
-& t
Íl

ze

n ervaring kan ik stellen dat
wegvallen van de NBLC sectie

muziek mij min of meer terugwierp
op mijn eigen eiland. Voorheen hield ik mij
op de hoogte van zaken die het muziekbi-
bliotheekwerk aangingen, onder meer door
het bezoeken van de studiedagen en het
lezen van de door de sectie uitgegeven
nieuwsbrief. Je hoorde weer eens een an-
der verhaal en sterker nog, je kon bij elkaar
te rade gaan als je problemen of vragen
had die het lokale niveau ontstegen. Na de
periode dat de sectie opgeheven werd,
moest ik het doen met mijn persoonlijke
netwerk en incidenteel georganiseerde bij-
eenkomsten. Verheugd was ik daarom toen
ik vemam dat er door meerdere mensen
het initiatief was genomen tot oprichting
van de Nederlandse tak van de IAML, de
NVMB.

N van een studiedag
over 29 mei, is het NVMB
van pla drie keer per jaar een nieuws-
brief uit te geven. De redactie van deze
eerste nieuwsbrief bestaat uit Liesbeth
Hoedemaeker en Dick van den Hul van het
Haags Gemeente Museum en Edo Postma
van ProBiblio, Alkmaar.
De redactie heeft een bescheiden nieuws-
brief voor ogen die actuele en relevante
onderwerpen uit de diverse muziekbiblio-
theekgeledingen zal bestrijken. De redactie
hoopt dat deze uitgave een zinnige aanvul-
ling zal bieden op uw vakliteratuur.

We wensen u veel leesplezier toe

Edo Postma

l- en nieuwsbríef komt niet zomaar tot

J- stand. er zijn voor de redactie nog
frtwee mensen nodig, die gedurende

enige tijd willen helpen. Echte journalistieke
talenten vragen we niet, wel inzet en plezier
in deze klus. Ben je geïnteresseerd, bel
dan met Edo Postma (ProBiblio, 472-
5199624) of Liesbeth Hoedemaeker
(Haags Gemeentemuseum 070-3381 1 38).

!!! Oproep !!l

Ook voor de programmacommissie kun-
nen wij nog zeker twee mensen gebruiken
die willen assisteren bij o.m. de inhoudelijke
invulling van de studiedagen. Laat ge'Ínte-
resseerden even bellen met Liesbeth
Hoedemaeker (Haags Gemeentemuseum
070-338113 B)
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De openbore bibliotheken en het leenrecht

k r)

Meu Brabants

wordt o.a. voor de van de studiedagen
met als leden

Hoedemaeker
van Swol
Schuursma (tot 1 junia.s.)

Frank Eekhout (namens het bestuur)

a moeizame onderhandelingen tus-
sen de delegaties van het NBLC en
de Stichting Leenrecht, die de be-

m

van
u

de
418 fax: 1

rd door een program-

hit-cd's en hit-video's (cd's voorkomend in
de hitlijsten "Mega Album Top 100", "Mega
Vezamel Top 30", video's voorkomend op
de lijst "Mega Video Top 30) zal met ingang
van 1 mei 1997 bovendien een toeslag van
Í 1,50 per uitlening worden berekend.

De gegevens van de hitlijsten zullen door
de Stichting Leenrecht aan de bibliotheken
worden verstrekt. De bibliotheken worden in
een overgangsperiode in de gelegenheid
gesteld zodanige administratieve aanpas-
singen te plegen, dat afdracht volgens de
afspraken begin 1998 middels een definitie-
ve afrekening kan plaatsvinden op basis
van de door de bibliotheken opgegeven
aantallen avm-uitleningen, gesplitst in hits
en niet-hits.
Bovendien dienen de bibliotheken in 1997
een naheffing te betalen over 1996. Deze
bedraagt Í 0,50 per uitgeleende cd / video.
Over de multi-media (m.n. cd-roms / cd-i's)
worden naar verwachting pas in het najaar
besluiten genomen.

Frank Eekhout
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langen van alle rechthebbenden behartigt,
zijn beslÍssingen genomen over de leenver-
goedingen die door de openbare bibliothe-
ken aan de Stichting Leenrecht dienen te
worden afgedragen.

