NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK februari 2010 nr. 1a
Nieuwe bankgegevens:
Inderdaad komen er steeds meer mislukte overschrijvingen binnen van de acceptgirokaarten, die met het Magazine
Mens en Muziek meegestuurd waren! Het beste kunt u uw donatie, als deze niet gelukt is, overmaken naar ons
Triodosbank nummer.
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.

Helaas waren er een paar items uit onze agenda verdwenen, vandaar deze correctie:
(U kunt via de website, onder aan de agendapagina, ook zelf items toevoegen mits deze in de doelstelling passen!)
20-21 februari 2010 TaKeTiNa 2-daagse workshop
m.m.v. Lothar Berger en Uli Silbermann
Op uitnodiging van Madeleine Ingen Housz organiseert PassieProjecten voor de 7e maal een weekendworkshop
(za/zo) TaKeTiNa.
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.
Docent/sourdotrommelaar: Lothar Berger en Uli Silbermann.
Vanaf zaterdag 20 februari - 10:00 uur
Vrijeschool Zeist, Socrateslaan 22, 3707 GL Zeist
Info: 0343 533 880 en www.passieprojecen.nl en www.mensenmuziek.nl
M...Van liefde en Verlangen... Concert Werbeck Ensemble o.l.v. Christiaan Boele.
Het Werbeck Ensemble is een internationaal vocaal ensemble (De zangers en zangeressen komen uit Duitsland,
Zwitserland, Frankrijk en Nederland) en staat onder leiding van Christiaan Boele. Het ensemble gaat op zoek naar …
liefde en verlangen… in het wereldlijke en geestelijke lied.Op het programma staan: Johannes Brahms: Sieben Lieder
Op. 62 Antonin Dvorak: Šest Moravských Dvojzpěvů (6 Moravische liederen) Paul Hindemith: Six Chansons Darius
Milhaud: Quatrains Valaisans E. Pepping: Jesus und Nikodemus en werken van Giovanni Palestrina, Charles
Stanford, Josef Rheinberger , Rainer- Michael Munz en Jürgen Schriefer. De bijzondere klankkwaliteit van het
Werbeck Ensemble komt voort uit het intensief werken met zangoefeningen van de Schule der Stimmenthüllung.
Deze Zangscholing is opgezet door de Zweedse zangeres Valborg Werbeck-Svärdström (1879-1972). Het
uitgangspunt van deze scholing is de mogelijkheid van iedere stem, zich te bevrijden van hindernissen, waardoor de
stem op een natuurlijke gezonde wijze vrij en klankvol in de ruimte kan verschijnen. Het ensemble streeft naar een
klankideaal dat van schoonheid en helderheid een harmonie van stemmen schept. Een klankkwaliteit die het innerlijk
beleven van mensen diep raakt en verrijkt.
Zaterdag 13 maart - 20:15 uur Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht t 0725618891 Entree: €15,-/ €10,Zondag 14 maart – 13:30 uur Johanneskerk, Badhuisweg 27 Zutphen: Entree: vrijwillige bijdrage

info@stemonthulling.nl www.antrovista.com/agenda/bestanden/35270.1265309750.pdf
website: www.stemonthulling.nlet
Vacature: Medewerker verkoop van Choroi-instrumenten
Met spoed zoek ik een nieuwe collega voor de verkoop van Choroi-instrumenten vanuit Schoorl. Helaas gaat na 3 jaar
onze collega uit de winkel van Scorlewald weg. De functie start met een contract van 6 maanden en houd in:
advies en verkoop, opzetten webwinkel en verkoopsysteem, inkoop Choroi-instrumenten van de buitenlandse
sociaaltherapeutsche werkplaatsen. De vacature gaat over 18 uur, de werktijden zijn bespreekbaar, (liefst dinsdag,
donderdag en in ieder geval zaterdag). Beheersing van de duitse en engelse taal, computervaardigheid (office, word,
excel) is een vereiste.
Meer informatie: Eric Speelman 072 5099458 / 0610367528
(1/1 Nieuwsbrief nr.1a Mens en Muziek, februari 2010)

