
 
 
 
NIEUWSBRIEF MENS EN MUZIEK nr.6,  december 2007 
 

 

 
Activiteiten:  
Op de website www.mensenmuziek.nl. Is de meest recente informatie over concerten en andere activiteiten te 
vinden. 
 

 

 
In de agenda van volgend jaar: 3e conferentie mens en muziek: 23 – 25 oktober 2008 
 
De derde “conferentie mens en muziek” (Schoorl van donderdag 23 t/m zaterdag 25 oktober 2008) is volop in 
wording. Er zijn al toezeggingen van verschillende inspirerende mensen! Bijvoorbeeld Thomas Reuter, Lothar 
Reubke, Michael Deason Barrow, Pär Ahlbom en een heleboel bijna-afspraken! Dus zet deze conferentie in ieder 
geval in de nieuwe agenda van 2008. Een goed begin....  
Hoe de invulling van het programma verder vordert is natuurlijk te volgen op onze website. 

 

Muziektheatergezelschap ImpAkt presenteert in Nijmegen: DE WEG NAAR BINNEN 
Eigentijds oratorium in de Titus Brandsma Gedachteniskerkte Nijmegen 

Op uitnodiging van Het Muziekenhuis verzorgt het muziektheatergezelschap ImpAkt op vrijdag 21 december 2007 
in de Titus Brandsma Gedachteniskerk te Nijmege een uitvoering van het oratorium De weg naar binnen.  
De aanvangstijd is 21.00 uur. 
Tegenover de buitenkant van de politiek, de economie, de wetenschap, de totale samenleving is er een weg naar 
binnen. In zijn functioneren als secretaris-generaal van de Verenigde Naties in de jaren vijftig heeft de Zweed Dag 
Hammarskjöld dat op een bijzondere wijze gedemonstreerd. Hij was hierbij sterk geïnspireerd door enerzijds 
intense natuurbelevingen en anderzijds mystieke, laat-middeleeuwse teksten (uit met name de IJsselstreek). 
Zijn geestelijk dagboek Merkstenen is de weerslag van de innerlijke reis die Hammarskjöld in stilte is gegaan. Op 
zijn beurt ligt dit dagboek weer aan de basis van het libretto van het oratorium dat het thema opnieuw plaatst in de 
context van de actuele menselijke levensvragen, de spiritualiteit van nu. 

In De weg naar binnen komen verschillende kunstzinnige disciplines bij elkaar: moderne muziek, declamatie en 
film. De tekst van het stuk, een tweespraak, is hierbij steeds het verbindende of aansturende element. 

Improvisatie speelt een belangrijke rol in de muziek, die wordt uitgevoerd met de stem, op orgel, viool, slagwerk, 
lithofoon, Bleffert-gongen en nog andere, minder traditionele instrumenten. Een deel daarvan is speciaal voor De 
weg naar binnen ontwikkeld. Bijzonder is ook dat de uitvoeringsruimte een integraal deel van het kunstwerk is, met 
name door film- en fotoprojecties op wanden, pilaren en andere objecten. 

Uitvoerenden: Eric van Grootel: libretto 
Ellen Pieterse en Eric van Grootel: zang, declamatie en gongen 
Ruben Sinkeldam: improvisatie met film- en filmprojecties 
Els Dijkerman: orgel, gongen 
Odulf Damen: viool, Bleffert gongen, lithofoon, waterschalen, Alp- en natuurhoorns 
Ton Overtoom, Wim Overboom en Mia Dekker: productie en techniek  

Reserveren voor dit oratorium is mogelijk door een email te sturen naar info@hetmuziekenhuis.nl. 
Datum: vrijdag 21 december 2007  
Aanvang: 21.00 uur (zaal open vanaf 20.30 uur) 
Entree: € 12,00 / met korting: € 11,00  
Locatie: Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein, Nijmegen 
Reserveren: info@hetmuziekenhuis.nl 
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Weliswaar in Duitsland, maar zeker inspirerend voor muziekleraren aan de vrij school: 

