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De Lierkrant
In deze “lierkrant” vind je informatie over de
wereld-lier-conferentie, de 7e samenspeeldag
met aansluitend een concert, bijeenkomsten
en kort buitenlands nieuws. Op de eerste
lierkrant kwamen veel positieve reacties en
enkele aanmeldingen en giften, waarvoor
hartelijke dank. Ook voor deze krant geldt: het
is gratis. Wil je dit initiatief steunen, dan kan
een bijdrage storten op giro 335846 van de
Stichting WEGA, Badhuisweg 238, 2597 JS
Den Haag. Heb je deze krant via iemand
gekregen en wil je hem zelf regelmatig
toegezonden krijgen, geef dan je adres op aan
de redactie. Wil je deze krant op je mail
krijgen, geef dan je emailadres door.

World Lyre Conference
20 tot 25 juli 2003
Building Community through Music
Keene, New Hampshire USA.
In Hamburg vond in 2000 de eerste WereldLier-Conferentie plaats. 300 lierspelers uit 20
landen ontmoetten elkaar in het lierspelen en
in alle werkgebieden van de lier. De LANA
(Lyre Association of North America)
organiseert de 2e conferentie met als thema:
How can music help us transcend our
differences and build community? What is the
special role of the lyre in undertaking this
task?
Hoe kan muziek ons helpen in het overstijgen
van onze verschillen en een gemeenschap
helpen vormen? Wat is de speciale rol van de
lier in deze opdracht?
Er zijn 10 werkgroepen die met dit thema aan
de slag gaan vanuit allerlei invalshoeken. Ook
zijn er 10 speelgroepen. Verder natuurlijk
voordrachten, muzikale bijdragen uit vele
landen, boekentafels, vrije initiatieven en niet
te vergeten dagelijks een plenum waarbij alle

lierspelers samenspelen. Vlieg naar Boston en
beleef deze bijzondere week mee. Meer info:
www.lyreamerica.net of www.lyreworld.net
De folder is ook verkrijgbaar bij de redactie.
Laat het Floortje Bedaux weten als je gaat, zij
leidt er een speelgroep. Haar telefoonnummer
en email-adres vind je in het volgende artikel.

“Het ontstaan van het vuur”
Op 24 mei 2003 wordt de 7e samenspeeldag
georganiseerd. Muziek is evenals vorig jaar
“Het ontstaan van het vuur”, van Jan Nilsson.
Pieter van der Schot zal zingen en de leiding is
in handen van Floortje Bedaux.
Ook hier speelt het thema “community
building” een belangrijke rol. Het veel te lange
woord “samenspeeldag” blijft de meest
duidelijke benaming voor deze lierdag, want
samenspelen is het thema. Iedereen die
lierspeelt kan aan deze dag meedoen. Vraag de
muziek op of pak het uit de kast, kies een stem
(sopraanstem met akkoorden of alt/baspartij of
alleen de melodiestem) en kom in de sfeer van
de Kalevala, dat Finse epos waar Jan Nilsson
die
prachtige
melodieën
op
heeft
gecomponeerd.
Meld je aan bij Floortje Bedaux.
0793.51.71.24 email: floortje@bedaux.net dan
krijg je de gegevens van deze dag en de
overige muziek, die als introductie gespeeld
wordt, toegestuurd.
Vorig jaar waren er 30 deelnemers, waarvan
10 kinderen. Met meer deelnemers wordt het
alleen maar mooier, niet alleen als belevenis
om mee te doen, maar ook om naar te
luisteren. Om 15.30 geeft dit lierorkest een
klinkend slotconcert.
Lokatie: Tobiasschool, Prof. Lorentzlaan Zeist

Open dag Choroi
Op 12 april 2003 is er een open dag met tal
van activiteiten. De werkplaats is te
bezichtigen, er zijn muziekworkshops voor
jong en oud, er zijn speciale aanbiedingen en
er is veel informatie over het instrumentarium.
Choroi-medewerkers en muziektherapeuten
kunnen antwoord geven op alle mogelijke
vragen. Een inspirerende dag.

