NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr. 5, 13 mei 2005

Allereerst maar weer eens een oproep:
Om het platform MENS EN MUZIEK te laten groeien tot een plek waar je veel informatie kunt vinden
over alle vernieuwende muziekactiviteiten, is het van belang dat er voldoende informatie aangeleverd
gaat worden. Organiseer je zelf wat, of weet je een interessante activiteit, kijk even of het al gemeld is
aan de website en nieuwsbrief. Weet je nog geïnteresseerden voor de nieuwsbrief, geef hun een
kopie mee, of het adres van de website en vraag of ze zich willen aanmelden.
Ik hoop dat het lukt om de uitwisseling te intensiveren!
Een paar activiteiten verdienen bijzondere aandacht:
IMPROVISATIEFESTIVAL: 10-13 AUGUSTUS OP HOGESCHOOL HELICON, ZEIST
‘De luisterende en scheppende mens’
Het belooft een bijzonder festival te worden!
Gewoon nu inschrijven! Bel Hogeschool Helicon, Olivia Verwoerd: 030 6937901
Alle informatie, programma, aanmeldingsformulieren, te verspreiden poster etc. Etc. Is natuurlijk op
de website te vinden!
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, voor beginners en gevorderden
• Slagwerkworkshop van Dick Verbeek,
• Improvisatieworkshop met het thema: “de temperamenten uitgedrukt in muziek”
• En natuurlijk weer workshops voor de kinderen.
Voor meer informatie bel: Choroi 072 509 3763, email: info@choroi.nl

Eric Speelman
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AGENDA: (dit is slechts een selectie, actuele en aanvullende informatie vind je op de website
www.mensenmuziek.nl)

opendag werkplaats "de Maanviool"
Zutphen, zaterdag 21mei van 11.00u tot 16.00u
Dijkstraat 7 Zutphen
Te horen en zien: Chrotta,Trycrwth, Strijkpsalter en kinnoor.
Thema: de strijkpsalter een eigentijds instrument met een eigen klankkleur
Telefoon: (0575) 515 161, Albert ter Beek
(zie: www.demaanviool.com)

Workshop en infodag van CHOROI
Schoorl, zaterdag 28 mei 2005
Er zijn op deze dag weer volop mogelijkheden om het Choroi-instrumentarium te leren kennen. O.a.
Lierworkshop van Diana Todria, voor beginners en gevorderden
Slagwerkworkshop van Dick Verbeek,
Improvisatieworkshop met het thema: “de temperamenten uitgedrukt in muziek”
En natuurlijk weer workshops voor de kinderen.
Voor meer informatie bel: Choroi 072 509 3763
(zie www.choroi.nl)

Concert: Het beeld BARST in de tijd
Zutphen, zaterdag 18 juni 2005
Amateurs en professionele kunstenaars uit verschillende kunstrichtingen werken samen onder de titel
Het Beeld barst in de Tijd. Thematisch uitgangspunt is dat het beeld dat de mens van zijn wereld
maakt, moet barsten, wil hij zich kunnen ontwikkelen.
Tijdens het eigentijdse programma wisselen zang, slagwerk, cello, orgel, poëzievoordracht,
bewegingstheater en film elkaar af. De gedichten zijn van Robert la Boresa, Reinier Maliepaard
schreef de muziek. Verder werken mee het Zutphens Vocaal Ensemble o.l.v. Els Dijkerman, de
zangsolisten Petra Stoute en Bert van de Wetering, Euritmietheater NU, filmmaker Karel Doing,
celliste Myrthe van Hulst en organist Klaas Stok. Fenneken Francken en Dick Verbeeck bespelen een
dubbelopstelling slagwerk.
Sint Walburgiskerk, Zutphen op zaterdag 18 juni 2005 om 20.15 uur.
De kerk is een uur voor aanvang geopend (vrije zit). Entree 12 euro, 65+, CJP, scholieren 6 euro
(zie www.hetbeeldbarstindetijd.nl)

IMPROVISATIEFESTIVAL: ‘De luisterende en scheppende mens’
Zeist, 10-13 augustus Hogeschool Helicon
Een bijzonder improvisatiefestival met vele workshops en 3 concertavonden!
Gewoon nu inschrijven! Bel Hogeschool Helicon, Olivia Verwoerd: 030 6937901
Alle informatie, programma, aanmeldingsformulieren, te verspreiden poster etc. is natuurlijk op de
website te vinden!
(zie www.mensenmuziek.nl)
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