De vergoeding voor av-materiaal (cd's en
video's) wordt gebaseerd op daadwerkelijke
uitleningen. Per 1 januarijl. geldt reeds een
basistarief van / 0,50 per uitlening. Voor
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Voor geschriften bedraagt de totale vergoe-
ding voor 1997 20 miljoen gulden, een ver-
dubbeling van het bedrag dat de bibliothe-
ken de laatste jaren reeds betaalden. Dit
bedrag zal in 1998 verhoogd worden tot
21,5 miljoen en in 1999 tot 23 miljoen.
Bladmuziek valt onder de geschriften, met
uitzondering van complete partituren voor
grotere orkest- en koorwerken. De Stichting
Leenrecht zal rechtstreeks in contact treden
met de bibliotheken die dit materiaal uitle-
nen.
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verhuizing begeleid vàn de 4
, lokaties in Den Haag, het ver-

in Utrecht en de lokatie Al-
het huidige gebouw aan de Plati-

ring heeft hij bijvoorbeeld de coördinatie
van de Website van het NBLC op zich ge
nomen. Hij volgde met succes een cursus
bedrijfshulpverlening (met het oog op de
ARBO-zaken) en volgt nu een cursus be-
drijfskunde. Maar... waar is de muziek in
het leven van Ad gebleven?. ln zijn vrije t'rjd
zit hij bepaald niet stil wat dat betreft. Hij
speelt in de band Travel Light (o.a. samen

Het IAML congres in Genève,
vqn 3l ougustus tot ó septembet 1997

ns grote broertje, de internationale
IAML congresseert de eerste week
van september. De IAML heeft

zong
Ana-

en zal
nog

cations. Tot slot zijn er de 4 "R's": RIPM,
RILM, RISM en RlDlM.
Niet weg te denken zijn de sociale gebeur-
tenissen, zoals openingsrecepties voor ken-
nismaking en begroeting van oude kennis-
sen, een excursie, wat concerten en een
slotdiner om de gelegde contacten te
verstevigen. Elke werkgroep en branche
heeft een driekoppig bestuurtje uit diverse
landen en die timmeren het programma
voor het volgende jaar in elkaar, in overleg
met de achterban. Deze keer zijn er weer
een aantal interessante onderwerpen aan
de orde. Bijvoorbeeld een vergel'tjkende
studie van Muse, Music-index en llMP. Dit
zijn naslagwerken op cd-rom met het doel

eens per jaar zo'n congres in de zomer en
het wordt in steeds wisselende landen ge-
houden. Vorig jaar was het Perugia in ltalië
volgend jaar is het bijv. San Sebastian in
Spanje. De IAML bestaat uit een aantal
professional branches, zoals Public libra-
ries, Research libraries, Broadcasting and
orchestra libraries, libraries in music tea-
ching institutions, Archives and documenta-
tion centres; verder subject commission's:
Bibliographie, Cataloguing, Service and
training, Audio-visual materials; voorts wor-
king groups Periodicals, Hofmeister, Publi-
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Op het gebied van de automatise-
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Gelderl
het N voor

maalopen
aniseren zij als aanvulling een

ntatie. Tijdens de presen-
april jl. konden de bezoekers

met het komende bladmu-
ziekaanbod. Handig als je op je eigen werk-
plek het enorme aanbod op papier moet

I I et NVMB-bestuur vergaderde kort-
I-I gekleden in het nieuwe gebouw van
I t Ëet Brabants Conservatorium in Til-

burg. Bestuurslid Joop Meuleman, bibliothe-
caris ter plekke, had ons uitgenodigd en
uiteraard stond ook een rondleiding op het
programma. Het schitterende complex werd
ontworpen door architect Jo Coenen met
alle faciliteiten die voor een modeme vak-
opleiding nodig zijn. Natuurlijk een flink aan-
tal onderwijsruimtes voor het conservatori-
um én de dansacademie, maar ook een
grote en enkele kleine concertzalen. Boven-
dien is er een directe verbinding naar de
schouwburg.
Dichtbij de fraaie entree is de bibliotheek
gesitueerd. Licht en ruim, waar de student
snel in de open opstelling de door hem ge-
zochte muziek zal vinden. Er zljn vijf studie-
plekken gecreëerd met vijf pc's, waar in de
toekomst de titels van het eigen bestand in
te vinden zullen zijn. Ook zullen ze het ge-
mak van programma's als Word, Excell en
lnternet gaan bieden. Nieuw in de acquisitie
is de aanschaf van musicals op laserdisc
ten behoeve van de musicalopleiding, waar
het conservatorium en de dansacademie

koopwaar aan te prij-
zen erg zinvolle bijeenkomst

voor mensen die zo'n pre-

Edo Postma

samen mee willen starten. Het Tilburgse
instituut zit dus niet zonder initiatieven. La-
ten we hopen dat ook de bibliotheek daar-
van gaat profiteren. ln ieder geval, mocht u
eens in Tilburg zijn, loop dan eens langs.
Het gebouw en de bibliotheek zijn zeker
een bezoekje waard.

Dick van den Hul
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De nieu\,ve conservotoÍiumbibliotheek in Tilburg
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