie/thee. Om 10.30 uur begint het programma. Uw lunch dient u zelf mee
te brengen.
Indien u geïnteresseerd bent om deze dag bij te wonen, dan verzoeken wij u vriendelijk om zich vòòr 18 april 2009
aan te melden door een e-mail te sturen.
De Basisopleiding Zingen is een driejarige beroepsondersteunende deeltijdopleiding die op 25 september 2009 begint
en tot doel heeft belangstellenden een brede muzikale basisvaardigheid bij te brengen.
Het onderwijs is gebaseerd op het principe van ervaringsleren en de zangmethode van Werbeck-Svärdström. Aan bod
komen stemvorming, muziektheorie, drama, spel en improvisatie, werken met ritme instrumenten, vormtekenen en
menskunde. Ook wordt er aandacht besteed aan de eigen biografie en persoonlijke ontwikkeling.
Info per telefoon of e-mail bij Margit Schermann.
vrijdag 24 april - 10:00 uur
Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 8, Driebergen 030 696 0685
25 en 26 april: Workshop en concert voor framedrums
De, uit Duitsland afkomstige, percussionste Nora Thiele is voor de tweede keer in Nederland voor een inspirerende
workshop en een spetterend soloconcert op framedrums. Beiden vinden plaats in Zeist.
Op zaterdag 25 april geeft ze een workshop voor beginners.
Op zondag 26 april is er een workshop voor gevorderden. Wanneer je reeds enige tijd op framedrums speelt kun je
beide dagen meedoen tegen een gereduceerd tarief.
De workshops vinden plaats in de sfeervolle ruimte van Karbonkel – Steynlaan 28 – te Zeist.
Beide dagen van 10.00 – 17.00 uur.
Het soloconcert vindt plaats op zaterdagavond 25 april van 20.00 – 22.00 in de Doopsgezinde kerk aan de Pauw van
Wieldrechtlaan 29a te Zeist.
Voor deelnemers aan de workshops is het concert gratis.
Je kunt natuurlijk ook alleen naar het concert komen. En echte aanrader als je een passie hebt voor drums of als je
eens wilt ervaren wat er allemaal mogelijk is op het gebeid van de framedrum. In haar soloconcert laat Nora
verschillende type framedrums klinken afkomstig van diverse streken over de hele wereld.....
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Nora Thiele brengt je in contact met de fascinerende en diverse wereld van de framedrum, één van de oudste
instrumenten op aarde. Ze studeerde piano en drumset aan het conservatorium te Leipzig en heeft zich helemaal
toegelegd op het bespelen van framedrums. Nora komt naar Nederland op uitnodiging van Irmgard Cottaar die haar
ontmoette tijdens het jaarlijks terugkerende framedrum festival in Freiburg. Irmgard is geraakt door de inspirerende
persoonlijkheid en bijzondere vaardigheid van deze jonge musicus.
Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij Irmgard Cottaar – 055-5338947
zaterdag 25 april - 10:00 uur Karbonkel, Steynlaan 28, Zeist
15 mei: Open dag Hogeschool Helicon den Haag:
Vrijdag 15 mei 15u. - 21u., Riouwstraat 1, 2585 GP den Haag
Wordt muziekonderwijs jouw vak? Zoek je een opleiding met diepgang? ...waar je wordt gezien en gehoord? Kom
naar de open dag! meer info: www.opleidingdocentmuziek.nl
16 mei: Jaarlijkse samenspeeldag lierspelers
Na de drukbezochte studiedag “Lier en euritmie” in februari j.l. organiseert de Stichting Wega op 16 mei de jaarlijkse
samenspeeldag rond: “Never so brilliant” van Kees van Unen, voor lierensemble en zang.
Met elkaar gaan we twee delen van deze klankvolle nieuwe compositie instuderen en daarnaast, als onderdeel ván en
gerelateerd áán deze muziek, aan groepsimprovisatie werken. Aan het einde van de dag hopen we tot een
geïntegreerd geheel te komen, zodat we de dag met een klein concertje kunnen afsluiten! De muziek wordt ongeveer
4 weken van te voren aan de deelnemers toegestuurd.
Plaats: Adriaan Roland Holstschool, Prins Hendriklaan 58, Bergen (N.H.)
Tijd: van 10 uur (9.30 uur koffie, stemmen) tot 16 uur
Kosten: € 25.- (studenten € 15.-) vooraf te voldoen op reknr. 335846 t.n.v. Stichting Wega te Zoetermeer.
