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De vakantie staat voor de deur! Toch nog even een “reminder” aan de website van mens en muziek, waar tal van
interessante activiteiten en opleidingen gepubliceerd staan. Een kleine opsomming volgt, maar is zeker nog niet
compleet! Heb je nog wat aan te melden, dan kan dat via een handig invulformulier op de agenda! Een goede zomer!

Een greep uit de agenda: (op www.mensenmuziek.nl vind je het actuele overzicht)

Zondag 5 juli: Zang en Improvisatie, o.l.v. Eric van Grootel
Een schilderij zingen, een gedicht ver-tonen….
Workshop DE IJSSEL in BEELD met Vocal Impulse
In deze workshop wordt met klank- en stemoefeningen gezocht naar verbindingslijnen tussen klanken, gedichten en
schilderijen, met als thema De IJssel. Naar gemeenschappelijke gebaren die taalklanken en poëzie met de IJssel
verbinden. De zang zal gekoppeld worden aan het beleven van de diepere betekenis van de taalklanken, geïnspireerd
door de IJssel- poëzie en schilderkunst.
Liefhebbers van de zang, poëzie en /of van de beeldende kunst kunnen eendrachtig aan de gang met de zangkunst,
ongeacht het niveau van hun vaardigheden.
De workshop belooft een interactieve belevenis te worden met de ondersteuning van de zangers van Vocal Impulse,
onder bezielende begeleiding van Eric van Grootel, die een schat aan ervaring meebrengt als stemkunstenaar, docent
zang- en presentatietechniek en internationaal theaterregisseur.
Reserveren via mrang@wikkelgoed.nl , kosten: €10.00, (minima 7.50)
Vocal Impulse is een kleinschalig vocaal vrouwenensemble voor kunstzinnige vernieuwing, voor Zutphen e.o. dat nog
op zoek is naar enkele ervaren zangeressen. Het is te bereiken via 0575- 518605
zondag 5 juli - 13:00 uur
Refterzaal Stedelijk Museum, Rozengracht 3, Zutphen

vanaf vrijdag 31 juli: Internationale Lierconferentie in Järna, Zweden
4e Internationale Lier Konferentie van 31 juli tot 5 augustus 2009 in Järna, Zweden.
Voor aspirerende, amateur en beroeps- lierspelers en geinteresseerde eurythmisten. 
Met o.a. Pär Ahlbom, Gerhard Beilharz, Petra Rosenberg, Volker Dillman en Eric Speelman.
Voorafgegaan door een 2-daagse Internationale Lier-pedagogie Konferentie voor alle die geinterseerd zijn in het
pedagogische aspect van de lier.
vanaf vrijdag 31 juli
Solvik Skolan, Järna, Zweden
 0046 855 174643
zie ook  www.lyre2009.com  

vanaf zondag 9 augustus - 14:00 uur Zing de zomer in – o.l.v. Madeleine Ingen Housz en  Lothar Berger
Een week: zondag 9 augustus 14.00u -zaterdag 15 augustus 12.00u
Zingen met hart en ziel met Madeleine Ingen Housz, ritme met handen, voeten en stem met Lothar Berger, met stilte
en meditatiemomenten, maar ook met swing en zomers genieten.
Volledig verzorgd op basis van vegetarische voeding - met zoveel mogelijk biologisch producten.
Centrum de Horst, Meddoseweg 22, Winterswijk
 info: 0343 533 880 , info@passieprojecten.nl en www.passieprojecten.nl
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vanaf dinsdag 18 augustus:Der Singende Mensch o.l.v. Christiaan Boele
De menselijke stem hoeft niet meer gevormd te worden, dat is ze al, ideaal als klankwezen, maar ze wacht erop om
bevrijd te worden....... (vrij vertaald naar Valborg Svärdstrom)
Christiaan Boele (1956, Nederland) zal in deze cursus aan diverse aspecten van de "Stimmenthüllung" werken:
Inleiding in de zangoefeningen
Zangoefeningen voor gevorderden
Therapeutische oefeningen voor zangers
Liederen
Lied-interpretatie
De cursus (Duitstalig) vindt plaats in een prachtige omgeving!
Met medewerking van Gerda Euskirchen, Theresia Geisser, Sigrid Johansen
dinsdag 18 augustus, Kloster Steinfeld, Hermann-Josef-Str. 4, Kall- Steinfeld
meer info op www.mensenmuziek.nl

vanaf zaterdag 12 september - Tweedaagse zangworkshop II o.l.v. Cileke Angenent en Thomas Adam 
Er vind een tweedaagse zangworkshop II plaats op 12 en 13 september 2009 in het Pinksterhuis van Bronlaak met
als inspiratiebron Valborg Werbeck-Svärdström onder leiding van Cileke Angenent en Thomas Adam met
zangoefeningen op het gebied van de adem, klank en articulatiestroom, koorzang, solo-stukken en improvisatie. 
Met Wolter Willemsen aan de vleugel.
Deze workshop is open voor iedereen. Mensen die de vorige keer meededen zullen hun ervaringen kunnen
verdiepen. De cursusbijdrage is €180 (incl. maaltijden).
Voor informatie over deze workshop en het project-koor o.l.v. Cileke Angenent in Nijmegen: 
Kijk op www.cilekeangenent.nl of bel Cileke (tel. 0486 - 476 552).
Aanmelden bij Jeannette Eeuwes (tel. 026 - 325 13 43) of: cileke.thomas@gmail.com.
vanaf zaterdag 12 september - 10:00 uur  Het Pinksterhuis van Bronlaak, Gemertseweg 36, Oploo

