NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK februari 2010 nr. 1
Werd uw donatie door onze bank geweigerd?
Het zojuist verschenen “Magazine Mens en Muziek 2010” gaf de aanleiding om wat ondersteuning te vragen in de
kosten van deze uitgave. Enkele donaties hebben we ontvangen, en daarvoor veel dank! Echter hebben we ook van
de bank bericht gekregen dat enkele acceptgiro's niet overgeboekt konden worden op Rabobank nr. 35 85 42 863
t.n.v. Stichting Mens en Muziek. Wilt u svp controleren of uw overboeking gelukt is?

Nieuwe bankgegevens:
Onze voorkeur gaat er naar uit dat donaties in het vervolg via de Triodosbank gaan lopen.
Naast het bestaande Rabobanknummer hebben we een nieuw bankrekeningnummer geopend bij de Triodosbank.
De gegevens zijn als volgt:
Triodosbank t.n.v.
Stichting Mens en Muziek, Schoorl
rekeningnummer: 39.01.82.591
IBAN: NL24TRIO 0390182591
Een kleine bijdrage van bijvoorbeeld 5 euro helpt al om de kosten van het magazine te financieren. Stichting Mens en
Muziek is een goede doelen stichting, u kunt uw donatie dus als aftrekpost gebruiken voor uw inkomsten-belasting.

De Conferentie Mens en Muziek 2010 zal van 28-30 oktober plaats vinden op Scorlewald, Schoorl
Dit jaar werkgroepen, concerten en bijdragen van o.a. Pär Ahlbom, Rob van Asch, Michael Deason Barrow,
Christiaan Boele, Reinhild Brass, Fenneken Francken, Rike Kohlhepp en Thomas Reuter, Marcel van Os,
Martin Tobiassen, Dick Verbeeck, Cornelia Wiemers (v.h. Nickel).... en anderen.....
De conferentie begint dus een mooie invulling te krijgen! Meer informatie volgt op www.mensenmuziek.nl

Een greep uit de agenda op www.mensenmuziek.nl
(U kunt via de website, onder aan de agendapagina, ook zelf items toevoegen mits deze in de doelstelling passen!)
5-6-7 februari 2010 noordelijk weekend voor muziekliefhebbers
m.m.v. Lothar Berger, Madeleine Ingen Housz en Agaath Mulder
Vrije Volkshogeschool Meppel ~ éducation permanente en antroposofie ~ organiseert samen met Passieprojecten
zang * TaKeTiNa * stemwerk (accreditatie SRVB en NVKT)
Heemhuys Thaleia, Veendijk 22A, 7971RR Havelte
een unieke combinatie van docenten en setting:
diepe ontspanning, plezier, ontroering en swing
Zang met Madeleine Ingen Housz (dirigent) en Agaath Mulder (accordeon).
Dit weekend wordt ondermeer geput uit ‘Over de stroom’, de liedbundel van Madeleine voor mensen van 9 tot 99 en
uit de ‘Come Together Songs’ bundels van Hagara Feinbier. Kennis van het notenschrift is niet nodig.
Taketina met Lothar Berger en Madeleine (sourdotrommel).
Lothar zal ons leiden in 1 kleine en 2 grote ritmesessies Stemwerk met Madeleine (stemcoach).
Er zal een openbare workshop stemwerk zijn. Leerzaam voor iedereen met stemvragen
(stembereik, bibberitus, heesheid, ademsteun, bij jezelf zijn, etc.).
Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20
geschikt voor alle leeftijden (muziek)therapeuten, leraren, musici, koorzangers en iedereen die geïnteresseerd is,
zowel beginners als gevorderden; kennis van notenschrift niet nodig
Particulieren: 180,- euro (SRVB en NVKT) Bedrijven: 240,- euro
Kosten inclusief 2 x ontbijt, 2x lunch, 2 x avondmaaltijd en warme dranken
(als de financiën een overwegend bezwaar vormen kunnen we in overleg gaan)
info: 0343 533 880 en www.passieprojecen.nl en www.mensenmuziek.nl
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Zaterdag 13 februari: Improvisatie met gedichten en sprookjes als inspiratiebron
In het gesproken woord is ritme en melodie verborgen. Dit kan een bron zijn om nieuwe ideeën op te doen voor
muzikale improvisatie. De beleving van muziek en een gedicht of een sprookje kunnen elkaar inspireren. We zullen
werken aan de kwaliteit van toonvorming. Hoe kan jij je aanslag een soortgelijke expressie geven als het woord?
