Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken

PROGRAMMA
Algemene Ledenvergadering en Netwerkmiddag
op donderdag 24 mei 2018
in Bibliotheek Zwolle

‘Beste bibliotheek van Nederland 2018’

Het middagprogramma is samen met onze collega’s van de Stichting Contact Theatercollecties.
Ochtend
10.00 - 10.30

Inloop en koffie

10.30 - 12.15

Algemene Ledenvergadering NVMB

12.15 – 12.30

Kennismaking Stichting Contact Theatercollecties (SCTC) en
de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken, -archieven en
–documentatiecentra (NVMB)

12.30 - 13.30

Gezamenlijke lunch SCTC en NVMB

Netwerkmiddag theater- en muziekcollecties

13.30 – 13.40

Astrid Vrolijk, directeur Stadkamer

13.40 – 14.15

Otto van der Mieden, Poppenspe(e)lmuseum in Vorchten

14.15 – 14.45

Hans van Keulen, Conservator/teamleider Uitvoerende Kunsten
aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Bijzondere Collecties

14.45 – 15.15

Theepauze

15.15 – 15.30

Op ontdekkingstocht in het Nederlands Muziek Instituut

15.30 – 16.00

Ingmar Vroomen, Projectmanager Centrale Discotheek Rotterdam

16.00 - ….

Netwerktijd bij de borrel

Uw aanwezigheid tijdens deze dag stellen we zeer op prijs!
Bent u van plan te komen?
U dient zich voor deze dag aan te melden. Opgave graag vóór zaterdag 19 mei 2018.
Kosten
Conform besluit van de Algemene Ledenvergadering is de NVMB genoodzaakt de kosten
van deze dag bij de deelnemers in rekening te brengen.



NVMB-leden* betalen minimaal € 15
(*Persoonlijke leden en medewerkers van instellingsleden)
Niet-leden betalen minimaal € 30
(Niet-leden die nu minimaal € 30 betalen komen bij de Netwerkdag in najaar 2018
in aanmerking voor het gereduceerde tarief van € 15)

Aanmelding
Stuur vóór 19 mei een e-mail naar charlotte.sienema@omroepmuziek.nl.
Bij opgave s.v.p. vermelden:
Ik kom de ochtend / middag / hele dag
Ik lunch wel/niet mee (+ eventuele dieetwensen)
Ik geef wel/geen toestemming om mijn emailadres op de presentielijst te zetten
Voor freelancers, gepensioneerden, werkzoekenden etc.: opgave van evt. toevoeging
bij uw naam
U kunt ook uitsluitend de Netwerkmiddag bijwonen. Ook niet-leden zijn hier van harte welkom!
Gaarne het minimaal verschuldigde bedrag (meer is natuurlijk altijd welkom) overmaken naar:
Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken te Amsterdam
Rekening: NL17 INGB 0007 5410 76
O.v.v. NVMB Netwerkmiddag mei 2018

Locatie
Bibliotheek Zwolle
Zeven Alleetjes 1A
(Ca. 10 minuten lopen vanaf NS-station Zwolle)

