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Magazine: MMMM 

Het eerste “Mens en Muziek Magazine” is uit! Misschien een “Mini Magazine” maar het is zeker de moeite waard 
om te lezen. Je vindt er onder andere interessante interviews met Thomas Reuter en met Madeleine Ingen Housz 
en een artikel over de Opleiding Muziektherapie bij Hogeschool Leiden (die tot nu toe ondergebracht was bij de 
Wervel). Heb je interesse in dit magazine? Vraag een gratis exemplaar aan bij “mens en muziek”! 

 
Aanmeldingen voor de conferentie mens en muziek 2008 “eenheid in veelheid”: 
In de eerste 2 weken na het versturen van de conferentiefolders kwamen er al 30 aanmeldingen. De conferentie 
ziet er inhoudelijk ook best interessant uit! Echter lang niet iedereen heeft al een folder in de brievenbus gekregen, 
want van de nieuwsbrieflezers hebben we vaak alleen maar een email-adres en geen post gegevens. Ook zij er 
een 100-tal enveloppen als onbestelbaar geretourneerd. Heb je dus interesse in een folder en wellicht ook in het 
magazine, vraag deze dan eventjes per email aan (met vermelding van je postadres) dan kunnen we ze per post 
toesturen. Meer informatie en digitale folders vind je op de website www.mensenmuziek.nl 
Zoek je nog logies voor de conferentie, dan kun je op de website een lijstje downloaden waar een aantal 
mogelijkheden staan. Ook via het VVV Bergen-Schoorl zijn individuele logeeradressen en “Bed and Breakfast” op 
te vragen. Enkele studenten overwegen een initiatief om een grote indianentent te huren en zoeken daarvoor een 
goeie locatie. Schoorl is een toeristisch plaatsje, dus er zijn mogelijkheden genoeg. Zorg echter wel dat je vroeg bij 
bent, want het is herfstvakantie voor velen, en dan worden er veel huisjes en logeeradressen geboekt. 

 
Oproep / Gezocht: Wie heeft of weet een samenspelgroep of groepje voor Choroi-instrumenten? Improvisatie, 
bestaande muziek of andere werkvormen. Een van mijn leerlingen op de knie-altviool heeft al een tijd les en zou 
graag willen samenspelen. (Wat reizen is niet echt een probleem) 
Reacties aan: Peter Bleyswijk, Zutphen, 0575 543323 

 
 
