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Het tweede 'Magazine Mens en Muziek' wordt rond kerst verstuurd! 
Alle donateurs en bezoekers van de conferentie Mens en Muziek zullen een exemplaar in de bus ontvangen. Het
magazine bevat interessante artikelen, die zeker ook een samenhang hebben met de komende conferentie Mens en
Muziek 2010. Wij hopen natuurlijk dat het magazine eraan bijdraagt dat meer mensen de stichting ondersteunen met
een donatie, zodat we in de toekomst onze activiteiten kunnen voortzetten. 
Doordat veel banken de adresgegevens niet op de overschrijving vermelden, kan het zijn dat enkele donateurs het
magazine niet ontvangen! Ook van de nieuwsbrieflezers hebben we meestal alleen het emailadres. 
Wilt u er zeker van zijn dat u het magazine krijgt, mail dan per ommegaand uw adresgegevens naar: 
mail @ mensenmuziek.nl 
Met een donatie op Rabobank nr. 35 85 42 863 t.n.v. Stichting Mens en Muziek zijn we natuurlijk heel blij! 
Een kleine bijdrage van bijvoorbeeld 5 euro helpt al om de kosten van het magazine te financieren.

Een fijne kersttijd en een muzikaal 2010 toegewenst, namens het bestuur en de initiatiefgroep van Mens en Muziek!
Eric Speelman

Nieuw op de website www.mensenmuziek.nl: 

Het nootje 'magazines':

• De eerste magazines van Mens en Muziek zijn nu ook op de website te vinden (als PDF).

Het nootje 'publicaties':

• Diverse artikelen uit het magazine refereren aan uitgebreidere teksten, die voor het magazine zelf niet
geschikt waren. Zo is bijvoorbeeld de complete tekst van het Engelstalige artikel 'Redrawing the Horizons of
the Map of Music' door Micael Deason Barrow gepubliceerd.

Het nootje 'muziek-pedagogie':

• 'Van competentie naar inspiratie', een artikel van de hand van Reyer Ploeg. Dit artikel gaat over de opleiding
docent muziek, en beschrijft ervaringen van een studieweek in Rüspe, Duitsland. Mooie foto's illustreren de
creatieve en intensieve ervaringen die de studenten daar beleven.

• 'Toeval gezocht', een artikel van Marcel van Os is een reactie op de conferentie 'Toeval gezocht' die 9 oktober
2009 plaatsvond. In dit artikel wordt kritisch gekeken naar de muziekontwikkeling op de basisschool.
Ervaringen met de Reggio Emilia benadering komen aan bod. 'Het competente kind' versus evidence based
onderwijs!

• 'Muziek, de ontwikkeling van het kind' :Het complete werkstuk van Jeroen Moes, over het intervalbeleven. 
Een verkorte versie is te lezen in het magazine Mens en Muziek 2010.

Donateurs: 

We danken de donateurs van Mens en Muziek hartelijk voor hun donatie. We konden dit jaar weer de druk van het
magazine 2010 realiseren. Ook staat de 'Conferentie Mens en Muziek' in 2010 weer op het programma.
Wilt u Stichting Mens en Muziek een steuntje in de rug geven, word dan ook donateur!
U kunt uw adresgegevens sturen naar mail@mensenmuziek.nl, Wij sturen u dan het magazine 2010 met een
acceptgiro toe. 
U kunt natuurlijk ook een donatie storten op bankrekening nr. 35.85.42.863 t.n.v. Stichting Mens en Muziek,
Valkenlaan 14, 1871AV Schoorl.
Stichting Mens en Muziek is een goede doel stichting, u kunt uw donatie als aftrekpost gebruiken voor uw inkomsten-
belasting.
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Zo maar een greep uit de agenda: (op www.mensenmuziek.nl vind je het complete en actuele overzicht)

zaterdag 19 december, Meezing Weihnachtsoratorium
O.l.v. Madeleine Ingen Housz, mmv Capella Passionata en professionele solisten.
We voeren het Weihnachtsoratorium van J. S. Bach uit als meezingconcert, samen met geoefende en beginnende
zangers.
Dit jaar zingen we cantate 1, 3, 5 en 6.
* Cantate 1: 1e kerstdag - een feestelijk begin
* Cantate 3: 3e kerstdag - de herders – dankbaarheid
* Cantate 5: 1e zondag nieuwjaar - 3 wijzen in Jeruzalem bij Herodes
* Cantate 6: Epiphanie - 3 koningen bij het kind Jezus
Een mooiere voorbereiding op de Kerst is bijna niet denkbaar.
zaterdag 19 december - 10:00 uur Geertekerk, Geertebolwerk, Utrecht 
info: 0343 533 880 en www.passieprojecen.nl     en www.mensenmuziek.nl

zondag 20 december, Midwinterviering 2009
Kerst- en midwinterliederen zingen uit allerlei landen, met Sanja Stoutjesdijk 
Kosten: € 17,50 inclusief koffie/thee Graag van tevoren aanmelden.
De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden tel.071 512 3137 www.zonneboom.nl

vanaf zondag 27 december, Midwinterdagen
Van de PassieProjecten met Madeleine Ingen Housz en accordeonbegeleiding van Agaath Mulder.
Het jaar uit met zang en ritme, verstillen en in beweging komen. We gaan uit van een groepsgrootte tussen 12 en 20
deelnemers. We zoeken wel de sfeer van kersttijd, maar we gaan ons niet richten op kerstliedjes, maar op
wereldmuziek, Taizéhymnes, mantra’s.
En voor de goede orde: je hoeft géén goede zanger te zijn! Plezier in zingen en zin in bewegen is genoeg.
vanaf zondag 27 december - 11:30 uur Centrum De Horst, Meddoseweg 22, Winterswijk
Je kunt blijven tot 31 december ’09 of 1 januari ’10.
info: 0343 533 880 en www.passieprojecen.nl

vanaf dinsdag 5 januari, Zingen op het Leven
3e serie Zingen op het Leven met Madeleine Ingen Housz.
Dinsdagavonden: eerste halfuur om beurten - ritmeoefeningen en stemwerk.
Vanaf 19.30-21.30u zingen we wereldmuziek, Jiddisch, mantra’s etc. ondersteund door accordeon en slagwerk.
zie het dataschema, niet alle dinsdagavonden zijn bezet.
vanaf dinsdag 5 januari - 19:00 uur
Landgoed De Reehorst, Tuinzaal, Hoofdstraat 12, Driebergen
info: 0343 533 880 en www.passieprojecen.nl

zaterdag 9 januari, Winterfestival 
Een uitgebreid programma voor beroeps en amateur musici. Met workshops van o.a. Petra Rosenberg (lier), Arpad
Shermann (koordirectie), Christiaan Boele (Werbeck-zang), Fenneken Francken (Bleffert), Rebecca Stewart (oude
muziek), Els Schreuder (blokfluit), Trees Meijer (strijk en blaas ensemble). Conserten worden gegeven door:
Collegium Amisfurtense, Valborg Octet, duo. 
Het programma vindt plaats op Helicon op zaterdag 9 januari van 09:00 tot 18:00 uur
Uitgebreide informatie is te vinden op de website www.mensenmuziek.nl
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