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is vie B-studi die wij
op erdag 26 rga-

m Hoog Vredenburg 19, Centraal Station in
k praktische dag tebelooft een interessante, leerzame

de locatie zo centraal ligt, ho collega's in de
wie heeft in deheid zullen zijn deze studiedag bij te

da$.elijkse praktijk nu niet met marketing te maken?

Tijdens deze dag zullen wij ons beperken (wat heet!) tot de zogenaamde externe
marketing; de programmacommissie van de NVMB bereidt voor volgend jaar een
vervolg met betrekking tot interne p.r. voor.

Hein Leemans, universitair hoofddocent Marketing en sociologie van het boek aan
de Katholieke Universiteit Brabant, zal beginnen ons vertrouwd te maken met een
aantal essentiële begrippen en technieken. Vervolgens zet hij de deelnemers aan
het werk. Dit gebeurt aan de hand van een opdracht: het maken van een marketing-
plan voor bibliotheek Boekstad. Hierin zal iedereen zijnlhaar werksituatie op één of
andere manier kunnen herkennen.

Na de lunch gaat deze afwisseling tussen theorie en praktijk door. Er wordt ruim tijd
genomen voor het bespreken van de uitkomsten van de opdracht. De dag zelf wordt,
voor de obligate borrel, afgesloten met een praktijkverhaal van de Zeeuwse Biblio-
theek naar aanleiding van externe en interne ervaringen met de collectie audio cd's.

Wie niet kan wachten en zich wil ínlezen om goed voorbereid te zijn: Hein Leemans
schreef samen met Heide Gramser in Boekbtad Nr. 7 een artikel over product-markt-
combinaties voor openbare bibliotheken; een term die 26 november veelvuldig zal
vallenl

De programmacommissie
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mus, verschillende za-
Daaronder is de front

page op internet, waarbij
rkelijk is dat het land met fre-
niet het frequentste internet-

gebruik, Finland, (nog) geen home
page heeft die via een "druk op de
knop" vanuit deze front entry kan wor-
den benaderd. Ook de interne organi-
satie van de IAMIC is op grond van
aanbevelingen van een werkgroep
sterk verbeterd.

Er was ook veel plaats ingeruimd om

kennis te maken met succesvolle pro-
jecten van dit moment. Bijvoorbeeld uit
Canada, waar men partituren aan het
scannen is (op Xerox-machines) en de
eerste pagina's daarvan op internet zal
plaatsen. Het copyright-probleem die
dit met zich brengt is al opgelost. Maar
ook uit de stapel papieren die bij zo'n
congres horen vielen interessante pro-
jecten te destilleren. Zoals uit Dene-
marken waar een tweetalige cd-rom
(Deens/Engels) gewijd aan het leven

van
aan-

dacht

Een ontwikkeling is de
for lnformation

about Music. D.w.z. de mogelíjkheid
om transparant te zoeken in verschil-
lende, bestaande databases, waar als
het ware een schil of interface over-
heen zal worden gebouwd die simul-
taan zoeken mogelijk maakt. Het is
dus géén nieuwe, centrale database
(want dat is door de ontwikkelingen op

internet en daarop gebaseerde tech-
nieken eigenlijk al een achterhaald
station) maar een mogelijkheid om

dwars door alle MIC's heen bijvoor-
beeld bladmuziek van één componist
die bij verschillende uitgevers is ver-
schenen te vinden.

Daarnaast werd in Bratislava, waar wij
gedurende één dag net als in Wenen
zeet gastvrij werden ontvangen,
mXchange gepresenteerd. Dit is een

door de MICA (Music lnformation Cen-
ter Austria) ontwikkeld, indrukwek-
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kend databasesysteem dat ter be-
schikking werd gesteld aan MIC's in

ment
ervan
Rolan
trouwd
"Bruss
opge

Als lsa
gezeg

wordt
-al m Brussel
wo is het

de lezingen als te theo-
worden ervaren. Dit

ld voor de lezing van
rt Hrachovec die het had

overi de rol van de achtste bit in een
byte, vroeger en nu; de titel van zijn
referaat ("De informatiemaatschappij
aan het eind van de 20e eeuv/') sug-
gereerde iets anders dan de
informatietechnologie die uiteindelijk

hoewel er
eve

I bes
ie van

gesp
ring

internet,
partitu

neel.

