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De Lierkrant
Dit blad is een nieuw initiatief, bedoeld voor
iedereen die belangstelling heeft voor de lier.
In deze “lierkrant” vind je informatie over
liermuziek, lierconcerten, samenspeeldagen,
cursussen en bijeenkomsten en informatie over
lierspel in het buitenland. Deze eerste lierkrant
is natuurlijk ook een oproep om jouw nieuws
aan anderen bekend te maken.
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. Een bijdrage
leveren (kopij) aan de volgende krant is
natuurlijk ook héél welkom. Heb je deze krant
via iemand gekregen en wil je hem zelf
regelmatig toegezonden krijgen, geef je adres
op aan de redactie.

6e Samenspeeldag
Al vijf keer kwam een groep lierspelers,
beginners en gevorderden, volwassenen en
kinderen bij elkaar om op één dag een
muziekstuk te repeteren en af te sluiten met
een uitvoering. De laatste keer in Den Haag
was de groep uitgegroeid tot 35 lierspelers.
Het samenspelen is een bijzondere ervaring.
De samenspeeldag wordt dit jaar gehouden in
Zeist in de Tobiasschool op zaterdag 20 april.
Voor dit jaar staat een nieuw stuk van Jan
Nilsson, “Het ontstaan van het vuur” op het
programma. Pieter van der Schot zal deze keer
zingen. De organisatie is in handen van
Floortje Bedaux. Je kunt haar bellen om je aan
te melden. Je ontvangt dan de uitgebreide brief
met voorbereidingen en gegevens over deze
dag.
Tel:079.351.71.24

Het smeden van de sampo
Ook “Het smeden van de sampo” wordt weer
uitgevoerd. In de kerk van Alkmaar op een
zondag in mei in samenwerking met Lidwien
van Geffen, die schilderingen uit de Kalevala
zal exposeren. Informatie bij Jutte Brandts
Buys: 072.589.58.36

Werken met Martin Tobiassen
In het eerste weekend van april 2002 zal een
aantal lierspelers intensief oefenen aan soloen groepsstukken onder leiding van Martin
Tobiassen. De vrucht van deze studie zal te
beluisteren zijn op een afsluitend concert. Dit
concert zal plaatsvinden in de gemeentezaal
van de Christengemeenschap in Zeist op
zondag 7 april. Kom luisteren naar deze
bijzondere samenbundeling van lierspel.
Informatie bij Petra Rosenberg, 030.692.41.95

Muziek in de laatste levensfase
De studiegroep die zich intensief bezighoudt
met (lier-)muziek in de laatste levensfase en
stervensbegeleiding houdt twee maal per jaar
bijeenkomsten bij Petra Rosenberg in Zeist.
De ochtend biedt een studie-, de middag een
praktijkgericht programma;
16 maart zal Albert Smit spreken over “de
wezensdelen in het stervensproces” en
14 september zal Carola Fausch het
onderwerp “muziek bij comapatiënten”
behandelen (maximaal 25 deelnemers). Deze
studiedagen kunnen worden bezocht door
aanmelding bij:
Els v. d. Pol Doorwerthstraat 35, 6535 MT
Nijmegen, telefoon: 024.354.20.17

Lier en beweging
“De bron van de stilte” was de titel van een
inspirerende studiedag die Thomas Pedroli
vorig jaar met een groot aantal lierspelers
hield. Dit jaar is het thema “lier en beweging”.
Zaterdag 8 juni 2002 in Zeist in de
Tobiasschool. Er volgt nog een aankondiging,
de datum kun je alvast noteren. Aanmelden
kan bij Rob van Asch, Steenwinckelstraat 2,
3067 XV, Rotterdam 010.420.55.35