Fortbildungswoche für Musikleher an Waldorfschulen, Hildesheim, Duitsland 
 

Van 6 - 11 januari 2008 vindt op de Freie Waldorfschule Hildesheim de 15e 'Fortbildungswoche für Musikleher an 
Waldorfschulen' plaats. Dit is al jaren een zeer insprirerende conferentie voor iedereen die op een vrijeschool 
werkzaam is als muziekdocent. Opgave voor 1 december via info@waldorfschule-hildesheim.de. De 
conferentieprijs is slechts € 105,-  
meer info op: http://www.waldorfschule-hildesheim.de 
Een directe link naar het programmaboekje: 
http://www.waldorfschule-hildesheim.de/mycms//modules/photo/Fotogalerie//Programmheft%20aktuell01.pdf 
programmaoverzicht: 
http://www.waldorfschule-hildesheim.de/mycms//modules/photo/Fotogalerie//uebersicht1.pdf 
kursusstructuur: 
http://www.waldorfschule-hildesheim.de/mycms//modules/photo/Fotogalerie//uebersicht_kurse1.pdf 
Snelle aanmelding gewenst!! 
 

 

Wil je nog instappen in de jaarcursus “zingen geeft je vleugels”? 
 
14X zingen geeft je vleugels in Zeist, leiding workshop: Jacoba Dilg-van der Hoeven 
Jaarcursus  Zingen geeft je vleugels 
Voor wie:  

- mensen die samen met anderen de vreugde en lichtheid van zingen willen ervaren 
- mensen die een luisterend oor willen ontwikkelen voor de klank van hun eigen stem en die van anderen 
- mensen die de rijkdom, de hoogte en de diepte van de eigen stem willen ontdekken en ontwikkelen, 
  kortom vanuit hun hele mens-zijn willen zingen 
- mensen, die hun ziel kwijt willen in het samen zingen van mooie, één- en meerstemmige liederen 
- mensen die een voorbereiding of ondersteuning voor het zingen in een koor zoeken (iedereen krijgt ook 
  individuele aanwijzingen) 
Wat doen we: 
-oefeningen met ritme en beweging, waarmee we als groep muzikale kwaliteiten oefenen 
-zangoefeningen, die ons verbinden met ons zanginstrument: onszelf . We werken aan adem, klank en resonantie 
als ook aan articulatie en expressie 
-zingen van liederen en zangimprovisaties. Het repertoire omvat canons en meerstemmige liederen uit klassieke 
en wereldmuziek, en af en toe een song uit de populaire muziek. Voorop staat dat we met plezier zingen en onze 
grenzen verleggen  

Een beetje zangervaring is vereist, noten kunnen lezen is niet nodig, wel handig. Bij twijfel kunt U met mij 
overleggen. 

Praktische gegevens: Cursusnr: ZV 12 b 
U kunt nog instromen in het 2e deel van de jaarcursus Zingen geeft je vleugels 
De cursus vindt plaats in het voorjaar 2008 op 
14 maandagavonden van 7 januari t/m 21 april 08 
(met uitzondering van18 februari en 24 maart)  
Van 20.30 tot 22.00 uur. 20.15 uur is er koffie of thee 
Max. aantal deelnemers: 15 personen 
Kosten: €175,- incl. koffie/thee (studenten € 160,-), 
Locatie: Karbonkel, Steynlaan 28, Zeist 
Opgave:  Via het inschrijfformulier op de website: www.zingengeeftjevleugels.nl en overmaken van het 
cursusbedrag op girorekening 4723821 MJC Dilg-vd Hoeven, Zeist.  
U kunt zich ook telefonisch opgeven: 030-6913443 

(meer info over deze cursus, de introductiecursus op 15/3 en de “ademcursus” zie: www.zingengeeftjevleugels.nl) 
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 Jaarcursus van Michael Deason Barrow in Nederland? 
Wie zou er graag deelnemen aan de cursus "Singing with the whole voice" van Michael Deason Barrow in 
Nederland? (Meer informatie over Tonalis is te vinden op http://www.tonalismusic.co.uk) En wie zou mee willen 
werken aan het organiseren van deze cursus? Alle ideeën en suggesties betreffende accommodatie, onderdak 
voor de deelnemers, etc. zijn van harte welkom!  
Reacties graag aan: Jeannette Eeuwes, tel: 026 325 13 43 of mail naar j.eeuwes @ hotmail.com   