Welk toonmateriaal past bij een bepaalde tekst, welk ritme? Hoe ontstaat er een ademhaling tussen toon en woord?
Ervaring met improvisatie is niet noodzakelijk.
Plaats: Bij Petra Rosenberg, Stationslaan 8A, 3701EP Zeist, Tel: 030-6924195
Tijd: zaterdag 13 februari, 9.30 uur stemmen en koffie/thee; 10.00 uur beginnen tot 16.00 uur
Aanmelden: bij Petra, wega@rosenberg-rosenberg.nl, of schriftelijk.
Meenemen: lier (of ander instrument zoals harp en gitaar), brood voor lunch
Kosten: € 25.- (studerenden €15,-), graag van te voren betalen zie lier en euritmie.
Vanaf 13 februari: Basistraining Stemexpressie
Met Madeleine Ingen Housz.
Een jaartraining bestaande uit 3x 2dagen en 5 losse dagen, daarnaast nog 3 individuele sessies.
Start 13/14 februari, slot: 6/7 november
Deze stemexpressietraining geeft de mogelijkheid om langere tijd op onderzoek uit te gaan, te experimenteren,
nieuwe ervaringen op te doen. Een vaste groep, samen en individueel werk in de groep, oefeningen in 2-tallen,
intervisie en 3 individuele sessies. Deze jaartraining is bedoeld voor ieder die zichzelf persoonlijk verder wil
ontwikkelen, bewustzijn wil vergroten over wie je bent en waar naar toe te gaan om er vervolgens vorm aan te geven
en voor een ieder die stem, adem, stemexpressie (meer) plek of een nieuwe impuls wil geven in het werk en bij het
uitbreiden van de eigen beroepsmogelijkheden.
Vanaf zaterdag 13 februari - 10:00 uur
Landgoed de Reehorst - Villa, Hoofdstraat 12, 3972 LA Driebergen
tel.: 0343 533 880
email: info@passieprojecten.nl
www.passieprojecten.nl
Zondag 14 februari: Een vrolic wesen
Het ensemble ’Een vrolic wesen’ geeft 14 februari 2010 om 14.00 uur een concert in de Willibrorduskerk in Utrecht.
’Een vrolic wesen’ is de titel van een populair lied rond 1500. Daarop hebben verschillende nationale en internationale
componisten bewerkingen geschreven voor stem of instrumenten. Ook is de melodie gebruikt voor religieuze muziek.
En dan klinkt zo’n zelfde melodie verrassend anders!
Het ensemble speelt in verschillende bezettingen liederen met variaties daarop van onder meer Heinrich Isaac,
Josquin Desprez en Paul Hofhaimer. Jos van der Giessen speelt op kistorgel. Paul Smit speelt op trombone en
schuiftrompet. Op blokfluit Marijke Lombaers en Inge van Keulen zingt.
Het publiek dat dit programma eerder beluisterde, waardeerde de intense samenwerking binnen het ensemble.
Door sterk samen te kleuren speelt het ensemble met de grenzen tussen vocale en instrumentale muziek.
De toegang is vrij; bij de uitgang is er een collecte.
Zondag 14 februari - 14:00 uur
Willibrorduskerk, Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht
tel.: 0343 785 562
email: vankeulen.inge@gmail.com
www.eenvrolicwesen.tk
Zaterdag 27 februari 2010: De kunst van het zingen III
In het Pinksterhuis van Bronlaak in Oploo zal de derde zangworkshop van Cileke Angenent en Thomas Adam
geïnspireerd door Valborg Werbeck-Svärdström plaats vinden.
