LIERRONDBRIEF voorjaar 2006
Beste liervrienden,
Graag willen we jullie op de hoogte brengen van een aantal activiteiten,
die het komende jaar zullen plaatsvinden, te weten:
- Landelijke samenspeldag.
- Lierconferentie in Ierland
- Concert ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Beatrijs Gradenwitz
- Bijeenkomst “muziek in de laatste levensfase”.
- Mens en muziek conferentie.
- Muziekuitgaven.
UITNODIGING 10e SAMENSPELDAG
Zaterdag 13 mei 2006 te Bergen ( NH)
Graage willen we jullie uitnodigen voor de landelijke samenspeldag, die dit jaar al weer voor
de 10 keer georganiseerd wordt en evenals vorig jaar in Bergen zal plaatsvinden. De dag is
bedoeld voor iedereen die lier speelt en graag samenspeelt.
De muziek waar dit jaar voor gekozen is, is een nieuwe compositie van Martin Tobiassen
“Auf der Elbe bei nacht” Bij deze meerstemmige compositie is rekening gehouden met zowel
de beginnende als de gevorderde lierspeler. Het stuk bevat een eenvoudige lierstem maar ook
meerdere stemmen waar de gevorderde lierspeler voldoende uitdaging in zal vinden. Ook zal
er ruimte zijn voor lierimprovisatie. Zoals ook voorgaande jaren zal Floortje Bedaux deze dag
leiden. Aan het eind van de dag zal er geen openbaar concert zijn maar er zal wel voor familie
of vrienden de mogelijkheid geboden worden om de muziek te komen beluisteren. Gastvrouw
in Bergen is Jutte Brandts Buys.
Prijs, inclusief de muziek en het toesturen hiervan, is € 22,Voor wie alleen de muziek wil ontvangen is de prijs € 12,Dit bedrag kunt u overmaken op giro nr. 0335846 t.n.v. Stichting Wega Zoetermeer
Aanmelden bij:
Petra Rosenberg, e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl
Floortje Bedaux, e-mail: floortje@bedaux.net of tel nr. 079-3517124
Na aanmelding zal zo spoedig mogelijk de muziek en een routebeschrijving worden
toegezonden.
Aankomst en ontvangst van 9.30 tot 10.00 uur met koffie en thee en stemmen.
Het programma ontvangt u op de dag zelf.
Meenemen: Lier en muziekstandaard meebrengen. Voor wie dat prettig vind zijn er mensen
om de lier te stemmen. Wil iedereen s.v.p. zelf zijn middagboterham meenemen? Voor soep,
koffie, thee e.d. wordt gezorgd.
Plaats: Adriaan Roland Holstschool, Prins Hendriklaan 58, Bergen ( N.H.)

DE WERKGROEP “MUZIEK IN DE LAATSTE LEVENSFASE” 4 maart 2006
De volgende bijeenkomst zal weer plaatsvinden op de Stationslaan 8A, 3701 EP Zeist
Info: www.mensenmuziek.nl of Els van der Pol Doorwerthstraat 35 6535MT Nijmegen.

MENS EN MUZIEK CONFERENTIE
Op 26-27-28 oktober 2006 is een conferentie gepland met als thema “ontmoeting”
Voor verdere informatie kunt u kijken op de website www.mensenmuziek.nl

LYRE 2006 - BELFAST 27 juli t/m 1 augustus
Van 27 juli t/m 1 augustus wordt in Belfast de 3e internationale wereld-lierconferentie gehouden. Na
Duitsland (2000) en Amerika (2003) is nu Ierland ons gastland.
Het thema is “Healing with the Lyre”.
Naast verschillende concerten en lezingen door de dagen heen, is er keuze uit 2 reeksen werkgroepen:
‘s morgens zijn er 11 workshops rond het thema (b.v. the lyre and breathing, the way to silence - a
source of healing), ‘s middags zijn er 10 speelgroepen (b.v. Japanese pentatonic scales and pieces,
accompanying songs with the Lyre).
Alle werkgroepen worden door professionele lierspelers en/of therapeuten uit alle delen van de wereld
gegeven (Chr.-Andr. Lindenberg uit Amerika, Suzanne Heinz uit Duitsland, John Billing uit Ierland,
Noboko Izumoto uit Japan, en ga zo maar door!).
Een conferentie als deze is een unieke gelegenheid om wereldwijd andere lierspelers te ontmoeten, te
zien en horen wat er “speelt” in lierland, en om veel lieren samen te horen (b.v. in een plenumstuk dat
door alle aanwezigen, 120 of misschien wel 150 mensen, tegelijk gespeeld wordt!).
Alle informatie is te vinden op www.lyre2006.com
Voor wie niet over internet beschikt is het mogelijk een folder aan te vragen bij Floortje Bedaux (tel:
079-3517124). De kosten voor de conferentie zijn 140.- pond sterling (ong. € 217.-), bij aanmelding
vóór eind maart. Dit bedrag kan via Stichting Wega worden overgemaakt, graag even overleg met
Floortje Bedaux.
CONCERT TER GELEGENHEID
VAN DE 80E VERJAARDAG VAN BEATRIJS GRADENWITZ.
In september wordt Beatrijs Gradenwitz 80 jaar. Ter gelegenheid hiervan bieden mensen uit de
lierkring haar een lierconcert aan met door haar zelf gecomponeerde muziek. Er zit zelfs muziek bij
die nog nooit is uitgevoerd. Mensen die met een gedeelte willen meespelen kunnen dit overleggen
met Petra. Iedereen is welkom om te komen luisteren.
Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag middag 23 september in Zeist. Informatie bij Petra Rosenberg
MUZIEKUITGAVEN bij WEGA
Zojuist verschenen:
Farbtonspiele van Volker Dillmann € 3.00
Dit zijn drie stukken die in samenwerking met de euritmie zijn ontstaan, voor harplier solo of
lierorkest.
Thema en variaties voor sopraan en altlier met dwarsfluit van Frank Berger,
gecomponeerd in 1983. € 5.00
De dwarsfluit partij kan goed op een viool gespeeld worden. Voor gevorderde spelers. Het stuk is
transparant gecomponeerd met grote, doorklinkende intervallen. Het heeft een improvisatie karakter,
afwisselend verstild en speels.
In voorbereiding:
Ratjetoe van Petra Rosenberg. € 8.00
Een werkboek voor beginners en mensen die al een tijdje spelen en leren willen zich zelf zingend op
de lier te begeleiden. Het boek is een bonte verzameling van: liedjes met begeleidingen, oefeningen,
lier solostukjes, en duetten.
Verder ben ik een lijst aan het maken van muziekliteratuur die goed op de lier klinkt. Als jullie ook
boeken weten voor deze lijst, dan graag doorgeven met een korte beschrijving, wat is er bijzonder aan
dit stuk en wat is het niveau dat men moet hebben om de stukken te kunnen spelen.
Besteladres: Petra Rosenberg, Stationslaan 8a NL 3701 EP Zeist
e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl
Graag je e-mail adres doorgeven aan: wega@rosenberg-rosenberg.nl. Berichten per e-mail
versturen bespaart ons werk en geld.