Els van Swol,
liaison ofíicer
(Donemus)

respons

dan
a, het scannen van

-exchange - de mo-
komen tot een

rogramma van perso-

Aon geboden joorgongen tijdschriften

De volgende tijdschriften-jaargangen zijn voor geïnteresseerde instellingen gratis af
te halen:

Musica Neerlandica, Postbus 82138, 2508 EC Den Haag,

Bezoekadres: Loosduinseweg 13-15, Den Haag,

tel. : 070-34077 41, fax: 070-3107820,

E-mail nl

Musica: 1958-í959; 1961-1985

Music & Letters: 1974-1986

Musik und Bildung: 1976-í979
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lnventqrisotie Audiovisuele collecties in Nederlond

e twee nationale audiovisuele archieven het Nederlands Audio-visueel

den

hief

het

te zo
van afhan
onale ovisuele ieven

onal
verslag van de projectpresentatie op
geschreven door Rob Vugs.

georganiseerd door NAA (Ne-
derfands Audiovisueel Archief), was
zeer druk bezocht

Ochtend
Al snel bleek dat in archivarissenland
de harten vooral sneller gaan kloppen
bij het medium film. Na een welkoms-
woord van NAA directeur E. van Huis
leidde B. Hoogenkamp (hoofd re-
search NAA en bijzonder hoogleraar
geschiedenis van Film, Radio en Tele-
visie) de aanwezigen door de geschie-
denis van de archivering van audiovi-
sueel materiaal (=beeldmateriaal) en
de ontstaansgeschiedenis van NAA.
H. Romijn vertelde over zijn ervaringen
als conservator van een regionaal
audiovisueel archief en hoe het regio-
nale aspect belangrijk kan zijn in het
verwerven van belangrijk historisch
materiaal.
K. Bosschaers gaf vervolgens een ver-

behere rote
dsop

voor
een

nds.
rte o

nder
in Hilversum. Het

slag van tnventarisatie van audiovi-
sueel materiaal in Noord-Holland en
las voor uit verslagen van stagiaires.
F. Cammaert gunde ons tot slot van de
ochtend een kijkje in de keuken van
'Tijd van toen' een populair tv-pro-
gramma van Omroep Límburg. Leuke
filmpjes uit vooral privé bezit worden
gebruikt om nostalgische tv-program-
ma's te maken met een hoog 'Ontdek
je plekje' gehalte.

Middag
Meteen na de pauze nam de heer Jes-
serun het woord. De voozitter van de
Raad voor Cultuur wist de zaal te mel-
den dat de raad had voorgesteld om
50 miljoen gulden vrij te maken ten
behoeve van de archivering en con-
servering van audiovisueel materiaal.
Hij wist bovendien te melden dat men
op ambtelijk niveau niet geshockeerd
was door de hoogte van dit bedrag.

vo
het la
Ned
termij
taris
instel
beide
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Zijn inschatting was dat het advies wel
door de nieuwe regering zal worden
overgenomen. Er moeten voonrraarden
gescha stru
reel ng el
ln de

aard, de staat en de kwaliteit van de
audiovisuele collectie die zij beheren.
Via een soort classificatie-systeem zal

te li

voo

de
uit

werd er

vergeten
Even

later
van

Van Lamsweerde
k lnstituut voor de

erking over niet-wes-
terse Het antwoord
van Lauwers ("er worden momenteel
films verzameld over Azië en Afrika")
maakte duidelijk dat er niet genoeg
nadruk gelegd kan worden op het be-
lang van geluidsopnamen, want an-
ders zou dit onderdeel van de Audiovi-
suele Collectie Nederland weleens het
kind van de rekening kunnen worden!!

muziekuitgaven van overwegend Ne-

derlandse componisten, door het Cen-

m

vta k- als

den
eind
o.l.v
zaken arch

tovlsuee
riaal i

Als esp van de
beli B Roos og

belichte facetten van de te
en selectiecriteria bij

producten
afs luitende spreker was project-

. t:,

leid§ter M. Lauwers die - eindelijk - wat
meer vertelde over het project Natio-
nale lnventarisatie Audiovisuele Col-
lecties. Binnenkort begint het NAA aan
een grootscheepse inventarisatie door
middel van een enquète. ln deze en-
quète zullen organisaties in staat wor-
den gesteld een beeld te geven van de

Enige tijd geleden werd de Alsbach-
collectie, bestaande uit ruim 14.000

etg

de
r
r

Titels Alsboch -collectie opgenomen
in cotologus Musico Neerlqndicq

usica Neerlandica is een stichting voor documentatie en publicatie van
Nederlandse muziek uit met name de periode 1600-1950. De stichting
beheert onder meer de collectie Nederlandse muziek en musicalia

verzameld door Willem Noske. Op dit moment is er sprake van een groeiende
samenwerking met twee muziekafdelingen van het Haags Gemeentemuseum:
de Muziekbibliotheek en de Muziekarchieven.
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VAN N
sloten

trum Nederlandse Muziek (CNM) in

bruikleen gegeven aan de Muziekbibli-
otheek
SCUM.

gestel
deelte,
manr

zljn op
n Mus

landi
poniste
uziek

Alsb llectie behulp
gea seerde logus

dica te ontsluiten. ln een
project van de Muziekbi-
Musica Neerlandica wor-

dit moment de titels van de ca.
3.00O banden door twee medewerkers
ingevoerd.