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.
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.
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Informatie TaKeTiNa retraite-workshop:
Vrijdag 20 November ‘09 (start 10.30 uur)t/m Zondag 22 November ‘09 (± 16.00 uur), Hotel Nassau, Bergen aan Zee 
Speciaal voor lezers van deze nieuwsbrief geld een verlenging van de kortingsprijs tot 1 september 2009:
dan wel opgeven met vermelding van: "mens en muziek"
zie uitgebreide folder: www.mensenmuziek.nl 
e-mail: kamalaraymakers@quicknet.nl    
tel. 072 5815606
Meer info over TaKeTiNa: www.taketina.com en binnenkort: www.taketinanederland.nl 

Zingen geeft je vleugels, jaarcursus o.l.v. Jacoba Dilg-van der Hoeven.
Voor wie:
 mensen die samen met anderen de vreugde en lichtheid van zingen willen ervaren

 mensen die een luisterend oor willen ontwikkelen voor de klank van hun eigen stem en die van anderen

 mensen die de rijkdom, de hoogte en de diepte van de eigen stem willen ontdekken en ontwikkelen, kortom 
vanuit hun hele menszijn willen zingen

 mensen, die hun ziel kwijt willen in het samen zingen van mooie, één- en meerstemmige liederen

 mensen die een voorbereiding of ondersteuning voor het zingen in een koor zoeken (ieder krijgt ook individuele
aanwijzingen)

Wat doen we:
 oefeningen met ritme en beweging, waarmee we als groep muzikale kwaliteiten oefenen

 zangoefeningen, die ons verbinden met ons zanginstrument: onszelf . We werken aan adem, klank en resonantie
als ook aan articulatie en expressie.

 zingen van liederen en zangimprovisaties. Het repertoire omvat canons en meerstemmige liederen uit klassiek en
wereldmuziek, levensliederen en een enkel popliedje. Voorop staat dat we met plezier zingen en onze grenzen
verleggen

Een beetje zangervaring is vereist, noten kunnen lezen is niet nodig, wel handig. Bij twijfel kunt u overleggen welke
cursus geschikt voor u is.
De cursus vindt plaats op 25 maandagavonden in de periode van 28 september 2009 t/m 26 april 2010
Van 20.30 tot 22.00 uur. Karbonkel, Steynlaan 28, Zeist
Kosten: € 275, - € incl. koffie/thee bij opgave en betaling voor 15 september 09
Daarna betaalt U: € 295, -
Max. aantal deelnemers: 15 personen
meer informatie: Jacoba Dilg – van der Hoeven: 030 691 3443 , jacoba@zingengeeftjevleugels.nl

Opleiding docent muziek van Hogeschool Helicon volgend jaar in Den Haag ! Wie doet mee ?
We gaan de samenwerking met de Euritmie Academie daadwerkelijk vormgeven. 
Vanaf 24 augustus 2009 zijn we gehuisvest aan de Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag. 
Je kunt je nog aanmelden voor onze kunstvakopleiding.
Ook nieuw: we werken aan een uitstroomprofiel waarin nog meer aandacht voor (samen)zang gestalte krijgt.
Zingend werken, werken met zang ? Kom naar Hogeschool Helicon Odm !
 info@hhelicon.nl of bel  (030) 693 79 00 / 693 79 19
meer info: www.opleidingdocentmuziek.nl  
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Basisopleiding Zingen, vanaf 25 september 2009, op vrijdagen 10-20:30, Antropia / de Reehorst, Driebergen
Zingen geeft vreugde en kan een ontspannende vrijetijdsbesteding zijn, maar je kunt nog meer met zingen.
Zingen doe je met je stem, je verklankt je stemming. 
Je zingt zoals je gestemd bent. Bij het zingen ben je zelf je instrument. Je kunt je instrument leren kennen en leren
stemmen en afstemmen op de ander. Aan zijn stem kun je de mens herkennen en leren kennen. 
De mens is zoals hij zingt.  
Binnen het Zangopleidingscentrum Leven is Beweging is plaats voor allerlei activiteiten die het zingen ondersteunen,
waarbij de verbindende schakel ontwikkeling is.
Basisopleiding Zingen is een driejarige beroepsondersteunende deeltijdopleiding die 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.
De opleiding is zo opgezet dat naast de stemvorming en de muzikale ontwikkeling uitgebreid aandacht wordt besteed
aan de  ontwikkeling van de persoonlijkheid  en het vinden van het eigenlijke levensdoel. Zo wordt de studie
tegelijkertijd aanleiding tot inzicht verwerven in de  eigen biografie,  in het functioneren in relaties en de eigen
lotsbestemming.  Dit stelt de student in staat om een gefundeerde keuze te kunnen maken voor een verdere
beroepsuitoefening. 
De opleiding kan gevolgd worden:Ter voorbereiding voor pedagogische of therapeutische beroepsuitoefening, ter
voorbereiding voor het zangersberoep en voor eigen ontwikkeling.
De opleiding is bedoeld voor: 
Mensen die zichzelf willen ontwikkelen door middel van zingen. 
Mensen die altijd al iets met zang/muziek hebben willen doen, maar daar tot nu toe nog niet aan toe gekomen zijn.
(Muziek)therapeuten, coaches, docenten en anderen, die zich meer in het zingen willen verdiepen.
Wat men uit deze studie haalt, hangt naast muzikale en stembegaafdheid in grote mate 
af van de eigen inzet en vaardigheid in het zelfstandig werken. 

Voor meer informatie: tel. Margit Schermann: 030-6960685, margitschermann@gmail.com  
De folder bevat uitgebreide informatie en is te downloaden op www.mensenmuziek.nl onder het kopje “opleidingen”

   

(4/4 Nieuwsbrief nr.3 Mens en Muziek, juli 2009) 