Activiteiten:  
a.s. zaterdag 24 mei Voorjaarsmarkt Scorlewald, Schoorl 
 
van 10.00 tot 15.00 uur op het Middenplein en de Valkenhoeve. 
De voorjaarsmarkt is een gezellige gelegenheid om elkaar te ontmoeten! Alle werkplaatsen van Scorlewald 
presenteren zich en de producten worden vol trots verkocht door de werknemers achter de kramen op het 
Middenplein én de Valkenhoeve. In de grote zaal is een presentatie van de muziekinstumenten van Choroi en in 
de hal een expositie van de kunstenaars van Scorlewald. 
De opbrengst van de markt gaat dit jaar naar 3 projecten; stichting Veldwerk voor Nepal, Pawiro in Suriname en 
Tilia in Tsjechië. Het project van Stichting Veldwerk komt in aanmerking voor de vermeerderingsactie van de Wilde 
Ganzen. 
Als speciale gast komt de entertainer en ballonist ‘Martijn Martell’ die groot en klein zal verrassen en verbazen met 
zijn balloncreaties. En de hele dag is er levende muziek en de kinderen kunnen een rondrit met de ponywagen 
maken. 
Op het terras en in het restaurant kunt u weer genieten van een kop koffie of thee en even op adem komen. 
Scorlewald, Valkenlaan 14, 1871 AV Schoorl 
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Werkweekeind “Muziek in klas 1-4 (groep 3-6)” door Wolfgang Wünsch op Hogeschool-
Helicon in Zeist 
Het is wederom gelukt om deze zéér veelzijdige muziekpedagoog op 6 en 7 juni 2008 te arrangeren om gedurende 
een lang weekend zo praktisch mogelijk aan lied en instrumentale improvisatie te werken met onze studenten van 
ODM en met iedereen die geïnteresseerd is in zijn werkwijze. 
Wolfgang Wünsch heeft een zeer lange ervaring met het geven van muzieklessen in verschillende Vrije Scholen in 
Duitsland en wel van klas 1 – 12 ; anders gezegd in Onder- , Midden- en Bovenbouw van het Vrije School - 
onderwijs; dus vanaf groep 1 – 8  in het Basisonderwijs en aansluitend vanaf klas 1 – 6  in het Voortgezet 
Onderwijs.  
Daarnaast en daarna heeft hij heel veel scholen en muziekpedagogen begeleid door heel Europa heen. Hij was en 
is in vele landen uitermate welkom en een zeer geziene gastdocent.  
Met name in verschillende Russischtalige landen komt hij nog tot op de dag van vandaag, maar ook in 
Scandinavië.  Zo is hij ook in een iets verder verleden vele malen in Nederland geweest. Daarom verheugt het ons 
dat hij nu weer hier kan zijn.  
Wolfgang Wünsch heeft de gewoonte om zich de taal van de landen die hij bezoekt zo goed mogelijk eigen te 
maken. Hij is nu dus druk bezig met Nederlands te oefenen, maar alles wat in het Duits gedoceerd wordt, zal 
vertaald worden. 
Naast al deze activiteiten heeft de heer Wünsch zijn muziekpedagogische gedachten en ervaringen neergelegd in 
een heel handzaam boek “Menschenbildung durch Musik” (uitgave van Verlag Freies Geitesleben, Stuttgart). In dit 
boek staat heel wat ritmisch, melodisch en harmonisch oefenmateriaal voor de leeftijd van 6 – 18 jaar met een 
gefundeerde uiteenzetting waarom en op welke leeftijd deze oefeningen  geschikt en gunstig zijn. Hij zal dus ook 
verschillende oefeningen praktisch met ons doen; er zal dus veel gemusiceerd worden gedurende deze dagen. 
Daarnaast heeft Wolfgang Wünsch een zeer interessante studie geschreven over “Verstehen wir die Botschaft der 
Kinder?”; een pleidooi voor een nieuwe oriëntering in de pedagogiek (www.edition-zwischentoene.de)   
Samen met hem is er deze keer gekozen voor het jonge kind in de leeftijd van 6 – 10 à 11 jaar; dus klas 1 - 4 in de 
Vrije School, dit is groep 3 - 6 van de Basisschool. We zullen zelf de werking van ritmische, melodische en 
eventueel harmonische oefeningen kunnen ervaren, evenals van de canon, zowel vocaal als instrumentaal. 
Met name het beleven van de kwintenstemming, de pentatoniek, de tertsstemming  en van de muzikale beleving 
op de belangrijke leeftijd van het 9e en 10e jaar waarin het kind zoveel veranderingen ondergaat. 
Directe link voor meer informatie en aanmelding: http://www.opleidingdocentmuziek.nl/index.php?section=news 
Of bel 030-693 79 00 / 693 79 19  (Reyer Ploeg, Jur de Vos, Marijke Voorn-de Wijs) 

 
Website met publicaties voor musici, muziektherapeuten, -pedagogen: 
Op onze website staan verschillende nieuwsbrieven en publicaties  uit diverse doelgroepen: lierspelers, 
muziektherapeuten, muziekpedagogen. Zo staat er een verslag van de muzieklerarenconferentie in Hildesheim 
(jan 2008) en een ervaringsbericht uit de muziektherapie (regenboogproject, een muziekproject in Verpleeghuis 
Gaasperdam, A-dam). Er is natuurlijk nog veel meer plaats op de website voor ervaringsberichten en verslagen 
van conferenties. Heb je een bijdrage die deze onderlinge uitwisseling kan ondersteunen stuur deze dan op naar 
"mail @ mensenmuziek.nl" 

 
email-nieuwsbrief: 
Heb je mededelingen voor de nieuwsbrief, stuur ze naar: mail @ mensenmuziek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuur dan een mailtje naar mail @ mensenmuziek.nl met als onderwerp: "afzeggen" 
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