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blodmuziek op internet

frlinds anderhalf jaar maak ik tot volle tevredenheid gebruik van twee grote
\internetwinkels bij de bestelling van boekmaterialen en cd's voor de bibliotheek
Yvan het Rotterdams Conservatorium. De bekende internethandels Amazon en
Proxis leveren echter geen bladmuziek, en het is ook de vraag of ze zelf een
investering willen doen om iets dergelijks op te zetten. Zoals we weten stelt
bladmuziek nogal bijzondere eisen aan de opbouw van de database en de
zoekmogelijkheden voor de klant. Bovendien is de uitgeversmarkt complex. Het lijkt er
dus op dat het initiatief dus vooral van de uitgeverijen moeten komen. Hierbij doe ik
verslag van een klein onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van bladmuziek
en e-commerce.

Uitgeverijen
Het gevoerde beleid onder de uitgeverijen loopt sterk uiteen. Soms vormen de sites niet
meer dan een uitgebreide reclamefolder. ln een aantal gevallen wordt de catalogus wel
aangeboden maar kan er niet worden besteld. Veel uitgeverijen hebben moeite met het
direct leveren aan klanten. Ze zien geen heil in de opzet van een goed distributiesysteem, of
ze willen hun goede relaties met de detailhandel niet op het spel zetten. De grote Duitse
uitgeverijen hebben een site die goede zoekmogelijkheden biedt maar aan het eind van het
traject komt de melding dat dat een muziekhandel bij de klant in de buurt zal worden gezocht
die de order zal verurerken. Voorbeelden hiervan zijn: Schott (www.schott-music.com) en
Peters (www.edition-peters.com). Het aardige van de Schott-site is dat niet alleen de eigen
catalogus beschikbaar wordt gesteld, maar de gehele VLM (Verzeichnis Lieferbare
lMusikalien). Een handige naslagplek dus.
Schirmer (USA) werkt ook op deze manier (www.schirmer.com). Het aardige van deze site is
de uitgebreide lijst met FAQ's.

Andere Amerikaanse uitgeverijen leveren wel direct. Ze richten zich vooral op de
Amerikaanse markt, maar levering in Europa is volgens mij geen probleem. ltilooie
voorbeelden zijn: Robert King (www.rkingmusic.com) en Kalmus (www.kalmus-music.com).
Bij de laatste moet het bestelformulíer worden uitgeprint en gefaxt. Een extra handeling,
maar wel veiliger voor de creditcard gegevens. Verder zijn er veel uitgeverijen met een
gespecialiseerd fonds die zonder al te veel problemen hun waren aanbieden, zoals Solid
Brass (wlw.sld brass.com).

Hande!
Om niet diverse uitgeverijen te hoeven afspeuren op zoek naar een werk zijn we natuurlijk
geïnteresseerd in online bladmuziekhandels die de waren van zoveel mogelijk uitgeverijen
aanbieden. Op dat gebied zrln er interessante ontwikkelingen.
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Allereerst is er Broekmans en van Poppel (www.broekmans.com). Een mooie site waarbij
online bladmuziek kan worden besteld. Broekmans biedt de materialen aan uit het eigen
fonds. Dat is uiteraard veel, maar heeft wel zijn beperkingen.

ln Duitsland kan de site van Musia (wr,vw.musia.de) worden gevonden. Een paar
steekproeven gaven de indruk dat de database nog uitgebreider is dan die van Broekmans
Nadeel vormen de hogere verzendkosten.

Voor de lichte muziek kan men uitstekend terecht bij Musicsales (www.musicsales.com) Op
deze site is heel veel te bestellen. Ook Advance Music in Duitsland
(www.advancemusic.com) heeft de catalogus op internet gezet met de mogelijkheid tot
bestellen. Dit gebeurt echter ook met een uit te printen bestelformulier dat moet worden
gefaxt.