Deze workshop is open voor iedereen en biedt bovendien gelegenheid tot verdieping voor mensen die ervaring
hebben met deze scholingsweg.
De bijdrage is 70 euro.
Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Cileke Angenent per mail of telefoon.
Zaterdag 27 februari - 10:00 uur
Bronlaak, Gemertseweg, 5841 CE Oploo
tel.: 0486 476 552
email: cilekeangenent@kpnmail.nl
www.mensenmuziek.nl en www.cilekeangenent.nl
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Zaterdag 6 maart: De kracht van de terughouding
Nascholing voor muziektherapeuten en euritmietherapeuten.
Wat kunnen muziektherapeuten en euritmietherapeuten van elkaar leren?
Heeft de toon een beweging en de beweging een klank? Aan de hand van enkele intervallen willen we proberen deze
fenomenen beleefbaar te maken en de therapeutische werking ervan te onderzoeken.
De therapie is gebaat bij eenvoud en intensiteit van de enkele oefening - de werking komt immers al uit de toon en de
beweging zelf! Naast een gezamenlijk deel, waarin luisteren en bewegen centraal staan, zal er in groepen worden
gewerkt. Voor iedere beroepsgroep zal vanuit beide therapierichtingen geoefend worden, vakinhoudelijk als het de
eigen therapie betreft en ’vakoverschreidend’ als het de andere therapie betreft.
Vakinhoudelijk deel voor de muziektherapeuten: het ’verborgen’ interval.
Vakinhoudelijk deel voor de euritmietherapeuten: toonheileuritmie.
Docenten: Emilie de Lanoy Meijer, muziektherapeut en Gertrud Mau, euritmietherapeut.
Kosten: € 30, Accreditatie: 4 uur
Aanmelden via telefoon of e-mail. Tel.: 070 355 1093, email: edlm@casema.nl
Zaterdag 6 maart - 10:00 uur
Den Haag, Malakkastraat 150, 2585 SV Den Haag
Vanaf 7 maart: Stoomcursus Mattheus Passion
Voor meezingers van de Mattheus Passion worden stoomcursussen georganiseerd door PassieProjecten.
op 7 en 14 maart voor Sopranen en Alten
op 14 en 21 maart voor Tenoren en Bassen
Leerzaam, leuk en een goede voorbereiding op de uitvoering.
Vanaf zondag 7 maart - 11:00 uur
Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 12, 3972 LA Driebergen
tel.: 0343 533 880
email: info@passieprojecten.nl www.passieprojecten.nl
Zaterdag 27 maart: Workshop Werbeckzang
Om belangstellenden in en rondom Groningen nu eens zelf in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen met
zingen volgens de benadering van mevr. Valborg Werbeck-Svärdström, die aansluit bij de geesteswetenschap van
Rudolf Steiner, wordt er in samenwerking met Stichting Valborg een workshop georganiseerd.
Programma:
We starten met een klein optreden van het Valborg Octet. Daarna wordt er in groepen zangles gegeven, waarbij een
vierstemmig lied wordt ingestudeerd. Vervolgens wordt het geheel door dirigent Árpád Schermann tot een geheel
gesmeed.
Na afloop is er ruimte voor uitwisseling van de ervaringen.
Zaterdag 27 maart - 15:00 uur
Christengemeenschap Groningen, Lauwersstraat 3, 9725 HD Groningen
tel.: 06 5518 7716 email: werbecknoord@gmail.com
Zaterdag 24 april 2010: Lier samenspeeldag
We gaan werken aan Ierse muziek die bewerkt is voor lier door John Billing en we spelen het geliefde stuk Everyman
van Colin Tanser.
Plaats: Tobiasschool, Prof.Lorentzlaan 16, 3701CC Zeist
Tijd: van 9.30 uur, stemmen, koffie e.d., tot 16.30 uur
(om 16 uur spelen we de muziek nog een keer door, bezoek welkom!)
Kosten en aanmelden: € 25,- graag vóór 1 april. (studerenden €15,-) vooraf te voldoen op reknr. 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.
Meenemen: muziek, muziekstandaard, middagboterham.
Voor koffie e.d. wordt gezorgd.
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