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De Lierkrant

Improvisatie, hoe oefen je dat?

In principe is de lierkrant tot nu toe gratis, maar als je dit
initiatief wilt steunen, zijn bijdragen welkom op giro
335846 van de Stichting WEGA, Wildenberg 40 2716
NE Zoetermeer.

zaterdag 29 jan. 2005

We proberen elk najaar een krant uit te brengen. In de
Lierkrant kun je berichten plaatsen, zoals: Is er een
liergroep die spelers zoekt? Is er een lierspeler die een
groep zoekt? Geef je een voorspeeldag? Zoek je een
gebruikte lier of heb je er één te koop of te huur? Stuur
je berichten naar de redactie.
Het uitbrengen van de lierkrant is een tijdrovende
bezigheid. De redactie heeft dan ook dringend behoefte
aan versterking: wie wil meewerken? Laat het graag snel
weten.
Heb je deze krant via iemand gekregen en wil je hem
zelf toegezonden krijgen? Wil je dan je naam
doorgeven? Wil je deze krant doorgeven aan
geïnteresseerde mensen in je omgeving?
Heb je deze krant ontvangen en heb je daar eigenlijk niet
zo’n behoefte aan? Geef dat alsjeblieft door.
Graag je e-mail adres doorgeven, dat is voor ons de en
makkelijkste en goedkoopste manier van versturen.

Studiedag in Zeist, Stationslaan 8a, onder leiding van
Petra Rosenberg
Iedereen wil graag improviseren op de lier, maar
verdwaalt vlug in alles wat muzikaal mogelijk is of
vervalt in standaard melodietjes of klanken. We

zullen deze

dag werken aan individuele improvisatie en improvisatie
in groepjes van twee of drie mensen. Iedereen die een
beetje thuis is op de lier is welkom.
Informatie en aanmelding bij Petra, adres zie boven,
voor 15 januari (het liefst eerder), kosten € 10,-. Zelf
brood mee nemen, voor drinken en soep wordt gezorgd.

Muziek in de laatste levensfase
zaterdag 2 april 2005 te Zeist
Deze studiegroep houdt zich intensief bezig met (lier)muziek in de laatste levensfase en komt twee maal per
jaar bijeen bij Petra Rosenberg, adres zie boven.
’s Morgens is er een studieprogramma en ‘smiddags
een praktijkgericht programma.
Informatie en aanmelden: Els v. d. Pol Doorwerthstr.
35, 6535 MT Nijmegen, tel: 024-354.20.17

Studie en ontmoetingsdagen
2004/2005

9e grote landelijke samenspeeldag
voor jong en oud

Conferentie mens en muziek

zaterdag 23 april 2005 in Bergen N.H.

22-24 oktober in Schoorl

Deze conferentie is bedoelt voor muziektherapeuten,
pedagogen, instrumentbouwers en musici die
vernieuwende gezichtspunten zoeken op hun vakgebied.
Er zijn lezingen, workshops en concerten. Vrijdagavond
spelen: het Ensemble Ghaun, het Wega ensemble en het
Choroi ensemble. Zaterdag avond treedt de
muziekimprovisatiegroep ImpAkt op.
Verdere informatie www.mensenmuziek.nl
Aanmelding per brief: inst. Scorlewald Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl, e-mail: info@mensenmuziek.nl
fax: t.a.v. Mia Dekker of Erik Speelman 072-5091391
tel: 072.5093763 of 072.5099458

De afgelopen samenspeeldag hebben we muziek
gespeeld die aansloot bij een verhaal, het borstelkind. Dit
is zo goed bevallen dat we dit jaar naar een nieuw
verhaal zoeken om ons muziekaal te laten inspireren. De
dag is bedoeld voor iedereen die lier speelt en graag
samen speelt. We zoeken muziek voor beginnende
spelers en zullen zorgen dat er voor gevorderde
lierspelers ook een uitdaging. Informatie bij Floortje of
Petra. Mensen die de muziek willen bestellen kunnen dat
nu al opgeven, dan kunnen wij die in januari opsturen.

Vooraankondiging

Wereld-Lier-Conferentie 2006
Er wordt een internationale conferentie voorbereid in
Belfast, Ierland van af donderdag avond 27 juli tot
dinsdag 1 augustus.
Het thema van de conferentie is: genezende klanken
Informatie: e-mail: www.lyreworld.net

Mededelingen
Lijst lierleerkrachten

een platvorm waar iedereen gebruik van kan maken.
Kijk voor informatie op internet: www.mensenmuziek.nl

Erik Speelman wil een lijst samenstellen met
lierleerkrachten, opdat men bij Choroi kopers van een
lier naar een mogelijke leerkracht kan doorverwijzen.
Opgeven bij: Eric Speelman, Scorlewald Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl, e-mail: info@mensenmuziek.nl

Dringende vraag: Wil iedereen die een concert
organiseert of een cursus geeft, die voor andere mensen
ook interessant is, dit aan Eric Speelman mailen zodat hij
die op de site kan plaatsen. e-mail:
info@mensenmuziek.nl

