Lierbericht januari 2018

Beste liervrienden,
Allereerst hartelijk dank voor de financiële bijdragen die we hebben ontvangen!
Verder zijn we natuurlijk nog steeds druk met de voorbereidingen voor de
wereldlierconferentie (22-27 juli in Zeist). Zie alle gegevens over het programma, de
workshops, enz. op www.lyre2018.nl. Voor muziektherapeuten is er accreditatie voor 30
AM punten door de NVKT toegekend.
We zijn nog op zoek naar een aantal slaapplekken voor onze workshopleiders. Woon je in
Zeist of in die buurt en kun je iemand te logeren hebben in de periode 20-27 juli, of ken
je iemand die iemand kan herbergen of misschien op vakantie is en zijn huis ter
beschikking wil stellen: meld het svp aan ons! (contactpersoon: Marijke Vreeken, tel.072
8801159 of 06 33674212, e-mail: marvree@hotmail.com) Vanuit de conferentie wordt
een bedrag van €20,- p.p.p.n. incl. ontbijt vergoed of €15,- p.p.p.n. bij zelfverzorging.
Er zal tijdens de conferentie ook iedere middag ruimte zijn voor zgn. vrije initiatieven,
waar o.a. ook kleine concertjes te horen zullen zijn, uitgevoerd door deelnemers uit
diverse landen. Het zou leuk zijn als wij ook iets kunnen laten horen van waar we in
Nederland mee bezig zijn!
Zoals we al in ons lierbericht van 2 oktober hebben aangekondigd, willen we daarvoor
een aantal samenspeel(mid)dagen organiseren. Natuurlijk zijn deze dagen bedoeld voor
iedereen die graag samenspeelt, als je niet aan de conferentie gaat deelnemen, ben je
wel gewoon welkom op de samenspeeldagen!! We hebben besloten ze op een centrale
plaats te houden, n.l. ten huize van Petra Rosenberg (Stationslaan 8A in Zeist).
Petra gaat het samenspelen leiden. De volgende stukken hebben we uitgekozen om aan
te werken:
- Klinkende Ruimte van Petra Rosenberg
- Drie Adagio’s en Kwint en secunde in avondrust van Johan Vanvinckenroye
- Vier delen uit de jaarkrans van Beatrijs Gradenwitz (in een meerstemmige bewerking
van Petra).

Data: zaterdag 10 maart, 7 april, 2 juni en 7 juli van 13.30 – 16.30 uur.
Kosten: €5,- per keer.
Aanmelden, graag uiterlijk 10 dagen vóór de datum bij Petra:
petra@rosenberg-rosenberg.nl
Na aanmelding krijg je de muziek digitaal opgestuurd.
Doe je mee? We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Aggie Agema, Floortje Bedaux, Anna Littel
Petra Rosenberg en Mariëtte Burm

Stichting Wega
www.wega-lier.nl