Aanmelden: per e-mail: floortje@bedaux.net of tel: 079 3517124
Meer info: Lierrondbrief december 2008 (http://www.mensenmuziek.nl/pdf/lierrondbrief2008.pdf)
24, 29 en 30 mei: Weidler Kwartet en Valborg Octet “Build a House”
Het Valborg Octet en het Weidler Kwartet zijn een uniek samenwerkingsproject gestart onder de titel ‘Build a house’.
O.l.v. dirigent Árpád Schermann bereiden zij een tiental concerten voor die dit voor- en najaar op verschillende
concertlocaties in Nederland te horen zijn.
Nog niet eerder in Europa uitgevoerde werken van o.a. Daan Manneke en de jonge veelbelovende Amerikaanse
componiste Abbie Betinis staan op het programma. Vier delen uit ‘Die Kunst der Fuge’ en een koraal van J.S. Bach
vormen het kader waartussen de andere bekende en minder bekende werken tot klinken komen.
De luisteraar maakt kennis met transparante en heldere composities van hedendaagse componisten als Morris Kates,
Edie Hill en Paul Ayres die hun inspiratie vonden in spirituele of door natuur ingegeven teksten van Engelse en
Amerikaanse dichters.
De primeur van deze concertreeks vindt plaats in de Broederkerk in Zeist op 24 mei a.s. om 15.00 uur.
vr 29 mei, Nieuwe Badkapel, Den Haag, 20.00 uur
za 30 mei, Oud Katholieke kerk, Amersfoort, 20.00 uur
meer info op www.weidlerkwartet.nl
20 november: De grondleggers van TaKeTiNa in Nederland met:
“THE POWER OF RHYTHM”
Reinhard Flatischler, de grondlegger van TaKeTiNa, en zijn vrouw Cornelia Flatischler komen in november 2009 voor
het eerst naar Nederland om een retraite-workshop te geven in het mooi gelegen hotel Nassau in Bergen aan Zee
(NH)
“The power of Rhythm”
Wanneer we plotseling in staat zijn om dingen te doen die we nooit geleerd hebben, vermoeden we dat een diepere
bron van weten en kennis zich geopend heeft. Als we leren ons daaraan over te geven, bewegen we ons, zelfs als
beginner, met soepelheid door complexe, ritmische structuren. We ervaren daarbij een diepe verbondenheid met
onszelf, met de wereld om ons heen en met het leven. Dit is de essentie van het TaKeTiNa leerproces: Het
vertrouwen te ontwikkelen dat wij nodig hebben om ons over te geven aan de kracht van ritme. Wij ontdekken dat
deze kracht niet buiten ons bestaat, maar dat wij zelf die kracht zijn.
Reinhard en Cornelia begeleiden de deelnemers door een diepe ervaring. De natuurlijke omgeving van het hotel, zee
en duinen, is een perfecte plaats voor bezinning en regeneratie.
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Over TaKeTiNa:
Alle muziek komt voort uit dezelfde primaire ritmische bewegingen die wij allen in ons dragen. TaKeTiNa brengt ons
terug naar deze oerkennis. Overal ter wereld ervaren mensen TaKeTiNa als “thuiskomen”. In TaKeTiNa is het
lichaam het belangrijkste instrument. Daardoor is de ervaring direct, intensief en blijvend. Professionele musici én
beginners kunnen in dezelfde kring op eigen wijze en tempo het proces ervaren. De manier waarop we door dit
proces bewegen zegt veel over ons eigen leven. Ritme wordt een spiegel voor ons waardoor we inzicht krijgen,
genezen en transformeren. Het brengt ons dichter bij ons ware zelf.
Informatie TaKeTiNa retraite-workshop:
Wanneer : Vrijdag 20 November ‘09 (start 10.30 uur)t/m Zondag 22 November ‘09 (± 16.00 uur)
Waar: Hotel Nassau, Bergen aan Zee (NH)
Meer info: op www.mensenmuziek.nl
e-mail: kamalaraymakers@quicknet.nl
tel. 072 5815606
Meer info over TaKeTiNa: www.taketina.com

Advertenties:
Te koop aangeboden: Choroi-Altlier met stoffen hoes en stemsleutel. Vraagprijs € 950,00
tel. 013 – 5219173 Marianne de Leuw-Bremer mdeleuwbremer@chello.nl
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