Het zonnelied van Franciscus,
gecomponeerd door Lothar Reubke

Academie De Wervel opleiding tot
muziektherapeut geeft o.a. een cursus:

Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den haag
Gezongen door het koor van de Christengemeenschap te
Den Haag met lierbegeleiding, onder leiding van Pieter
van de Schot

Klank van de aarde op 7 woensdagavonden, van 19.00
tot 21.00 uur, data: 27 okt. 3, 10, 17, 24 nov. 1, 8 dec.
Informatie: Choisyweg 2, 3701TA in Zeist, tel:
030.6981155 fax: 030.6981156
e-mail: info@dewervel.nl internet: www.dewervel.nl

Zondag 3 oktober om 11.45 uur

Een bijzonder concert van
het Leier-Ensemble Bochum
Zaterdag 30 oktober

Plaats: Glockengarten 70 (de Christengemeenschap) in
Bochum, Duitsland
Aanvang: 20 uur, duur: ong. 1 uur, toegang: er wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Het Leier-Ensemble Bochum is 10 jaar geleden
opgericht en bestaat nu uit 15 lierspelers die uit alle
windstreken van Duitsland en Nederland komen. Deze
mensen komen regelmatig in Bochum bij elkaar om
o.l.v. Christian Giersch te werken aan o.a. diens
indrukwekkende compositie: Stationen des inneren
Jahres. Dit werk bestaat uit 4 delen, waarin Chr.Giersch
op vaak verrassende wijze alle aspecten van het lierspel
heeft onderzocht en tot klinken weet te brengen. Zie voor
meer informatie: www.lyreworld.net (Leier-ensemble
Bochum) of neem contact met Floortje Bedaux.

Houtsnijden improviseren en zingen
Er zijn regelmatig vragen naar houtsnijdagen bij Rob van
Asch, waar je eigen klankhoutjes, een windharpje of een
houtenklok kunt snijden. Het is een inspirerende ervaring
om met deze nieuwe instrumenten onder zijn leiding te
gaan improviseren.
Informatie: Rob van Asch v. Steenwinckelstraat 2 3067
XV Rotterdam tel: 010.4205535

Het Wega ensemble

We hebben een programma met lierduetten, bestaande
uit zowel oude als nieuwe muziek. Verder kunnen we
ons programma uitbreiden met viool of zang. Op dit
moment worden wij regelmatig gevraagd om in het
buitenland te spelen en minder vaak dicht bij huis.
Vragen: Wil je naar ons luisteren? Weet je mensen die
ons misschien willen uitnodigen voor een concert?
Floortje Bedaux Wildenberg 40 2716 NE Zoetermeer
tel:079.351.71.24 E-mail: floortje@bedaux.net en Petra
Rosenberg. Adres: zie onder redactie

Mens en Muziek
Eric Speelman is een site gestart, waarop hij alle nieuwe
initiatieven wil bundelen. Dit is een fantastisch initiatief,

Hogeschool Helicon

Informatie over de Opleiding Docent Muziek van
Hogeschool Helicon en over zgn. meeloopdagen en
opendagen kun je vinden op e-mail: www.hhelicon.nl

Wega muziekuitgaven
Onze uitgeverij met liermuziek is nog steeds actief. Voor
informatie kun je binnen kort terecht op de site van
www.mensenmuziek.nl bestellen bij Petra Rosenberg, bij
voorkeur schriftelijk of per e-mail. Het adres staat als
redactie in deze lierkrant.

Norddeutscher Arbeitskreis
für Leierspiel

Door deze groep wordt muziek uit gegeven. Ook
brengen de Noorddeutshe Arbeitskreis een interessante
lierrondbrief uit met een muziekbijlage die drie keer per
jaar uitkomt. Hierop kun je een abonnement nemen.
Informatie bij Maria Hollander, (ze spreekt vloeiend
Hollands) Brehmhof 1, D-30173 Hannover fax: 0049511.817817 e-mail: mhollander@web.de of kijk op de
Duitse website: www.lyreworld.net

Een nieuwe lierschool
Een boek van Gerhard Beilharz, dat bedoeld is voor
volwassenen die geen lierleraar in de buurt hebben
wonen! De titel is: Ein Weg zur Leier, Schule für
erwachsene Anfänger.(edition zwischentöne)
A-4 formaat, 32 pagina's.
Op heel beknopte wijze geeft hij beschrijvingen en wat
notenvoorbeelden van de eerste lieroefeningen. Het boek
ligt de komende studiedagen ter inzage.

Te koop

* Choroi Sololier met koffer, nieuw model 10 jaar oud
en weinig gebruikt. € 595.- Peter van Goolberg
tel: 055.8449096
* Kleine Gärtner Altlier uit 1985, ideaal voor mensen
met korte armen die toch behoefte hebben aan lage
tonen, als tweede instrument.
Informatie: Georgine Steenhuis tel: 024-3582254,
vraagprijs € 150.-

