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Zo kort voor de zomervakantie...en toch kwam de initiatiefgroep nog bijeen om verder te werken aan de plannen voor  
een volgende conferentie. Hartelijk dank aan de lezers van deze nieuwsbrief, die hun wensen en ideeën via mail en  
telefoon kenbaar maakten. Wij houden graag deze mogelijkheid open, zodat de conferentie zoveel mogelijk aan de  
wensen van onze mogelijke bezoekers aangepast kan worden. Mail in dat geval naar:  mail@mensenmuziek.nl
Een fijne zomer toegewenst!
Met vriendelijke groet, Eric Speelman

Op www.mensenmuziek.nl staan voortdurend nieuwe activiteiten! U kunt zelf ook onder aan 
de agendapagina met de invulhulp uw aankondiging aan deze website toevoegen!

Een lierconcert op Scorlewald
op zaterdag 16 juli 2011 19:30 uur vind op Scorlewald een concert met het jeugd-lierorkest uit Duitsland plaats.
Rond 30 scholieren (tussen 16 en 19 jaar oud) van de vrije school Bochum brengen onder de leiding van Martin  
Tobiassen met veel enthousiasme een schitterend veelkleurig programma ten gehore.
Er klinken zo wel bewerkingen van John Lennon en Paul Mc Cartney's Eleandor Rigby, Lady Madonna en Blackbird  
als ook stukken van J. S. Bach ... Het gaat zeker een spannend avond worden..
Hoewel dit concert speciaal voor de bewoners van Scorlewald wordt gehouden, stellen we bezoekers van buitenaf  
zeer op prijs.  Na afloop van het concert is een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van deze activiteiten van harte  
welkom.
Voor meer informatie en het programma, zie www.mensenmuziek.nl

Choroi - heeft een nieuwe website met ruimte voor ervaringsberichten!
De afgelopen maanden is er bij Choroi hard gewerkt om alle produktinformatie op een nieuw vormgegeven website te  
zetten. De site is heel overzichtelijk en alle instrumenten worden uitvoerig beschreven. Ook is er ruimte voor 'media-
berichten'  waar ervaringen met Choroi-instrumenten gedeeld kunnen worden. Choroi roept hierbij leerkrachten en  
therapeuten op om een ervaringsbericht te schrijven voor deze nieuwe site, zodat meer mensen op de hoogte  
gebracht worden over de kwaliteit en praktische mogelijkheden van de Choroi muziekinstrumenten. 
De 10 Choroi-werkplaatsen bouwen al ruim 45 jaar een bijzonder instrumentarium. Deze instrumenten ontwikkelen  
zich steeds weer verder, dankzij vragen van docenten, therapeuten, ouders of andere musici. Hun zachte, heldere,  
ruimtelijk transparante klank voegt een bijzondere demensie toe. Dankzij deze bescheiden klankeigenschappen  
maken deze instrumenten de weg naar het "innerlijk horen" heel toegankelijk. Daarnaast zijn veel instrumenten  
uitermate geschiktvoor improvisatie en groepsspel. Neem eens een kijkje op www.choroi.nl

Sponsor een compositie van Michael Deason Barrow
Bezoekers van de conferentie mens en muziek hebben reeds kennis kunnen maken met de bijzondere composities  
van Michael Deason Barrow. Hij heeft de afgelopen jaren zich intensief beziggehouden met het samenbrenge van  
deze composities in een aantal muziekboeken. Een grote tegenvaller was dan ook dat de uitgave ervan wordt  
tegengehouden door het ontbreken van de benodigde copyrights voor de in de songs gebruikte gedichten van  
hedendaagse dichters. Hiervoor moet een bedrag van ca. 2000 pond bijeengebracht worden. Om de publicatie toch  
mogelijk te maken is Tonalis een sponsoractie begonnen, waar u een lied kunt sponsoren met een donatie. Meer  
informatie hierover vindt u op de website van Tonalis: www.tonalismusic.co.uk of vraag informatie hierover bij mens en  
muziek: mail@mensenmuziek.nl dan stuur ik u een lijst van composities op.
Michael Deason Barrow is de afgelopen jaren steeds aktief betrokken als docent bij de conferentie mens en muziek.
Ook geeft hij geregeld cursussen in Nederland bij Hogeschool Helicon. Helemaal fantastisch is het natuurlijk om een
workshop mee te maken in Engeland,  en diep in een thema te kunnen duiken. De meeste workshops duren ca. 4  
dagen. Voor een volledig overzicht en foldertjes kun je kijken op de website van Tonalis: www.tonalismusic.co.uk 

Op de agenda  www.mensenmuziek.nl onder andere:
16 juli: Lierconcert op Scorlewald: Vrije School Bochum olv Martin Tobiassen
26 juli: Der singende Mensch- Christiaan Boele
7 augustus: Zang en Ritme zomerweek olv Madeleine Ingenhousz
12 augustus TaKeTiNa-Ritme voor evolutie: in de Jordaan Amsterdam

Nieuwsbrief nr.4 Mens en Muziek, juli 2011    1/1 blz.

 


