
 
 
NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr. 2,  maart 2006 
 
Beste mensen, 
 
Op de website: www.mensenmuziek.nl staan weer een heleboel nieuwe activiteiten! Daar is ook 
een printbare PDF-versie te downloaden, op deze wijze wordt uw mailbox niet belast met grote 
bestanden. Heeft u ook wat te melden voor de website of de nieuwsbrief, laat het dan s.v.p. weten 
door middel van een mailtje naar: mail@mensenmuziek.nl 
 
AGENDA: 
 
Kennismaken met de Choroi-lier (er is nog plaats op de zaterdagen!) 
Scorlewald Schoorl 9:30 -12:00 
Leiding workshop: Diana Todria 
vier workshops op de zaterdagen 18, 25 maart + 1, 8 april  
Tussen 9:30 u. En 12:00 u. 
Diana Todria komt van oorsprong uit Georgië, studeerde piano en speelt al jaren professioneel lier. 
Zij wil graag haar enthousiasme voor dit instrument aan u overbrengen! Op deze workshops word 
duidelijk hoe eenvoudig het is om de eerste beginselen op de lier te leren, en hoe veel muzikaal 
genot je daar reeds aan kunt beleven.  
De workshops zijn voor iedereen (vanaf 12) jaar toegankelijk, muzikale voorkennis niet 
noodzakelijk.  
Een eigen lier hoeft u niet mee te nemen, die liggen al gestemd klaar! 
Prijs: 50 euro voor de serie van 4 workshops  
Voor informatie of aanmelding: Eric Speelman 072 509 9458 eric@choroi.nl 
 
Conferentie MENS EN MUZIEK: 26-28 Oktober 2006 
De initiatiefgroep is volop bezig met de voorbereidingen! Heb je nog wensen en ideeen dan kun je 
met de initiatiefgroepsleden contact opnemen, of bellen / mailen : (tel. 072 509 9458) email:  
mail@mensenmuziek.nl 
 
Nieuwe ‘Lierrondbrief’ (voorjaar2006) staat op de website! 
Thema’s: samenspeldag 13 mei 06, lyre2006 Belfast 27juli-1 aug.06, Concert voor 80e verjaardag 
Beatrijs Gradenwitz, Bijeenkomst werkgroepen, overzicht nieuwe muziekuitgaven… 
Lierspelers en geïnteresseerden kunnen de ze rondbrief op het web vinden in een makkelijk 
printbare versie (pdf) www.mensenmuziek.nl , klik liernieuws-wega aan. 
 
Klank van de aarde 
de Wervel, Choisyweg 2 Zeist 
7 dinsdagavonden; een cursus om nieuwe en levendige vormen van muziekmaken te ontdekken! 
Doel: - muzikale ontdekkingsreis door klankwerelden van steen, 
hout, vel, metaal, snaar en stem 
- eenvoudig musiceren op veel verschillende instrumenten 
- interactief samenspelen en zingen 
Inhoud: - samenspel, improvisatie, klankonderzoek, muzikaal verhaal 
- zang en instrumentaal spel vanuit verschillende culturen 
- met instrumenten van hout, steen, metaal of vel; 
met snaar-, blaas- slag- en schudinstrumenten 
Wat neemt u ervan mee? 
- een rijke schat aan nooit gehoorde klanken 
- een nieuwe manier van luisteren 
- ervaring met interactieve klankspelen 
- vrijer kunnen bewegen in improviserende spelvormen 
Voor wie? - muzikale voorkennis is niet vereist 
- de cursus heeft een oriënterend niveau, maar kan ook  
nieuwe invalshoeken bieden aan activiteitenbegeleiders en  
muziekleerkrachten 
Tijd, plaats en kosten: 
- 7 dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur,  
op 7, 14, 21, 28 maart en 4, 11 en 18 april 2006. 
- de kosten bedragen € 195,- 
- de cursus kan plaatsvinden met minimaal 10 mensen 
- Academie De Wervel, Choisyweg 2, 3701 TA, Zeist. 
Tel. 030-69 811 55, info@dewervel.nl 
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Improviseren met nieuwe instrumenten (Bleffert); een oefenweg tot levend en 
omvattend luisteren en tot vrij muzikaal spel. 
Klankspelen, beweging, stem, groepsimprovisaties. 
 
