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Beste Platformleden, 
 
Na de zomerstop eindelijk weer een nieuwsbrief! Tijdens de zomervakantie vond het 
interessante muzikale evenement ‘Het Improvisatiefestival’ plaats en direct na de 
zomervakantie ‘Oefenen en spelen met Choroifluiten’. Beide vonden plaats op Helicon. 
 
Improvisatiefestival 
De belangstelling voor het vierdaagse muziekimprovisatiefestival ‘De luisterende en 
scheppende mens, nieuwe wegen in de eigentijdse muziek’ van 10 t/m 13 augustus overtrof de 
verwachtingen. 
Initiatiefnemers van het festival waren Fenneken Francken, docente van Helicon, Michael Kurtz 
van de Sektion für redende und musizierende Künste aan het Goetheanum te Dornach in 
Zwitserland en Eric Speelman als vertegenwoordiger van stichting Mens en Muziek en Choroi-
instrumentenbouwer. Op de website www.mensenmuziek.nl kunt u verslagen lezen van Reinhild 
Brass en Esther Vis. 
Het Improvisatiefestival werd mede mogelijk gemaakt door donaties van: 
GLS Bank,  
Ionastichting,  
Prins Bernhardfonds  
KF Heinfonds. 
 
Studiedag ‘Oefenen met Choroifluiten’ 
Op de inspirerende studiedag op 10 september ‘Oefenen en spelen met Choroifluiten’ brachten 
Gerhard Beiharz en Christiane Krumpf de dertig deelnemers terug naar de beweging, naar het 
oerbegin van het muzikale en dus ook naar de muzikale belevingswereld van het kleine kind. 
Alle muziek begint met beweging. De opvoedende weg gaat van de grote naar de kleine 
beweging, gaat van uiterlijke beweging naar innerlijke beweging, gaat van gebaar naar melodie, 
gaat van beweging naar ritme.  
Marcel van Os heeft een verslag gemaakt van deze dag welke te lezen is op de website: 
www.mensenmuziek.nl  
 
 
Publicaties voor de website en de nieuwsbrief 
Organiseert u muzikale activiteiten, wij bieden u aan dit te publiceren op de website: 
www.mensenmuziek.nl en in de nieuwsbrief. De bedoeling van de website en de nieuwsbrief is 
om een medium te zijn waarop activiteiten kenbaar gemaakt worden die voor de platformleden 
interessant zijn. Dit kunnen natuurlijk ook interessante activiteiten van anderen zijn waarop u de 
aandacht wilt vestigen. Tips, ideeën en suggesties om uitwisseling te bevorderen en te 
verlevendigen zijn van harte welkom! 
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Donateurs mens en muziek 
Zoals u weet is door stichting Mens en Muziek afgelopen zomer een actie ondernomen om 
donateurs te werven. Inmiddels hebben 45 mensen zich als donateur opgegeven. En nog 
steeds melden zich nieuwe donateurs aan. Deze betrokkenheid betekent voor ons een goede 
steun in de rug, waarvoor heel hartelijk bedankt. 
 
De reden voor de donateursactie is om ondersteuning te krijgen voor het bevorderen van een 
levendige onderlinge uitwisseling van muzikale initiatieven voor instrumentenbouwers, musici, 
muziektherapeuten, muziekdocenten en geïnteresseerden via het Platform. Ook het uitbouwen 
van het netwerk om de uitwisseling zo veelzijdig mogelijk te maken ziet de stichting als haar 
taak. 
Deze uitwisseling kan bijvoorbeeld plaatsvinden via de website, nieuwsbrief, workshops of 
conferenties. 
U als lezer van de nieuwsbrief bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
 
Ook kunt u zich nog steeds opgeven als donateur op rekeningnummer: 35.85.42.863 van 
Stichting mens en Muziek, Postbus 28, 1870 AA Schoorl. Ieder bedrag is welkom. 
Wilt u voor een goede administratieve verwerking duidelijk uw naam en adres vermelden.  
Giften aan Stichting Mens en Muziek zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
 
