
 
 
 
NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr. 4,  7 april 2005 
 
Dit keer een heel korte nieuwsbrief, maar wel met een interessante bijlage! 
Vergeet niet om activiteiten door te geven voor op de website: mail@mensenmuziek.nl 
Eric Speelman 
 
IMPROVISATIEFESTIVAL: 10-13 AUGUSTUS OP HOGESCHOOL HELICON, ZEIST 
‘De luisterende en scheppende mens’ 
 
In de bijlage van deze nieuwsbrief is het volledige programma van dit festival te vinden, inclusief de 
aanmeldingsformulieren. Het kan een fantastisch evenement worden, mits er natuurlijk voldoende 
enthousiaste en geïnspireerde deelnemers inschrijven. De vraag die ik nu ga stellen is dus duidelijk! 
Doet u mee?!  En als u dan onverhoopt niet het gehele festival mee kunt maken, kom dan op de  
avonden naar de concerten van interessante en vernieuwende ensembles. De concertplanning vindt 
u ook in het bijgevoegde programma en losse kaarten zijn verkrijgbaar. 
Het is vanzelfsprekend ook fijn als u anderen op de hoogte brengt van dit festival.  
U kunt het bestandje zo uitprinten en doorgeven, ophangen op een goede locatie of naar een 
geïnteresseerde doormailen. Vanzelfsprekend is de informatie ook op de website te vinden, maar de 
folder kan ook in een gewone enveloppe aan u toegestuurd worden (gezellig met de postbode!):  
bel voor meer informatie naar Hogeschool Helicon, Olivia Verwoerd: 030 6937901,  
mens en muziek: 072 509 9458, of Fenneken Francken 070 354 24 90 
 
AGENDA:  (dit is slechts een selectie, actuele en aanvullende informatie vind je op de website 
www.mensenmuziek.nl) 
 
* zaterdag 23 april in Bergen N.H: 9e grote landelijke samenspeeldag voor alle lierspelers! 
Dit jaar hebben we gekozen voor een muzikale omspeling van het prachtige sprookje "De bloedende 
zwaan" van Jeanna Oterdahl. Het verhaal zal verteld worden door Josepha Suy. Op meerdere 
plaatsen zal het gesproken woord afgewisseld worden met liermuziek (o.l.v. Floortje Bedaux, m.m.v. 
Tineke Teunissen, zang en Eric Speelman, Choroi d-fluit) en geimproviseerde klankspelen (o.l.v. Rob 
van Asch). De muziekstukken zijn deels door Petra Rosenberg geschreven en deels verzameld uit de 
bestaande lierliteratuur. De muziek is zo gekozen dat, net als andere jaren, jong en oud, beginners en 
gevorderden mee kunnen doen! 
Informatie op de website en bij: Petra Rosenberg 030-6924195 e.mail rosenberg.t.p@worldonline.nl 
of Floortje Bedaux 079-3517124 e.mail: floortje@bedaux.net 
 
Concert 
*donderdag 5 mei Weidler Kwartet Texel, NH kerk, den Burg Texel (info 0222 319990) 
De Russenoorlog, opera van Alexander Comitas solisten, kamerkoor, strijkkwartet en harmonium 
 
Workshops: 
* Workshop en infodag van Choroi 28 mei 2005  Er zijn op deze dag weer volop mogelijkheden om 
het Choroi-instrumentarium te leren kennen. O.a. Lierworkshop van Diana Todria, Slagwerkworkshop 
van Dick Verbeek. En natuurlijk weer een workshop voor de kinderen.  
Voor meer informatie bel: Choroi 072 509 3763 
 
 
Kijk voor meer en andere aktiviteiten op www.mensenmuziek.nl 
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