Te koop of te huur: Altlier Choroi,
Johanna de Priester 0449.47.29.63

Nieuwe bladmuziek
Wega Muziekuitgave heeft een aantal nieuwe
boeken uitgebracht.
Osiris van Volker Dillmann, een 7-tal stukken
voor lierensemble. De stukken zijn
gecomponeerd naar cultuurperiodes: Osiris,
Hellas, Edda, Keltische prélude en Kalevala.
2 Intermezzi en 7 Bagatellen voor liersolo
van Pervez Mirza, nieuwe muziek.
“Het ontstaan van het vuur” van Jan Nilsson,
in handschrift van de componist, met een
aparte melodiestem bijgevoegd. Een stuk uit
de Kalevala, op de van Nilsson bekende
wonderlijke melodieën en harmonieën. Uit
diezelfde Kalevala is verkrijgbaar:
“Het smeden van de Sampo” en “De
Snoekenharp”
Besteladres: WEGA Muziekuitgave
Stationslaan 8a 3701 EP Zeist fax:
030.697.74.68
email: rosenberg.t.p@worldonline.nl

Lyre Association International
De LAI heeft een website www.lyreworld.net
waarop je naar hartelust kunt surfen voor al
het liernieuws van de hele wereld. De site is
permanent in aanbouw. Van een aantal landen
worden de activiteiten, cursussen, concerten en
adressen genoemd, evenals bladmuziek en
links naar lierbouwers enz.

Buitenlandse nieuwsbrieven
Hieronder volgen de adressen van drie
buitenlandse liernieuwsbrieven. Je vindt er
verslagen van bijeenkomsten en
aankondigingen van workshops en adressen.
De “Leierrundbrief” van de “Norddeutsche
Arbeitskreis für Leierspiel” is te bestellen via
Maria Hollander, (zij spreekt nederlands) de
krant kost per jaar € 13.- Je krijgt in voor- en
najaar een krant met muziekbijlage. Deze
editie bevat een uitvoerig verslag van het
75jarig bestaan van Gärtner-lierbouw.
Maria Hollander, tel: 0049511.81.36.17 of
mailen naar mhollander@web.de
De “Arion Association of lyreplayers”, de
Engelse – Ierse - Schotse liergroep, geeft ook
twee keer per jaar een krant uit. De laatste
editie bevat o.a. een verslag van de Cambridge
Music Conference en de Musictherapy
workshop voor Camphill communities.

Aanmelden bij Peggy Grimshaw, Marsh
Villa,5 Passage Road, Saul Glos. GL27LB in
Engeland. Tel. 0044.1452.74.18.46 . Kosten
£ 15.
De LANA is de Lyre Association North
America heeft ook een Newsletter. Te
bestellen bij Jean Anderberg, POBox 610
Route 1, Vienna, Maine 04360 USA

WEGA
Wat is Wega?
Wega is de helderste
ster in het sterrenbeeld Lyra. Wega is
ook de naam van de
Stichting die actief
de liermuziek wil
bevorderen. In het
bestuur van Wega zitten Rob van Asch,
Floortje Bedaux, Lucia van den Bosch, Petra
Rosenberg en Pieter van de Schot. Dit bestuur
verzorgt op dit moment activiteiten zoals:
Samenspeeldag, Studiedag met Thomas
Pedroli en Werkweekend met Martin
Tobiassen.
De WEGA Muziekuitgave, onder redactie van
Petra Rosenberg, en de studiegroep “Muziek in
de laatste levensfase” werken onder de paraplu
van de Stichting Wega. Ook dit nieuwe
initiatief LIERKRANT wordt financieel
mogelijk gemaakt en inhoudelijk gesteund
door Wega.

Agenda voorjaar 2002
Zaterdag 9 februari Utrecht Lierconcert
Floortje Bedaux en Petra Rosenberg, moderne
liermuziek. Info: P. Rosenberg.030.692.41.95
Zondag 7 april in Zeist Concert van
deelnemers aan studieweekend met Martin
Tobiassen
Zaterdag 16 maart Studiedag Muziek in de
laatste levensfase, met Albert Smid
Zaterdag 20 april Zeist Tobiasschool
Samenspeeldag “Het ontstaan van het vuur”
Concert om 15.00 uur.
Zondag in mei Alkmaar, “Het smeden van de
Sampo”
Zaterdag 8 juni Zeist Tobiasschool Studiedag
met Thomas Pedroli “Lier en Beweging”
Zaterdag 14 september Studiedag Muziek in
de laatste levensfase, met Carola Fausch
Zomer 2003 in de USA:
WERELDLIERCONFERENTIE