 Voor muziektherapeuten: intervisie workshop in Alkmaar 
Leiding workshop: Door Jan van Zelm (zang) en Gertje Hutschemaekers (alexandertechniek) 
Intervisie workshop voor muziektherapeuten: richting en ruimte in het werken met een groep met 
alexandertechniek en muziek als gereedschap  
Door Jan van Zelm (zang) en Gertje Hutschemaekers (alexandertechniek)  
Twee ééndaagse workshops: 9 februari, 5 april van 10 – 16 uur. Alkmaar  
Opgave: Gertje Hutschemaekers 072-8505715 / info@praktijkamaryl.nl / www.praktijkamaryl.nl 

 

De Lierrondbrief is weer uit!! 
Op de website www.mensenmuziek.nl vindt je sinds november ook weer onder het kopje “liernieuws Wega” de 
lierrondbrief, vol met interessant nieuws voor lierspelers! Voor een directe download van deze nieuwsbrief: 
http://www.mensenmuziek.nl/pdf/lierrondbrief_nov07.pdf 

Een van de eerste activiteiten voor de lierspelers is: 
WORKSHOP MET CECILIA UNSWORTH zaterdag 26 januari 2008 
Cecilia Unsworth, bekend van de bundel “Come with me to the west”, komt op zaterdag 26 januari een hele dag 
met ons werken aan o.a. liederen uit haar bundel. Zij is door haar afkomst vertrouwd met Schotse muziek en heeft 
zich verdiept in alle manieren waarop deze muziek traditioneel begeleid werd door b.v. harp of doedelzak. Dit heeft 
haar geïnspireerd bij het maken van haar arrangementen voor lier. 
Cecilia zal ons vertellen over de achtergronden van de Schotse muziek. Ze brengt een paar nieuwe 
arrangementen mee en zal ons aanwijzingen geven die ons op weg zullen helpen om zelf begeleidingen te maken! 
Geen ingewikkelde akkoordenleer, maar een zoeken naar manieren om verschillende begeleidingsfiguren te 
maken vanuit een paar eenvoudige akkoorden. Verder zullen we natuurlijk veel met haar spelen en zal zij ons met 
haar prachtige stem laten horen hoe de liederen kunnen klinken. Voor de mensen die nog niet zo lang lier spelen 
heeft zij eenvoudige stemmen, zodat iedereen mee kan doen! 
Cecilia spreekt Engels en Duits, we bekijken op de dag zelf welke taal het meest geschikt is, verder kan er vertaald 
worden. Kosten: €20.- (koffie, thee, sap en soep wordt verzorgd, middagboterham zelf meenemen a.u.b.), contant 
op de dag zelf of over te maken op giro nr. 0335846 t.n.v. stichting WEGA Zoetermeer. 
Tijd: zaterdag 26 januari van 9.30 (inloop met koffie) tot 17 uur 
Plaats: Stationslaan 8A, 3701 EP Zeist 
Informatie en aanmelding: Floortje Bedaux, e-mail: floortje@bedaux.net of tel. 079 3517124 
of Petra Rosenberg, e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl 
Meebrengen: Lier en muziekstandaard en indien mogelijk de bundel “Come with me” 

 

Donateur worden van stichting Mens en Muziek 
Als steun in de rug kan de stichting uw financiële ondersteuning goed gebruiken. Van uw donatie worden o.a. 
workshops, concerten en conferenties georganiseerd om zo met u samen een levendig uitwisselplatform te 
creëren.  
In onze donateursfolder vindt u een acceptgiro die u gebruiken kunt voor een eenmalige ondersteuning.  U kunt 
natuurlijk ook uw bank machtigen voor een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. 
Stichting Mens en Muziek is een goede doel stichting, u kunt uw donatie als aftrekpost gebruiken voor uw 
inkomsten-belasting. Bankrek.nr 35.85.42.863 t.n.v. Stichting Mens en Muziek, Valkenlaan 14, 1871AV SCHOORL 
IBAN: NL 56 RABO 0358542863 Swift / Bic: RABONL 24 (Kamer v.Koophandel 41.240639) 
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Mens en Muziek Web-links: 
Op de website www.mensenmuziek.nl zijn een aantal interessante links geplaatst: 

