Lierbericht najaar 2017

Beste liervrienden,
We verheugen ons op de Wereld Lierconferentie, die in juli 2018 zal plaatsvinden
in Nederland. Al onze activiteiten dit jaar zijn in het kader daarvan geplaatst.
De Wereld Lierconferentie zal plaatsvinden van zondag 22 juli tot en met
vrijdag 27 juli 2018. Voorafgaand wordt een pedagogische conferentie
georganiseerd van 20- 22 juli. Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in
Zeist.
Thema: de verschillende facetten van het begrip RUIMTE.
Binnenkort gaat de website van de conferentie van start met daarop meer
informatie: www.lyre2018.nl.
Het lijkt ons leuk om op de conferentie te laten klinken wat er op liergebied in
Nederland zoal gebeurt. Het voorstel is om op regionaal niveau een paar
muziekstukken voor te bereiden. Zodra bekend is om welke composities het
gaat, hoort u dit van ons. Om deze muziek met een groep vanuit heel Nederland
in te studeren zullen we een paar gezamenlijke repeteerdagen plannen in het
voorjaar.
Graag willen we u herinneren aan de jaarlijkse vrijwillige bijdrage! Om naar
de toekomst toe onze voortgang zeker te stellen willen we u vragen om ons
periodiek (b.v. éénmaal per jaar) met een (kleine) bijdrage te ondersteunen. We
denken aan een richtbedrag van €10,-, maar het mag natuurlijk ook meer zijn,
ieder bedrag is welkom! U kunt het overmaken op banknummer NL 59 TRIO
0254 6591 87 t.n.v. Stichting Wega onder vermelding van: jaarlijkse bijdrage.
De Duitse uitgeverij van liermuziek “edition zwischentöne” werkt aan een
Engelse website: http://www.edition-zwischentoene.de.
Kijk ook eens op de website van onze Stichting Wega voor nieuws en
actualiteiten: http://www.wega-lier.nl.
Wilt u de data van de wereldlierconferentie alvast reserveren in uw agenda van
2018. We hopen op een groot aantal deelnemers uit ons land als gastland.
Intussen wensen we u veel lierplezier.
Hartelijke groeten,
Aggie Adema, Floortje Bedaux, Mariëtte Burm,
Anna Littel en Petra Rosenberg