Het werd echter snel duidelijk dat het
wenselijk was de reeds ontsloten wer-
ken van de Alsbach-collectie in één
informatiesysteem tezamen met de
titels van Musica Neerlandica beschik-
baar te hebben. Een aantal maanden
geleden werd dan ook begonnen met
de voorbereidingen voor conversie van
de 10.700 titels. De conversie werd
verricht vanuit de MusicROM en ver-
liep in een aantal stappen:

er moest gekeken worden welke
velden in aanmerking t<wamen om
ingelezen te worden Ín het systeem
van Musica Neerlandica. Hier bleek
dat voor de uitcatalogiseringen ge-
heel andere veldtags gebruikt wer-
den dan voor de hoofdbeschrijving-
en, wat een extra conversie-inspan-

a

ning betekende,
. tussen de CNM{itels bleken tiental-

het p
van

de con
ntosh

Neerl
van

uit-
À

en
er

usica
een autorisatie

nshoofdwoorden

ogrse

de nd

e

n

nd

a

p t betekende dat ie-
dere , offi vergissingen te
voorkomen, handmatig gekoppeld
moest worden aan het bij Musica
Neerlandica in gebruik zijnde Lexi-
con (een soort thesaurus van per-
soonsnamen). Hierbij werd de oude
hoofdwoordvorm vergeleken met de
persoonsnaam zoals die in het Lexi-
con voortkwam. Op deze manier
konden een aantal in MCN abusie-
velijk gekozen persoonshoofdwoor-
den aan de juiste persoon worden
gekoppeld,
in de vierde plaats moesten de bij

MusÍca Neerlandica in gebruik zijn-
de bezettingscodes worden toege-
voegd (de Dewey-bezettingscodes
zijn wel geïmporteerd maar blijven
onzichtbaar), aan de hand van de
toegekende Dewey-codes en

Dewey-omsch rijvi ngen.

Uiteindelijk is de conversie een tijdro-
vende, maar niet onmogelijke activiteit

een

op
lecti

het

de

I
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erdeel van deze collecties vormen len en andere
voor kunstzinnige vorming. Sommige een e igen muziekbibli-

otheek, andere nauwelijks. De Stichting voor Kreativiteitsontwikkeling Midden-
Limburg (Kreato) verzorgt muziek- en ander cultureel onderwijs en beheert een
eigen documentatie-centrum.

gebleken die volledig geslaagd mag

heten. De catalogus van muziekuitga-
ven is hierdoor in één klap meer dan

schri

meer
cRO
niet,

De Stichting Kreato is in 1971 ont-
staan door de samenvoeging van een
aantal Scholen voor amateuristische
muziekbeoefening. Het werkgebied
van Kreato beslaat het gebied tussen
de steden Venlo, Roermond, Weert en

Sittard. Kenmerk van dit gebied is dat
het veel middelgrote en kleine kernen
bevat. De activiteiten zijn dan ook niet
op een plaats geconcentreerd, maar
worden lokaal opgezet, de docenten
komen naar de kernen toe. Bij het mu-
ziekonderwijs neemt groepsonderwijs
een belangrijke plaats in, evenals
ensemble-spel in diverse bezettingen.
Ter ondersteuning van de activiteiten
is er vanaf 1972 gewerkt aan een

ls van n word

van

ng

van de doelstellingen van de NVMB-Ni
dacht brengen van de diverse muzi

De catalogus van Musica Neerlandica
is op dit moment nog niet via lnternet
te raadplegen, wel kunnen op verzoek

-mail

is het onder de
in Nederland. Een

bibliotheek-documentatie-centrum. De

collectie bestaat uit literatuur, tijd-
schriften, bladmuziek en geluidsdra-
gers met als voornaamste vakgebie-
den: blaasmuziek, huismuziek, koor-
muziek, drumband, klaroen- en pijper-

korpsen en muziekpedagogiek. De
omvang van de collectie beslaat thans
meer dan 10.000 titels.