Actueel: 5. Internationalen Arbeitswoche für musikalisch Tätige in Heilpädagogik und Sozialtherapie: 
www.ganzohr-musik.de/musikwoche/index.html 
 
muziekinstrumentenbouw 
Choroi muziekinstrumenten - www.choroi.nl 
Lierbouwers en lierinpuls internationaal - www.lyreworld.net 
 
opleidingen 
Opleiding docent muziek - www.hhelicon.nl 
Opleiding muziektherapie - www.dewervel.nl 
Opleiding Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden - www.hsleiden.nl 
Opleiding zangpedagogie/therapie Margit Shermann, zie www.mensenmuziek.nl “web-links” 
Freie Musik Schule - www.freie-musik-schule.de 
TONALIS -Centre for the Development of Music (Michael Deason Barrow) - www.tonalismusic.co.uk 
 
vakgroepen 
Muzikament(s), vakgroep voor muziektherapeuten - muzikamen(t)s: www.muzikaments.nl 
Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën, op antroposofische grondslag: www.kunstzinnigetherapie.nl 
 
uitgaven / boeken 
Edition Zwischentöne www.edition-zwischentoene.de 
Muziekuitgaven Wega: http://www.mensenmuziek.nl/pdf/muziekuitgaven_wega.pdf 
GanzOhr, Musik in Entwicklung, Christoph Heidsiek, o.a. muziekuitgaven voor school: www.ganzohr-musik.de 
Uitgeverij Christofoor: www.christofoor.nl 
 
vernieuwende ensembles  
Ensemble Impakt - www.ensemble-impakt.nl 
Weidlerkwartet - www.weidlerkwartet.nl 
OriOn ensemble-www.cilekeangenent.nl 
Soinninkajo ensemble, o.l.v. Christiaan Boele zie www.mensenmuziek.nl “ensembles” 
Wega ensemble zie www.mensenmuziek.nl “ensembles” 
 
door platformleden aangemeldde links / tips: 
Werbeckzanglessen in Alkmaar: www.stemonthulling.nl 
zanglessen, zangcursussen en trainingen door Jacoba Dilg-van der Hoeven: www.zingengeeftjevleugels.nl 
Valborgkoor: www.valborgkoor.nl 
voor coaching van het muzikantenbestaan: www.demuziekcoach.nl 
Stichting Papageno, brengt muziek bij autistische kinderen thuis!: www.stichtingpapageno.nl 
Werkgroep Kunsten, muziek- en andere workshops: www.werkgroepkunsten.nl 
Femke Hockx - Werbeck zangeres, www.femkehockx.nl 
muziektherapie "de klinker", Amersfoort - www.deklinker.net 
muziektherapie, djembe: "kobadji", initiatief voor muzikale en sociale zelfontplooiing, - Zeist - www.kobadji.nl 
muziektherapie "ruimte-muziek", Anne Marie van Hoeven Sneek - www.ruimte-muziek.nl 
muziektherapie "Muziek Speciaal", den Haag - www.muziekspeciaal.nl 
muziektherapie in Nederland, interessante geschiedenis 
muziek en meditatie, Hans Kunneman - www.muziekenmeditatie.nl 
Moordrecht klassiek organiseert concerten (bij Gouda) - www.moordrechtklassiek.nl 
Antroposofie: 
Antroposofische vereniging in Nederland - www.antroposofie.nl 
Startpagina antroposofie ,Antroposofische initiatieven in overzicht, Vrije scholen zoekmedia - www.antrovista.nl  
Startpagina antroposofie op zijn best- www.antroposofie.opzijnbest.nl 

 
 

 

Een fijne Kersttijd en een muzikaal 2008 toegewenst 
namens het bestuur en de initiatiefgroep 

van Stichting Mens en Muziek 
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