U kunt ons altijd bellen of mailen als u meer informatie wilt. 
Eric Speelman 
mail@mensenmuziek.nl 
072 509 9458 
 
“Conferentie mens en muziek 2006” 
Zoals op de website reeds te lezen is hebben we de datum voor de tweede ‘Conferentie mens 
en muziek’ in Schoorl vastgesteld, het gaat plaatsvinden tussen 27 en 29 oktober 2006. De 
exacte tijden en de inhoud zijn nog volop in ontwikkeling.  
!!!OPROEP!!! : We nodigen u uit om specifieke wensen en ideeën voor deze conferentie zo 
spoedig mogelijk kenbaar te maken, zodat we deze mee kunnen nemen in de organisatie. 
Schrijf het in ieder geval alvast in de agenda, want het kan zeker weer een inspirerende 
samenkomst worden, met workshops en concerten. Er is plaats voor maximaal 140 
deelnemers! 
 
Nieuw op de website www.mensenmuziek.nl: 

- forum, hier kunt u vragen en ideeën uitwisselen met andere bezoekers van het “forum 
mens en muziek”. Door u te registreren kunt u ook gebruik maken van de speciale 
doelgroepen, zoals bv. het muziektherapeuten-forum. 

 
- boeken, op de website staan een aantal nieuwe uitgaven van interessante boeken. Er 

bestaat de mogelijkheid deze lijst aan te vullen, stuur dan de informatie op met liefst een 
korte beschrijving en eventueel een recensie erbij. Attendeer op deze manier uw 
vakgenoten op interessante literatuur! 

 
- agenda: Op de agenda kunnen concerten, workshops, studiegroepen en conferenties 

geplaatst worden. Stuur uw agendabericht op naar mail@mensenmuziek.nl dan wordt 
het direct geplaatst! 
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Agenda: 
 
Lyre 2006 in Belfast, N. Ireland, 27th July to 1st August. 
Dear Friends,  
Warmest greetings from N. Ireland. We hope that by now you are all aware of Lyre 2006 in 
Belfast, from 27th July to 1st August. The conference will take place right in the centre of 
Belfast, in the University area, across the road from the Botanic Gardens. We are working hard 
to make this a suitable and enjoyable venue for the third international conference. We do not 
under-estimate this responsibility. 
We have chosen the theme of “Healing with the Lyre”, not only because it is a very appropriate 
theme for Belfast, N. Ireland, and the world at large(!), but also because we recognise the 
unique healing qualities of the lyre, that need somehow to be appreciated in a wider context. 
The question of "how can we use and develop this quality to benefit those around us" is one that 
hopefully we may ALL be able to contribute to during our time together. It also feels to be a 
natural development of our work with “Building bridges through Music” in Keene in 2003. 
Actuele info: www.lyre2006.com 
 
CONFERENTIE MENS EN MUZIEK 2006, Scorlewald, Schoorl (NH) 
Van 27 tot 29 oktober 2006 vindt de tweede conferentie ‘mens en muziek’ op Scorlewald plaats. 
Deze conferentie is bedoeld voor muziektherapeuten, -pedagogen, instrument-bouwers en 
musici, op zoek naar nieuwe klankkwaliteiten en vernieuwende gezichtspunten met betrekking 
tot hun vakgebied. Veel muzikale bijdragen en workshops. 
Op vrijdag en op zaterdagavond zijn er concerten waar ook losse kaarten voor verkrijgbaar zijn.  
Meer informatie bij Mia Dekker of Eric Speelman 072 509 9458  
Actuele info: www.mensenmuziek.nl 
 
Kennismaken met de Choroi-lier, o.l.v. Diana Todria op Scorlewald Schoorl 
Vier workshops op de vrijdagen 17, 24, 31 maart + 7 april of vier workshops op de zaterdagen 
18, 25 maart + 1,  7 april  
Tussen 10:30 u. En 12:00 u. 
Diana Todria komt van oorsprong uit Georgië, studeerde pianiste 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 ligt al gestemd klaar! 
Prijs: 50 euro voor de serie van 4 workshops  
Voor informatie of aanmelding: Eric Speelman 072 509 9458 eric@choroi.nl  
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