Lierrondbrief

januari 2007

Beste liervrienden.
We zijn heel blij dat we ook in 2007 weer een paar muziek / ontmoetingsmomenten kunnen aankondigen.
Verder willen we jullie ook op de hoogte stellen van de nieuwe muziekuitgave en andere mededelingen die er zijn.
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Heel de spelende mens Indianen – dansdag. 10-03-2007
Samenspeeldag.21-04-07
Studiegroep Muziek in de laatste levenfase
Nieuwe boeken bij Wega
Kosten rondbrief.

Heel de spelende mens. Indianen – dansdag
Een speeldag van stichting Wega met als thema: beweging – muziek, o.l.v. Rob v. Asch
Door de dag zal een rode draad lopen van bewegingsspelletjes vrij in de ruimte via eenvoudige dansen naar het
zingen en spelen van meerstemmige muziek op instrumenten waarop dan weer gedanst kan worden. Neem dus
vooral je lier ( of een ander instrument) mee. Op deze dag zal een nieuwe Wega bundel met Afrikaanse en
Indiaanse liedjes en dansen ten doop gehouden worden.
De openheid en verrassende ritmes van deze liedjes nodigen uit om dansen te laten ontstaan, zo eenvoudig, dat ook
heilpedagogische kinderen in de kring tussen ons ingenomen, hen kunnen dansen.
Tijd:
Plaats:
Informatie en aanmelding:
Kosten:

Zaterdag 10 maart 2007 van 9.30 tot 16.00 uur
Academie “de Wervel” (grote Zaal) Choisyweg 2, 3701 TA Zeist
Rob van Asch van Steenwinckelstraat 2, 3067 XV Rotterdam tel: 010- 420 5535
Petra Rosenberg, e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl
! 20, - ( voor koffie, thee en de lunch wordt gezorgd.) Contant op de dag zelf of
over te maken op gironr. 0335846 t.n.v. stichting Wega Zoetermeer.

Samenspeeldag zaterdag 21 april 2007 te Zeist
De laatste samenspeeldag van 13 mei 2006, waarop we “auf der Elbe bei Nacht” hebben gespeeld, heeft
geresulteerd in een concert tijdens de mensenmuziek conferentie in oktober j.l.! Met 20 lierspelers hebben we deze
compositie van Martin Tobiassen voor een groot publiek uitgevoerd. De reacties waren zeer positief, veel mensen
hebben genoten van de klank van zoveel lieren samen! Het was, ondanks een beetje “concertstress”, een hele fijne
ervaring waar we met veel plezier op kunnen terugkijken.
De volgende samenspeeldag zal zijn op zaterdag 21 april 2007 in het gebouw van de “Wervel” in Zeist. We gaan
dan o.l.v. Floortje Bedaux met elkaar werken aan het stuk “Everyman” van de Engelse componist Colin Tanser.
We hebben dit stuk leren kennen tijdens de wereld-lierconferentie in Belfast, waar we deze muziek als plenumstuk
hebben gespeeld. We waren met elkaar zo enthousiast over dit stuk dat we toen eigenlijk al hebben besloten deze
prachtige muziek met alle lierspelers in Nederland te delen!
Tijd:

Plaats
Informatie en aanmelding:
Kosten:
Meennemen:

Zaterdag 21 april 2007 van 9.30 tot 16.30 uur
aankomst en ontvangst van 9.30 tot 10.00 uur met koffie, thee en stemmen!
Om 16.00 uur willen we de muziek nog één keer helemaal doorspelen en kunnen
familieleden en vrienden komen luisteren. De dag eindigt om ong. 16.30 uur
Academie “De Wervel” Choisyweg 2, 3701 TA Zeist
Petra Rosenberg, e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl
of bij: Floortje Bedaux, e-mail: floortje@bedaux.net of tel. 079 3517124
Na aanmelding zal zo spoedig mogelijk de muziek worden toegestuurd.
! 22.- ( inclusief de muziek, koffie, thee en soep),
over te maken op gironr. 0335846 t.n.v. stichting Wega Zoetermeer
lier, muziekstandaard en middagboterham.

We hopen dat jullie, net als vorige jaren, in grote getale komen!

Studiegroep Muziek in de laatste levenfase
De volgende bijeenkomst is 31 maart bij Petra Rosenberg, Stationslaan 8A 3701 EP Zeist
Informatie en aanmelding:
Els van de Pol Doorwerthstraat 35 6535 MT Nijmegen
tel: 024-3542017 e-mail: elsvandepol@chello.nl

Nieuwe muziekboeken bij Wega
Heel de spelende mens nr 5-23
Rob van Asch
Afrikaanse en Indiaanse liedjes en dansen om te zingen, te spelen en te dansen, met één- en
tweestemmige lierbegeleiding, verzameld en bewerk door Rob van Asch. Een aanrader voor iedereen
die van bewegelijkheid en vrijheid houdt. Verschijnt op 10 maart, tijdens de studiedag. !7.50
Ratjetoe nr 3-14
Petra Rosenberg
Een werkboek voor lierspelers, met liedjes en begeleidingen, oefeningen, improvisatie-ideeën en duetten,
verzameld en bewerkt door Petra Rosenberg. Bij deze bundel is gekozen voor een losbladige systeem.
Je kunt zelf kiezen: Er een ringband omheen laten zetten, of als losbladig systeem bewaren en alleen de bladzijden
die je wilt gebruiken er uit halen. Ik hoop dat veel lierspelers plezier beleven aan deze
bonte verzameling van ideeën. Omvang 90 bladzijden. ! 12.50
Come with me to the West nr 5-22
Cecilia Unsworth
Traditionele liederen en melodieën van de Hybriden eilanden, Schotland, Ierland, Wales en Engeland. Zeer
melodieuze muziek, grotendeels geschikt om als solo muziek op de lier te spelen, maar ook als duo of een groep
heel mooi. Zowel beginners als gevorderden zullen aan dit boek veel plezier kunnen beleven. Dit boek is ter ere
van de lierconferentie in Belfast afgelopen zomer 2006 uitgekomen. !15.Muziek bestellen:
per e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl of per post Petra Rosenberg, Stationslaan 8A 3701 EP Zeist

Te koop
Prachtige, handgemaakte DISKANTLIER (nooit bespeeld) van Lothar Gartner.
Inclusief koffer en stemapparaat. Geschikt voor educatieve en therapeutische doeleinden,
slechts ! 1600 (oorspronkelijke prijs ! 2500) Foto op aanvraag.
Info: Marjolijn Vlassov tel. 020 – 6249936 e-mail: vlasbol@chello.nl
Choroi SOPRAANLIER maten: 60x43x5 cm 35 snaren, toonomvang e-d'''
De lier is een jaar oud en weinig bespeeld. Met houten koffer. Vraagprijs ! 1000,- (oorspronkelijke prijs !1300,-)
Foto op aanvraag. Thomas Mögel e-mail: Fischtom@web.de

Kosten nieuwsbrief
De nieuwsbrief hebben we de afgelopen jaren proberen te bekostigen uit de opbrengsten van onze activiteiten.
Omdat we die activiteiten zo goedkoop mogelijk (en voor zo véél mogelijk mensen toegankelijk) willen houden,
redden we het daar niet meer mee.
Bij deze vragen we ons een (klein) bedrag te schenken, zodat we ook volgend jaar weer een nieuwsbrief kunnen
rondsturen! U kunt dit bedrag storten op gironummer 335846 t.n.v. Stichting Wega inzake lierkring, Zoetermeer.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