Avanta A/lusica, een bedrijf in oprichting, wil het groots gaan aanpakken. De bedoeling is
zoveel mogelijk fondsen aan te bieden. Bovendien zal er veel aandacht besteed worden aan
de ontsluiting van de database. Dit lijkt bij de oprichter, oud-muziekbibliothecaris Machteld de
Roos, in goede handen. Avanta musica zal direct aan muziekinstellingen en -bibliotheken
gaan leveren. Voor de particuliere markt zal worden samengewerkt met bestaande internet-
winkels aangezien die reeds beschikken over een uitgebreid distributiesysteem. Een site is
nu nog niet geopend, waarschijnlijk is vanaf april meer informatie te vinden op
www. ava nta mus ica. com.

Bladmuziek downloaden
Een prachtige service biedt het aan musicsales gelieerde Sheetmusic Direct
(www.sheetmusicdirect.com). Hier kan uit een database van duizenden titels een populair
nummer van een paar pagina's worden gezocht. en besteld. Na online betaling via de
creditcard kan het werk direct worden gedownload en uitgeprint. De afdrukkwaliteit is zelfs
op een eenvoudige printer uitstekend. Een werk kost 2,50 Britse Pond (ca. Fl. 9,-). Nog wel
teveel voor het zelf samenstellen van een vezamelbundel, maar een uitkomst voor de
gebruiker die dringend om een nummer verlegen zit. ln hoeverre een bibliotheek een
dergelijke service met doorberekening wil aanbieden is een andere discussie.

Al met al ziin er dus enkele interessante plaatsen waar bladmuziek online kan worden
verkregen. Bij het zoeken naar sites van uitgeverijen werkte de gokmethode redelijk goed
(zoals bijvoorbeeld bíj www.musicsales.com). Verder had ik veel baat bij de meta-
zoekmachine inference find (wwr,v.infind.com). Het intikken van de uitgeversnaam in
combinatie met het woord muziek leverde me altijd direct de site van de gezochte uitgever
op.

Concluderend kan worden vastgesteld dat er interessante ontwikkelingen gaande zijn. Een
aantal uitgeverijen levert hele goed diensten. Het vinden van een minder gangbaar werk is
echter nog lastig. Het bedrijf avanta musica biedt in dit verband een goed perspectief mits de
goede bedoelingen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.
Wie de huidige mogelijkheden wil gaan gebruiken moet er rekening mee houden dat een
credit-card onontbeerlijk is.

Peter Becker
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NVMB bijeenkomst "het (muziek)bibliotheekwerk op een driesprong"

donderdag 25 mei 2000 te Hilversum

inleiding
De vorige studiedag ging over veranderingen in de organisatie. Op de komende
bijeenkomst komen 's ochtends de leden aan het woord tijdens de ledenvergadering,
doen de werkgroepen verslag van hun werk en gaat Els van Swol 's middags kijken naar
het verleden, heden en toekomst van het muziekbibliotheekwerk. Daarna volgt een
rondleiding door het gebouw van het Centrum Nederlandse Muziek (CNM dat nu
onderdeel uitmaakt van MuziekGroep Nederland). Tot slot is er de mogelijkheid om
collega's te spreken tijdens de borrel.

ledenvergadering
Op de vorige ledenvergadering (mei 1999) hebben verschillende leden zich positief
kritisch uitgesproken over wat zij veruvachten van het bestuur van de NVMB. De volgende
ondenruerpen kwamen hierbij aan bod:
- meer verslaglegging van de studiedagen (bv. in de Nieuwsbrief);
- meer initiatieven van het bestuur over landelijke ontwikkelingen en problemen binnen
de sector door werkgroepen in te stellen;
- een meer coördinerende rol van het bestuur;
- opstellen van een NVMB-beleidsplan.
Deze onderwerpen zullen zeker ter sprake komen tijdens de ledenvergadering in de
ochtend van 25 mei.