Muziek in de laatste levensfase
Zaterdag 15 maart is er een studiedag van de
werkgroep muziek in de laatste levensfase met
als thema: de 12 zintuigen, hoe werken zij bij
ouderen en hoe kunnen wij muzikaal hierbij
aansluiten. Wij verzorgen zelf de inleidingen
gevolgd
door
ervaringsverhalen,
muziekvoorbeelden en een groepsgesprek.
(maximaal 25 deelnemers).
Deze studiedag vindt plaats ten huize van Petra
Rosenberg in Zeist en kan worden bezocht
door aanmelding bij: Els van de Pol,
Doorwerthstraat 35, 6535 MT Nijmegen,
telefoon: 024.354.20.17

Die Unendliche Spur…
van Martin Tobiassen
Het ‘oneindige spoor’ is een zeer uitvoerige
liermethode
geworden,
bedoeld
als
handleiding voor mensen die lierles geven. De
vruchten van het jarenlang intensief met de
lier leven worden ons met dit dikke boek
geschonken. Het is een werkmap geworden,
een losbladig systeem, zodat je er uit kunt
halen wat je nodig hebt en er eigen muziek aan
kan toevoegen. De tekst is zeer uitvoerig, voor
Hollandse begrippen te lang, maar vertelt
liefdevol waar het bij de lier om gaat. De
muziekvoorbeelden zijn heel inspirerend. Het
is de bedoeling van Martin Tobiassen dat er
aanvullingen en uitbreidingen van de muziek
zullen komen. Voor iedereen die met de lier
werkt is dit boek warm aan te bevelen. Inkijkexemplaren zijn aanwezig bij Petra en
Floortje.
Kosten € 28,50 excl. verzendkosten
Bestellen bij: Martin Tobiassen, Carlo
Hierendorffstr. 48, 31139 Hildesheim email:
Martin.Tobiassen@t-online.de

Liergroepen
Er zijn in Nederland op een aantal plaatsen
kleine liergroepen, voor beginners en ook
gevorderden. In de volgende krant proberen we
hiervan een lijst samen te stellen. Geef je
daarom op als je een groep leidt en meldt ook
de eventuele concertjes, al zijn ze nog zo klein
en intiem. Er zijn altijd lierspelers die zich
graag bij een groep aansluiten en mensen die
eens naar de lier willen komen luisteren.

Wega Muziekuitgave
De muziek voor de 7e samenspeeldag en nog
veel meer is te bestellen bij:
WEGA Muziekuitgave Stationslaan 8a 3701
EP Zeist fax: 030.697.74.68
email: rosenberg.t.p@worldonline.nl

Buitenlands liernieuws
De conferentie in Amerika is natuurlijk ook
buitenlands nieuws. Daarnaast is er altijd veel
te melden. Ik maak hier een selectie maar veel
meer kun je vinden op de website
www.lyreworld.net










Op 8 en 9 maart is er een lierweekend bij
Maria Hollander in Hamburg met als
thema toon – tijd - ruimte.
In het Michaelsnummer van de
“Leierrundbrief een groot artikel van
Lothar Reubke over liermuziek bij de
cultus.
In de “Arion Association of lyreplayers”,
de Engelse – Ierse - Schotse lierkrant, vind
je een kostelijk verslag van een grote
lierhappening die afgelopen zomer in
Ierland plaatsvond.
In de heuvels van Bad Honnef (tussen Rijn
en Zevengebergte) kun je van 26 juli tot 2
augustus ook meedoen aan een weekje
lierspelen en vakantievieren.. Er is een
openbaar
openingsconcert
in
de
christengemeenschap en een afsluitend
concert in het raadhuis. Folders via de
redactie.
Op de website www.ganzohr-musik.de
krijg je een indruk van het werk van
Christoph Heidsiek, muziekleraar in de
Tobiasschool van Bremen Hij geeft
workshops en geeft ook liermuziek uit.

Agenda 2003
 8 en 9 maart
 12 april
 15 maart
 24 mei

Hamburg, lierweekend
Open dag bij Choroi
Studiedag 12 zintuigen
7e Samenspeeldag
“Ontstaan van het

vuur”
J. Nilsson, afsluitend concert
 20 tot 25 juli in Keene USA
WERELD-LIER-CONFERENTIE

