
 
 
 
 
NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr. 4,  mei 2006 
  
Beste mensen, 
Op www.mensenmuziek.nl is ook een printbare PDF-versie van deze nieuwsbrief nr. 
4 te downloaden 
Op de website vind je vanzelfsprekend de actuele informatie. 
Heb je wat te melden, laat het dan s.v.p. weten door middel van een mailtje naar: 
mail@mensenmuziek.nl 
  
zaterdag 13 mei: Voorjaarsmarkt op Scorlewald! Valkenlaan 14, 1871AV Schoorl 
(NH) 
Naast alle kraampjes met Scorlewald producten is ook de werkplaats van Choroi te 
bezichtigen. 
Er is een grote expositie van het gehele instrumentarium en er zijn een veel speciale 
aanbiedingen. 
 
  
13 mei: Landelijke samenspeldag voor lierspelers 
Adriaan Roland Holstschool, Prins Hendriklaan 58, Bergen ( N.H.) 
Landelijke samenspeldag voor lierspelers, die al weer voor de 10e keer 
georganiseerd wordt! 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 of 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. 
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20 en 21 mei: Muziek en beweging o.l.v Dick Verbeeck te Schoorl (NH) ......... 
DRINGENDE OPROEP OM INSCHRIJVINGEN!!!.... 
Een perfecte workshop, maar er moeten natuurlijk wel genoeg inschrijvingen 
voor zijn, anders kan het niet doorgaan! 
Twee dagen improviseren met klank en beweging om te ontdekken wat die twee met 
elkaar te maken hebben. 
Sociale bewegingsspelen ontwikkeld door Werner Kuhfuss en improvisatie met 
zangstem en slagwerk van Manfred Bleffert. 
Verder: muzikale ervaringen verdiepen, leren improviseren vanuit muzikale 
fenomenen en indien gewenst ingaan op pedagogische en therapeutische 
mogelijkheden van muziek en beweging. 
Tijden 20 en 21 mei (zaterdag en zondag) op Scorlewald, Schoorl (NH),  
beide dagen van 10.30 - 14.30 met lunchpauze (svp eigen lunch meenemen) 
Kosten 60 euro pp voor de hele workshop 
Aanmelden bij Eric Speelman, tel. 072 5099458, email eric@mensenmuziek.nl 
  
24-28 mei: Internationale Conferentie voor Antroposofische 
Muziektherapeuten Wervel, Zeist 
Initiatiefgroep voor de conferentie voor muziektherapeuten en artsen 
38. internationale hemelvaart conferentie van muziektherapeuten die op 
antroposofische grondslag werkzaam zijn. Dankzij een uitnodiging van de Wervel kan 
deze conferentie in Zeist plaatsvinden. Alle informatie en aanmeldingsformulieren 
vindt je op de website www.mensenmuziek.nl 
  
16-18juni Manfred Bleffert: De tonen van de Stilte , Het zingen van de aarde 
Eurithmieweekeind Hogeschool Helicon den Haag, info: 070 355 1613 of 
ellamam@hotmail.com 
aansluitend op zondag 18 juni: 2 concerten van Manfred in de nieuwe Badkapel 
16:00 voor kinderen en avondconcert 20:00 uur 
 
27 juli-1 augustus LYRE 2006, Belfast 
Op de website van mens en muziek staat ook een link naar deze internationale lier-
conferentie: http://www.lyre2006.com/ 
  