driesprong
De lezing van Els van Swol heeft als titel "Het (muziek)bibliotheekwerk op een
driesprong". Aan de hand van drie sleutelwoorden: substitutie, innovatie en transformatie
werkt zij dit thema verder uit:
* substitutie vervanging is al zo oud als de weg naar Rome en speelt niet alleen nu

met vervanging van de Ip door de cd en in de nabije toekomst wellicht
de videoband door de dvd;

* innovatie de afgelopen tijd hebben we niet te klagen over gebrek aan nieuwe
ontwikkelingen zoals ict en functie-innovatie;

* transformatie volgens Van Dale is dat iets overbrengen in een andere vorm. Oftewel
oude wijn in nieuwe zakken?

Vragen zoals 'zou het verdwijnen van de detailhandel een bedreiging of een surplus gaan
vormen?' worden niet ontweken.

EIs van Swol was ooit werkzaam in een openbare bibliotheek en werkt nu als
afdelingshoofd bij MuziekGroep Nederland (voorheen Donemus). Zij is auteur van o.a
het boek' inlichtingenwerk, uitlening en service in de muziekbibliotheek', en zij verzorgt
sinds 1998 de tijdschriftenrubriek in Mens en Melodie.

Uitnodiging
ledereen is van harte welkom op deze studiedag op 25 mei 2000 die om 10.00 uur begint
in het gebouw van CNM aan de Havenstraat 31 in Hilversum. De NVMB-leden krijgen
nog een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.

De programmacommissie



muziek op internet (7)

n elke Nieuwsbrief worden een aantal
interessante websites op het terrein van de
muziek gesignaleerd. Dit is de zevendeI

L
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aflevering.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief
waren de websites op lnternet toegankelijk.
Het is echter mogelijk dat ze in de tussentijd
tijdelijk of definitief van het World Wide Web
zijn verwijderd.

Í

Africa Server
www.africaserver. nl
Eén onderdeel van deze pagina's over "Het leuke van Afrika" bevat informatie over muziek
en dans uit dit werelddeel, w.o. een overzicht van programma's op de Nederlandse en
Belgische radio, een lijst van online radiostations uit Afrika, concertagenda's van enkele
podia en recensies van ruim honderd artiesten ("Mixite").

The Blackcat Rockabilly Lyrics Index
www. rockabi I ly. n l/lvrics
Ruim 1000 teksten van rockabilly songs en andere informatie gerelateerd aan dit genre
[Vlooi vormgegeven site.

The Blue Flame Gafé
www. blueflamecafe. com
Engelstalige biografieën van ruim 100 bluesartiesten, alsmede vele blueslinks

Databank Muziek lnstrumenten (D.M.l.)
www. music4all. neUd mi/d mi00. htm
Een database waarin allerlei (gebruikte) muziekinstrumenten - tegen betaling - te koop
kunnen worden aangeboden. Aardig van opzet.

HaFaBraNet
www.hafabra.net
Componistenbiografieën, een concertkalender voor Nederland en België, links naar
homepages van muziekuitgevers die zich (mede) richten op het zogenaamde hafabra-
repertoire etc.

Piano Bestand Nederland
pbn.holla.com
Databank voor gebruikte toetsinstrumenten. Voor het toevoegen van verkoopinformatie dient
een entreetarief te worden betaald.

Public-Domain Opera Libretti and Other Vocal Texts
ph p. i nd iana. ed u/- I neff/l ibretti. html
Complete libretti van vele bekende en minder bekende opera's en andere vocale werken, in
de oorspronkelijke taal. Bevat tevens links met een aantal liedkunst- en opera-gerelateerde
sites.
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Jean Sibelius
www. a bo. fi /fa k/hf/m us i k/S i be I i us/E N/i n d ex. htm
Voorbeeldige Engelstalige site, van Finse oorsprong, over de componist Jean Sibelius.



Soprano Central!
www. soo ra nos.freeserve rs. com
Biografieën, discografieën en foto's van bijna 25 wereldberoemde (mezzo-)sopranen. Het is
de bedoeling de site verder uit te breiden.