Bijzonder aan de bibliotheek is dat het
gebruikers niet alleen inzage en uit-
leen van de materialen aanbiedt, maar
ook bemiddelt voor dirigenten en mu-

ziekcommissies bij de aanschaf van

moei I ijk verkrijgbare materialen.
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Het
naar
ging

als

jaar
bants
ik

gelegenheid bij uitstek voor

)bibliotheek om
profileren. Het was een drukke

week, waarin ik veel impressies op-
deed en heel veel mensen heb ont-
moet van over de hele wereld. AIs
IAML "novice" was er natuurlijk ook
veel belangstelling naar mij toe van de
overige IAMLITES, zoals de IAML-
gangers worden genoemd, naar Pou-
lenc's Dialogues des Carmalites. lk
voelde me gelijk welkom en thuis, en
er werden inderdaad vele "Dialogues"
gevoerd.

Van de diverse afdelingen die tijdens
het congres bij elkaar komen, heb ik
die van Libraries in Music Teaching
lnstitutions; Working group on Copy-
right; Research Libraries; Commission
on Audio-Visual Materials; Commision
on Service and Training en diverse
algemene sessies bezocht. Tijdens
deze sessies kunnen de collega's el-
kaar bijpraten over onderurrerpen die
belangrijk zijn voor hun deskundigheid
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Heï IAML congÍes in Son Sebostiqn (2)

et afgelopen IAML congres in San Sebastian (Spanje) is door diverse
Henry

reel
een
ken
voor

van

dig ring

van

begon
tot 19 cultu-

arbij men elkaar op
manier kon leren

wij o.a. uitgenodigd
met muziek van

jonge Baskische componisten. De vol-
gende avond waren wij de gast in een
dorp waar wij een traditionele dans-
voorstelling meemaakten ter viering
van het feest van San Juan, gevolgd
door een concert van La Colombin en

een receptie.

Tijdens de sessies van de Libraries in

Music Teaching lnstitutions gaf Koldo
Bravo, bibliothecaris van het conserva-
torium van San Sebastian een over-
zicht van de conservatorium-bibliothe-
ken in Spanje, en de toekomst die ze
te wachten staat met de invoering van
een nieuwe wet die een aantal conser-
vatoria een speciale status geeft om

zich Conservatrio Superior te noemen.
Dit is misschien het meest vergelijk-
baar met het toekennen van de tweede
fase opleiding aan Nederlands conser-
vatoria, maar betekent ook dat conser-
vatoria die zich niet (meer) Superior



mogen noemen terug gaan in status
tot zoiets als een gemeentelijke mu-
ziek

versity
gaan
door ZO

demet ee
peil
van
less

ijd de

Een
werd

ende
lizabeth

bij Columbia University,
lectie van bijna 4AA Zarzu-

dat deze collectie uniek
het materiaal is overge-

bracht uit Spanje in het eerste kwart
van deze eeuw toen het genre heel
populair was in de VS en vooral in

New York. Veel zarzuela's zijn bete-
kend door beroemde zarzuela dirigen-
ten en zangers uit die tijd. Een deelne-
mer uit Madrid betwijfelde echter of er
echt unieke zarazuela's aanwezig wa-
ren in Columbia, omdat een enorme
collectie zarzeula's aanwezig is in de
Nationale Bibliotheek in Madrid die al
sinds 1850 als depot fungeert.

Ook heel interessant was de paper
van Hugh Cobbe van The British Li-
brary. Hij liet de verbouwing en verhui-
zing van de muziekbibliotheek aan de
hand van dia's zien. De bibliotheek is
onlangs verhuisd van Russell Street
naar St. Pancras. Ook Antony Gordon
gaf een kort overzicht van de belang-
rijkste veranderingen die hebben
plaatsgevonden voor gebruikers van
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het geluidsarchief na de verhuizing
van The British Library. Ook met dia's

ij de lui n het in-

ing

de muzi
huisvest schappen

De,
ning

Service and Trai-
bezig met ontwikkeling

op het gebied van onderwijs en oplei-
ding voor muziekbibliothecarisen. Hun
eerste sessie was een "joint session"
met de Commission on Audio-Visual
Materials. De eerste spreker was Tine
Vind van de Deense Bibliotheek-
school. Zij gaf een demonstratie van
music op Kulturnet Denmark
(http://www.kulturnet.dk), een site op
het World Wide Web, gesponsord
door de Deense regering. Het zag er
schitterend uit en is vooral handig om

biografieën en werkenlijsten van
Deense en overige Scandinavische
componisten te vinden.