26-28 Oktober 2006: Conferentie MENS EN MUZIEK 
Binnenkort komt de uitnodiging flyer voor de tweede conferentie mens en muziek uit! 
Het programma gaat er weer inspirerend uitzien! Bekende namen onder de 
workshopleiders: Michael Deason Barrow, Pär Ahlbom, Manfred Bleffert, Christiaan 
Boele, Fenneken Francken, Dick Verbeeck, Eric van Grootel, Petra Rosenberg, 
Floortje Bedaux, Gerhard Beilharz. Daarmee is de lijst nog niet klaar, want stichting 
Papageno (muziek en autisme), Monique Kühn (werken met prenatale en 
vroeggeboren kinderen) en een werkgroep speciaal voor muziektherapeuten, o.l.v. 
Esther Vis en Gonda Douma staan op dit programmaconcept! Ook de concerten 
zullen weer vernieuwend zijn! Ook is er dit keer ruimte voor vrije initiatieven, korte 
presentaties, een boekentafel...kortom: schrijf deze datum maar vast in je agenda en 
boek alvast een logeerplek, want het is herfstvakantie voor velen! 
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Op de Website van mens en muziek kun je onder het kopje “liernieuws Wega” de 
lierrondbrief ophalen. 
Andere wetenswaardigheden zoals  verslagen, nieuwe initiatieven, forum etc. zijn ook 
te vinden www.mensenmuziek.nl. Heb je wat te publiceren, stuur het dan op naar 
mail@mensenmuziek.nl 
  
Bericht van Petra Rosenberg: 
Net klaargekomen, een nieuwe muziekbundel: Ratjetoe. 
Een werkboek voor lierspelers, met liedjes en begeleidingen, oefeningen, 
improvisatie-ideeen en duetten. 
Bij deze bundel heb ik 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 ideeen.  Omvang 90 bladzijden. 
Te bestellen bij petra@rosenberg-rosenberg.nl €12,50 
Petra Rosenberg   
 
De film RHYTHM IS IT draait nu in vele filmhuizen. Een aanrader voor alle 
muziekmensen volgens Mia Dekker! 
Rhythm is it! Een echte aanrader! 
  
Op dit moment draait ‘Rhythm is it!’ in de filmhuizen. Het is een documentaire over de kracht 
van muziek en beweging. 250 Berlijnse kinderen en teenagers, met 25 verschillende 
nationaliteiten dansen op de muziek ‘Le Sacre du Printemps’ van Igor Strawinsky, onder 
leiding van choreograaf Royston Maldoom en het berlijns Philharmonisch Orkest met dirigent 
Sir Simon Rattle. 
 De kinderen studeren hebben het stuk in 3 maanden ingestudeerd! De documentaire laat het 
proces van de repetities per week zien en volgt drie teenagers. Iedereen kampt zo met zijn 
eigen problemen, de een is eigen te lui om haar best te doen op school (“Ik kan meer dan ik 
doe, ik ben heus niet dom, dat zegt mijn leraar ook, maar ik ben nu eenmaal aartslui’.) De 
ander komt uit Nigeria, is helemaal alleen, zijn ouders en andere familieleden zijn vermoord! 
Dan heb je Martin, hij wil absoluut niet aangeraakt worden! Maar met dansen wordt dat 
moeilijk. Dan komt hij op een punt waarop hij zegt: “Normaal zou ik op dit punt afhaken”. Zo 
heeft ieder kind zijn eigen verhaal. De vader van Martin was een van de notabelen in het dorp. 
Om die reden was het een verplichting iedere zondag handjes te schudden. Martin weigerde dit 
en heeft zich in zijn eigen wereld teruggetrokken. 
Onder de bezielende en inspirerende leiding van Royston Maldoom en zijn team leren de 
kinderen en teenagers de eerste danspassen. Voor de meeste van hen is het de eerste 
ontmoeting met klassieke muziek. Tijdens de repetities ervaren zij allemaal ups en downs, 
onzekerheden, angst, frustratie, twijfel, maar ook opwinding en zelfvertrouwen. 
Royston Maldoom ziet zichzelf meer als een opvoeder dan als een kunstenaar. Hij ziet het als 
zijn opdracht om zijn talent in dienst te stellen van de wereld! 
 Dirigent Sir Simon Rattle zegt :’Music is not a luxury, but a need, like the air we breathe and 
the water we drink !’ 
 Een echte aanrader dus! Voor meer informatie: www.rhythmisit.de 
 Mia Dekker 
 
p.s. Verslagen van de bijeenkomsten van de  initiatiefgroep mens en m kunnen 
binnenkort op de website opgehaald worden!  
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