Onbevangen leren waarnemen, opmerkzaamheid in het luisteren ontwikkelen en van daaruit 
muzikaal scheppend worden: uitgangspunten voor zowel vrije muzikale creatie als voor het spelen 
en zingen van gecomponeerde muziek. 
Voor muziekwerkers, muziekleraren, muziektherapeuten, muziekstudenten, amateurs, euritmisten, 
groepsleerkrachten.  
Tijd :     dinsdag 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11, (25) april 2006 van 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats:   Vrije School, Abbenbroekweg 7, Den Haag 
Kosten:  90 EUR, ( evt. reductie mogelijk op aanvraag) 
Inlichtingen: Marie Clignett:  Tel: 070 3243941  mariedegeus@wanadoo.nl 
 
 
Onderzoek naar dyslexie in de zangles. 
 
ZEIST- Femke Hockx is studente zang aan de master opleiding van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. In het kader van deze opleiding is Femke een onderzoek naar dyslexie in de zangles 
gestart. De eerste doelstelling is het inventariseren wat voor uitdagingen dyslexie in de zangles kan 
geven. Een volgende stap is dan het zoeken naar didactische aanpassingen waar de dyslecticus 
baat bij heeft. Dit onderzoek word gesteund door de Stichting Dyslexie Fonds. Dankzij deze steun 
zijn alle zanglessen aan dyslectici in het kader van dit onderzoek gratis!  
Voor dit onderzoek is zij per direct op zoek naar dyslectici die zangles willen volgen. Het gaat om 
een serie van 8 lessen, de lessen zijn individueel en duren een half uur. Deze lessen vinden de 
komende 8 maandagen plaats. Het gaat om “gewone” zanglessen, die in dit onderzoek dienen ter 
inventarisatie. Een ieder die dyslectisch is kan zich ongeacht leeftijd of niveau voor deze lessen 
inschrijven. Natuurlijk moet u wel een officiële dyslexie verklaring hebben. Aanmelden voor de 
zanglessen kan door het sturen van een email naar info@femkehockx.nl aanmelden per post kan 
ook, u kunt uw aanmelding adresseren aan Femke Hockx, Warande 174, 3705 ZN Zeist. Vermeld 
bij uw aanmelding op welke tijden u beschikbaar bent op maandagen.  
Mochten er te weinig aanmeldingen zijn voor de maandag, dan wordt er gekeken of er kan worden 
uitgeweken naar de vrijdag. Dus als u wel interesse heeft maar niet op maandag kunt en wel op 
vrijdag dan kunt u zich aanmelden voor de vrijdag, plaatsing op vrijdag vind echter alleen 
doorgang bij te weinig aanmeldingen voor de maandag. 
Femke Hockx is een brede zangdocente zij geeft les in klassieke, musical, en Werbeck zang. Omdat 
dit onderzoek zich voornamelijk richt op de didactiek, kunt u als u een uitgesproken voorkeur heeft 
voor klassieke, musical of Werbeck zang dat bij uw aanmelding vermelden. Meer informatie over 
activiteiten van Femke Hockx vind u op www.femkehockx.nl 
 
 
Presentie in je presentatie  
Een cyclus van 5 weekeinden door Eric van Grootel en Caroline Kal in Zutphen. 
18-19 maart, 22-23 april, 17-18 juni, 30 sept-1 okt., 4-5 november. 
Wordt wakker in wat je te zeggen hebt en geef er zelf stem aan 
een cursusreeks Zutphen.Elk weekeind zal in het teken staan van een sprekende persoonlijkheid 
met een unieke manier van uitdrukken. Socrates, Maria Callas, Johan Kruijff, Isabel Allende, de 
Dalai Lama. 
Meer informatie op de website www.mensenmuziek.nl 
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