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Er staan heel wat interssante activiteiten op de website, dus ga daar in ieder geval even kijken! Helaas dit keer  
wegens tijdgebrek geen selectie daaruit voor deze nieuwsbrief!
De initiatiefgroep is weer bijeen geweest en heeft inhoudelijk aan de conferentie Mens en Muziek gewerkt, de datum  
staat nu vast: donderdag 25 t/m zaterdag 27 oktober 2012
De conferentie “Muziek en het kleine kind” vond ook plaats....ijs en weder dienende! Het was een succes!
Een verslag van de lezingen van Marcel van Os is te vinden op onze website of met de directe link:
http://www.mensenmuziek.nl/pdf/verslag_mehkk.pdf

vrijdag 23 maart 2012: John Billing geeft lierworkshop en concert op Scorlewald, 
Valkenlaan 14, 1871 AV Schoorl (NH)
Deze lierlierworkshop is voor beginners t/m gevorderden!
John Billing, uit Engeland, geeft concerten en workshops over de hele wereld en komt naar Scorlewald om een  
concert te geven.
We maken van de gelegenheid gebruik om met deze zeer ervaren lierspeler een workshop te organiseren voor  
iedereen die interesse heeft in het spelen op een lier. De workshop duurt van 10u. tot 17u. We werken met elkaar  
tijdens de workshop aan een stuk waar zowel beginners als gevorderde spelers zich in thuis zullen voelen. Als het  
allemaal lukt dan kunnen we wellicht dit stuk ten gehore brengen op het concertje wat om 19:30 u. plaats zal vinden
in de Halde-zaal. Er zijn voor deze dag een aantal leenlieren aanwezig, maar eigen instrumenten genieten
natuurlijk voorkeur! We spelen in a=440. Van 9-10 kan er gestemd worden, evt met hulp. Op aanvraag kan  
bladmuziek opgestuurd worden voor de wat meer ingewikkelde partij.
Het lierconcert in de Halde-zaal is vrij toegankelijk (vrijwillige bijdrage) voor bewoners van Scorlewald
en andere geïnteresseerden.
Op deze dag is koffie/thee, een warme middagmaaltijd en een avondbroodje inbegrepen.
De bijdrage voor de workshop is €45,- incl. eten / drinken
(reductie voor studenten of 65+ etc. op aanvraag)
Op de www.mensenmuziek.nl is naast de agenda een aparte pagina aan John Billing gewijd. Hier is ook de pdf-poster  
te downloaden, om uit te printen en bijvoorbeeld op school op te hangen. 
(directe link: http://www.mensenmuziek.nl/billing.pdf)
Info en aanmelden bij Eric Speelman:
eric@mensenmuziek.nl
tel. 0610367528

Op www.mensenmuziek.nl staan voortdurend nieuwe activiteiten! U kunt zelf ook onder aan de  
agendapagina met de invulhulp uw aankondiging aan deze website toevoegen!
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