Stick Enterprises
www.stick.com
Onlangs werd in het tv-programma van Han Reiziger aandacht besteed aan de stick, een
bijzonder snaarinstrument waarover deze site de nodige informatie geeft. Door een kleine -
maar groeiende - groep Nederlanders wordt het instrument bespeeld.

Yidaki
www.vidaki.net
Deze pagina bevat onder meer een basiscursus voor het bespelen van de didgeridoo, met
de mogelijkheid in te schrijven voor workshops.

Ton Habraken
hoofd muziekafdeling Openbare Bibliotheek Eindhoven

personolio (en opÍoep!)

Machteld de Roos heeft haar functie als hoof tr/uziekuitleen en
lnformatiecentrum bij Biblioservice Gelderland beëindigd . zij is thans
bezig met het opzetten van een e-commerce bedrijf voor bladmuziek.
Zie ook het artikel over bladmuziek op internet. Het is thans nog niet
bekend hoe haar functie bij Bíblioservice zal worden opgevuld.

Ook Peter Becker, bibliothecaris bij het Rotterdams Conseryatorium,
gaat het muziekbibliotheekwerk na 10 jaar verlaten. Peter wordt
cursuscoördinator bij de Stichting GO in Den Haag. IVet het vertrek
van Peter ontstaat er niet alleen een vacature bij het conservatorium,
maar ook binnen het bestuur van de NVIVB en de redactie van de
Nieuwsbrief. Belangstellenden voor (één van) deze functies worden
van harte uitgenodigd zich te melden bij Martie Severt, 035-671 4181,
msevert@knoware.nl .
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wie heett zin in een muzikole uitdoging?

§eze opwekkende vraag verscheen in augustus 1999 op de interne mail van
I f Bibliotheek Breda. Het betrof de vacature van vakspecialist muziek op de
U centrale bibliotheek. ln het kader van mobiliteit werd een omscholing
aangeboden.

lk was direct enthousiast en dacht: "Dit is
een kans om na een lange loopbaan in het
algemeen bibliotheekwerk de blik te
richten op iets totaal anders". Liefde voor
muziek en ook een zekere kennis van
muziek en muzikale vaardigheden zijn bij
mij wel aanwezig zodat ik de sprong heb
gewaagd. (De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat er onder de collega's weinig
concurrentie was). Per 1 november 1999
heb ik mijn oude functie van hoofd van
een wijkbibliotheek verruild voor die van
vakspecialist muziek (in opleiding), met
een overeenkomst om me in een periode
van twee jaar te ontwikkelen tot
volwaardig vakspecialist.

Wat die opleiding betreft hebben we
moeten constateren dat die niet meer
bestaat. Dus is het zaak me zoveel
mogelijk bij te schoien op eigen ínitiatief.
Een eerste aanzet daartoe heb ik
gevonden in Gent (België) aan de
bibliotheekschool, waar ik een cursus volg
"[Vluziek in de bibliotheek". Deze
bijscholing is echter uitsluitend gericht op
collectioneren en beheren van cd-
collecties. Brede informatie over
bladmuziek zal ik op een andere manier
moeten verkrijgen. Verder volg ik met alle
medewerkers die iets met de
muziekafdeling te maken hebben, o.a.
medewerkers van de catalogusafdeling,
een aantal lessen "kennis maken met
muziek". Deze lessen worden verzorgd
door een muziekdocent van "De Nieuwe
Veste", centrum voor culturele vorming
waarmee de bibliotheek in één gebouw is
gehuisvest. De lessen zijn afgestemd op
de vragen die er vanuit de

Lenie Rodenburg-Kleijn,

bibliotheekpraktijk komen. Vervolgens wil
ik ook zo hier en daar bij collega-
bibliotheken wat kennis opdoen. lk hoop
dat de collega's hieraan willen
meewerken! En mochten er elders in het
land initiatieven worden ontplooid op
opleidingsgebied waar ik iets aan zou
kunnen hebben, dan hoor ik dat graag.
De dagelijkse praktijk aan het
informatiebureau heeft mij inmiddels al
heel veel geleerd. lnternet en catalogi van
grote bíbliotheken zijn daarbij onmisbare
hulpbronnen. ledere vraag en het zoeken
naar de oplossing voegen kennis toe!