De tweede spreker was Miguel Angel
Plaza-Navas van de Spaanse muziek
documentatie associatie Hij gaf een

overzicht van muziek databases in

Spanje en de nogal uitlopende achter-
gronden achter hun ontstaan. Ook in

Spanje blijkt dat men liever ieder zijn

ge-

oh



eigen gang laat gaan om pas later te
gaan kijken of het mogelijk is om at die

nrng
van
den
pese
en in
pa in Zijn

lijkerwas
nden dí

fiek
De opleid bieden

lgemene opleiding aan. Er
ens de discussie na afloop

over het gegeven of het
om een musicoloog of afgestu-

deerde muzikant een vervolg opleiding
tot (muziek-)bibliothecaris te bieden, of
dat het juist beter is om een afgestu-
deerde bibliothecaris muziek te leren.
De Europese traditie was altijd om bi-
bliothecarissen muziek te leren, maar
de Angelsaksische traditie was om
musicologen (of muzikanten) op te
leiden to bibliothecarissen.

De uitgevers van The New Grove's
Dictionaire of Music waren ook aanwe-
zig op het congres en zij wilden een
demonstratie geven van de toekomsti-
ge mogelijkheden om via internet The
New Grove's te kunnen raadplegen.
Helaas was er iets mis met de internet
verbinding en moesten zij gewoon een

Pogino l0

uitleg geven van hoe het zou moeten
gaan. Een nieuwe editie van The Dicti-

ire zal klaar zijn
zowel

wel

vaak

laatste
pro-

ject dat nancierd vanuit de
EUo te verrichten en pro-
jecten voor financiering
door e voorzitter was Richard
Tucker van de Blindenbibliotheek te
Amsterdam. Het meest interessante
project voor muziekbibliotheken is de

Music libraries on-line project in het
VK. Tot nu toe zijn er 10 bibliotheken
die zullen beginnen. Tijdens de dis-
cussie die volgde werd gesproken

over de nieuwe rol die bibliotheken
kunnen gaan spelen met behulp van

nieuwe media. Zo wordt er aan ge-

dacht dat bibliotheken in afgelegen
plaatsen hun dienstverlening kunnen
uitbreiden door naast het helpen met

het vinden van informatie ook die infor-
matie daadwerkelijk te downloaden en

te verkopen (al dan niet met een licen-
tie van de eigenaar) aan de

lener/klant.

De

tot



Muziek op Inlernet (3)

n elke Nieuwsbrief wordt een aantal interes-

els
zijn.

Cecili

Ook hun n te hebb
rtoli is goedSE

ge bewij Mooie , maa een ch
etc. Met al bijna 92.000 bezoekers

usicbase

Lictíte muziek van Nederlandse herkomst staat centraal in deze website, met disco-
grafische gegevens van allerlei artiesten en groepen. Soms beknopt, soms uitge-
breider. lngedeeld naar genres als disco, elektro, licht klassiek, Engels vocaal etc.

French Music DatabaseMusic
http : //www. s i ri us. coml-a I ee/fmus i c2. htm
Een interessante informatiebron voor de liefhebbers van het Franse chanson. Uitge-
breide discografische informatie met betrekking tot Franstalige zangers en zang-
eressen. ln een aantal gevallen met teksten van liederen en andersoortige informa-
tie. Ook met Canadese en Franse hitlijsten.

lndex of Nederpop Files on the Web
http://members. aol. comluheep2/nederpop. htm
lnhoudelijke en discografische gegevens van Nederlandse artiesten en groepen, die
vooral bekend waren in de sixties en seventies.

Jazz Central Station.com
http://www4.jazzcentralstation. com/newjcs/main/splome. asp
Druk vormgegeven, maar zeer informatief. Een must voor elke jazzliefhebber

De Moppenpagina
http : //www. op rit. ru g. n l/d eg enaa r/jokes. htm
Deze site bevat een aantal aardige grappen waarin musici de hoofdrol spelen

Pogino I I



nnen

Muziek Netwerk Nederland
http://www.mnn.nl

net te
samen
Nederl
word
van d

Een Nederlandstalige
Eurovisie Songfestival,

ld bekend b ij vele collega' en deze site
n rs.

reeds ime t d op het
De

de
)

gestel
rij tUk

E e
niet.

vàn
voo r zelf. websíte

klinks Íghed le
plann des verder u

ubject music, charts, bands and info

ming van een aantal bekende en minder muzieksites.

OGAE Nederland

website met vele wetenswaardigheden rond het popuraire
met songteksten en línks naar vele gelijksoortige sites.

Opera Web : the starting point for the opera world
htto://www. opera. iU
lnderdaad een aardig startpunt voor de operafan. Een website van ltaliaanse origi-ne' ook in het Engels. Met informatie over opera's, bekende zangers en zangeres-
sen, een agenda, recensies, opera karaoke (l) etc.

Ton Habraken,
Hoofd muziekafderíng openbare Bibriotheek Eindhoven
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