LIERRONDBRIEF december 2016
Beste Liervrienden,

Op 1 OKTOBER j.l. hebben we in Zeist met een kleine
groep lierspelers o.l.v. Anna Littel heel geïnspireerd
gewerkt aan muziek van Colin Tanser. Voor deze
samenspeeldag had Petra Rosenberg een aantal stukken
uit de bundel: “The Heart’s Reply” van Colin Tanser
bewerkt voor 2- en 3-stemmige bezettingen.
Het originele boek van Tanser (met nog veel meer
stukken waarvan er veel te spelen zijn op één lier!)
is nog te koop voor €17,50, te bestellen bij Petra
(wega@rosenberg-rosenberg.nl).

In januari a.s. zijn er twee uitvoeingen van de OLAV
ASTESON op muziek van Johanna Russ, t.w. op
zondagmiddag 22 jan. in Heemstede en vrijdagavond 27
jan. in Alkmaar. Lierspelers vanuit diverse plaatsen
uit het land zijn al enkele maanden samen met de
zangers enthousiast aan het repeteren o.l.v. Diana
Todria. Zie voor verdere informatie bijgevoegde flyer.
Van harte aanbevolen!

De volgende LIERCONFERENTIE, mede mogelijk gemaakt
door Stichting Mens en Muziek en Choroi, is op
zaterdag 1 april 2017. We zijn weer te gast op
Scorlewald. Het thema is “klank en beweging”. De flyer
met alle informatie volgt nog. Alvast een indruk:
In de ochtend zal Christian Giersch met allen samen
werken. Na de lunch zijn er 3 werkgroepen:
1. met Christian Giersch werken aan een paar stukken
muziek (kunnen van te voren opgestuurd worden).
2. met Cornelia Wiemers verder werken aan het thema:

“Een blik naar de kwaliteit van de vier ruimterichtingen en de

basale zintuigen kunnen onze zoektocht verrijken.Naast de
“gewone” lier gaan wij de priem- en de stroomlier daarbij
betrekken.” (m.n. voor muziektherapeuten).
3. met Anna Littel de eerste beginselen van het lierspel verkennen
(voor mensen die voor het eerst kennis maken met de lier).
Tijd: van 10 uur (vanaf 9.30 inloop met koffie/thee en stemmen)
tot 18 uur. Prijs: €50,- , studenten: €20. (d.i. incl. koffie/thee en
lunch), te voldoen op bankrek: NL 59 TRIO 0254 6591 87 t.n.v.
Stichting Wega. Opgeven kan al bij Floortje Bedaux:
floortje@bedaux.net, tel. 079 3517124. Accreditatie wordt
aangevraagd.

UITGEVERIJ WEGA heeft een aantal exemplaren van de prachtige
muziek van Murray Wright uit Australië over laten komen. Tijdens
lierdagen hebben we al eens een enkel stuk van hem gebruikt, dus
velen hebben al een indruk van de kwaliteit van zijn muziek! De
boeken zijn te bestellen bij Petra Rosenberg: wega@rosenbergrosenberg.nl Er zijn twee verschillende bundels die ook op 1 april
op de boekentafel zullen liggen voor wie ze eerst in wil kijken:
1. Music for Alto and Soprano: €12,50
2. Tribute (lyre tributes for people who died or those who grieved):
€15,-

Eind april is er weer een LEIERFEST in Langenberg (Duitsland). Zie
voor verdere informatie: www.freie-musik-schule.de

Tenslotte wensen wij iedereen een warme en lichte Kersttijd toe en
een muzikaal 2017!
Aggie Adema, Floortje Bedaux, Mariëtte Burm,
Anna Littel en Petra Rosenberg