Naar aanleiding van het onderwerp van de
laatst gehouden studiedag kan ik zeggen
dat veranderen, in dit geval omschakelen
naar een ander werkterrein, mij nieuwe
impulsen heeft gegeven. Deze positieve
stimulans heb ik trouwens wel nodig, want
Bibliotheek Breda is gestart met een
reorganisatieproces .......
Items als functie-innovatie, bovenlokale
kennisteams, districtmanagers enz. komen
in beeld. De plaats van de
muziekbibliotheek zal ik daarbij moeten
profileren, dus: nog meer werk aan de
winkel!

Lenie Rodenburg-Kleijn, vakspecialist muziek (in opleiding), Bibliotheek Breda

i
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om veÍder te lezen

H
et staat als een paal boven water dat "de nieuwe economie" een grote invloed zal
hebben op niet alleen de manier waarop een bibliotheek in de 21e eeuw wordt
geleid, maar ook op het bibliotheekwerk als zodanig. Daarom - mede met het oog

op de NVMB-studiedag van 25 mei a.s. - in de literatuursignalering van deze
Nieuwsbrief enkele boeken over de omslag van een industriële economie naar een
kenniseconomie, de z.g. nieuwe economie. En verder...

ln het boek De 21 geboden voor modern leiderschap wordt op interessante wijze genoemde
omschakeling en de gevolgen daarvan voor het leiderschap van organisaties beschreven. De
auteurs van dit boek dat hoort bij de Teleac-NOT serie Wie heeft hier de leiding? zijn Twan
van de Kerkhof en Harry Starren.
*Teleac-NOT f 49,90

Tijdens een recente vergadering van één van de werkgroepen van de IAMIC (een broertje
van de IAIVL) in Cannes, zette iemand een hele discussie op z'n kop door te pleiten voor
kwantiteit op internet, voor het serieus nemen van de z.g. "kritische massa" ofwel: nieuwe
economie als "de nieuwe overvloed" zoals het VPRO-programma NoorderlichÍ (21 december
1999) het noemde. Deze spreker in Cannes lijkt te denken conform Kevin Kelly's Nieuwe
regels voor de nieuwe economie.
* Uitgeverij Nieuwezijds f 39,50

En wie net denkt de nieuwe economie en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, volgt
alweer een nieuwe stroming: De droommaatschappij, de transformatie van het informatie-
naar het droomtijdperk zoals de Deen Rolf Jensen het beschrijft in zijn gelijknamige boek met
als ondertitel "Van informatie naar verbeelding". Een nieuwe strijd om de markt is begonnen,
stelt Jensen. trn dat bedoelt hij op een andere manier dan r,ve tot nu toe deden. Meer
daarover op 25 mei.
" Elmar f 44,50

Els van Swol

hoe denken de leden oveÍ de nvmb-studiedogen
de enquèle-uiÍslog

1. De inhoud van het programma van de studiedagen:
. 17 goed
. 5 redelUk
. 0 matig
. 0 slecht
. 0 geen mening

2. Voorkeur voor een bepaalde werkvorm op een studiedag:
. 14lezingen
. 10 workshop (1 reactie: geen workshops a.u.b.)
. 10 discussie
. 5 anders, nl. een combinatie van werkvormen
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3. De manier waarop de sprekers het onderwerp behandelen aansluiten bij de
praktijk:
. 9 goed
. 11 redelijk
. 1 matig
. 0 slecht
. 1 geen mening

4. Het uitgangspunt om, naast sprekers uit de praktijk, ook sprekers uit andere
branches uit te nodigen:
. 21 goed
. 0 redelijk
. 0 matig
. 0 slecht
. 0 geen mening

5. De locatie van de studiedagen:
. 15 goed
. 6 redelijk
. 0 matig
. 0 slecht
. 0 geen mening

6. De catering van de studiedagen
. 9 goed
. 8 redelijk
. S matig
. 0 slecht
. 0 geen mening

7. Suggesties voor onderwerpen voor studiedagen:
. image building
. hot items uit de praktijk
. kunnen we beter gebruik maken van elkaars inhoudelijke kennis, een "netwerk"

opbouwen
. wat Erik Ras vertelde over internetadressen over muziek, over de "mindere" kwaliteit

digitale informatievoorziening, elkaar bijpraten, wat doet ieder op z'n eigen houtje etc.
o r€e , de onderurerpen moeten wel praktisch gericht zijn, ook wat beleidsmatige

onderwerpen betreft
. ondenverpen die het specifieke van een bepaald soort muziekbibliotheekwerk

overstijgen spreken mij aan. De resultaten van de studiedag kan je dan zelf
toepassen/vertalen naar je eigen situatie

. over enige tijd: vervolg van 25 november (na ongeveer 2 jaar) om te zien welke
veranderingen inderdaad hebben plaatsgevonden

. samenwerking metcollectievorming muziekmedia

. btjscholing bibliotheekmedewerkers op muziekgebied

. na deze studiedag blijÍ ik wel met een gevoel van "hoe nu verder" zitten, Uitwerking
van nu opgekomen deelvragen

r plaats van muziekbibliotheek in maatschappij versus videotheel</commerciële cd-
uitleen en amusementsfactor

. contacten/samenwerking met instellingen buiten de bibliotheek

. digitaleveranderingen
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8. Suggesties voor sprekers voor studiedagen:
. misschien Rob Maas voor praktijkgerichte onderurerpen
o soed gekozen sprekers, geen suggesties

9. Suggesties voor de locatie van studiedagen:
. midden van het land
. leuk om steeds weer een andere bibliotheek te bezoeken zoals vorige keer in

Eindhoven
o n€€, Utrecht is waarschijnlijk het meest gunstig
. waarom geen muziekbibliotheek, dus gebruik maken van de leden
o niet concreet, maar het is leuk zo nu en dan de studiedag te combineren met een

b i b I iotheekbezoeV bezichti g i n g
o §?àrfle een beetje midden/westen van het land houden
r als we er in kunnen is dit goed, alleen een wat lawaaiige akoestiek
. centraal punt zoals Utrecht (prima)

l0.Opmerkingen:
. altijd goed om collega's uit dit specialistische vak te treffen; in mijn eigen organisatie

zit ik toch vaak een beetje op een eilandje
o gr??§ iets meer tijd voor "de wandelgangen" (wat dat betreft is een lopende lunch

ideaal!)

1 1.Uit welke bibliotheek afkomstig:
. 13 openbare bibliotheek
. 6 speciale bibliotheek
. 2 wetenschappelijke bibliotheek

Korte samenvatting van de uitslagen van de enqr.tëte
Men is tevreden over de inhoud van de studiedagen. Bij de werkvormen valt op dat veel
deelnemers een combinatie of afwisseling het prettigst vinden. De onderwerpen sluiten
redelijk tot goed aan bij de praktijk. Het wordt zeer op prijs geteld dat er sprekers uit andere
branches worden uitgenodigd. Wat betreft locatie hebben de meeste een voorkeur voor het
midden van het land. De catering zou misschien wat beter kunnen, maar dat kost natuurlijk
meer. Er zijn redelijk wat suggesties binnengekomen voor onderurerpen (vraag 7). De
suggesties zullen wij meenemen bij zowel de planning van komende studiedagen als bij
andere plannen. Een goede mogelijkheid zou bijvoorbeeld een website van de NVMB zijn.

De programmacommissie
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