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Woord von de redoctie
ln deze nieuwsbrief stoon we stil b'rj het
overlijden von André Jurres,lid von de NVI\4B
en erelid von IAML. Een in ]992 met hem
gevoerd gesprek is integrool weergegeven.
Verder oondocht voor de komende
Algernene Ledenvergodering, het ofscheid

Von het bestuur
Algemene ledenvergadering
De ALV 2002 vindt ploots op 1ó mei,
voorofgoonde oon de studiemiddog. Alle
leden onfuongen tijdig een uitnodiging.
ogendo en olle overige vergoderstukken.
Tijdens de vergodering is er gelegenheid om
met het bestuur en de overige oonwezige
leden von gedochten te wisselen over
octuele zoken.
De leden von diverse commissies von de
NVMB en ook de NVMB-redoctie zullen
een toelichting geven op hun octiviteiten.

Bibliotheek.nl
Tijdens een bijeenkomst op27 februqri
hebben leden von het bestuur, de
NVMB-redoctie en nog enkele genodigden
(muziekbibliothecorissen met veel

num rl 02

von Ber Deuss bij MuziekGroep Nederlond, we
volgen von dichtbijde ontwikkelingen von de
muziekofdeling von Bibliotheek,nl, en er is een
bericht von de IBl-commissie. Tot slot uw
oondocht voor de column von ons redoctielid
Jos Oegemo.

ofÍinifeit meï digitole informotie) gesproken
over de mogelijkheden op muziekgebied von
bibliotheek,nl.
Biblioïheek.nl stoot. zeker op muziekgebied.
nog in de steigers en oon ons, de
muziekbibliotheekbronche, is gevroogd om
bijdrogen/suggesties te leveren ten behoeve
von de verdere ontwikkeling von muziek op
bibliotheek,nl.
Uifuoerig is gesproken over een
cotologusfunctie voor bibliotheek. nl.
gekoppeld oon IBL: de eindgebruiker
geleiden noor de gezochte muziek vio een
oporte zoekmochine of met gebruikmoking
von AquoBrowser.
Doornoost is een lijst opgesteld von voor
bibliotheek, nl relevonte soorten
muziekinformotie, Het is erg belongrijk dot er
veel octuele informotie gevonden kon
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worden; hiertoe zol somenwerking gezocht
moeten worden met ollerlei muziekinstonties.
Tevens hopen wij onze NVtt/B-moilinglist en
onze website bij bibliotheek,nl
(diensÍingong) onder te brengen,
Op24 opril o.s. zullen de veaomelde ideeën
en suggesties bij bibliotheek,nlte berde
worden gebrocht,

Speciaal jubileumnummer van Fontes
Zeer recenf is het speciole jubileumnummer
ter gelegenheid von het SO-jorig bestoon von
lANrlL verschenen (Fontes 4Bll Jonuory-Morch
200.l),Dit nummer bevot vele
herdenkingsortikelen, impressies von vele
leden en ook foto's,
Tevens is er een chronologie von IAIVL
opgenomen.
Speciole oondocht verdient het ortikel von
Pom Thompson (voozitter von IAML
l998-200.l), pog, óó-70. ln hoor bijdroge geeft
zij een ovezicht von de (on)mogelUkheden
von IAIVL nu en in de toekomst en de
betekenis von IAML voor het
muziekbibliotheekwerk, Von horte
oonbevolen!

Auteursrecht
De recente EU-richtlijn bevot een speciole
uilzondering met betrekking tot blodmuziek.
Het is de ofzonderlijke lidstoten niet
toegestoon londelijke ofsproken te moken
over het kopiëren (tegen een billijke
compensotie) von blodmuziek, Wilmo
Mossink. von de FOBID juridische commissie.
wist ons no deelnome oon een workshop
begin dit joor hierover het volgende te
melden:

André Jurres ( I 9 12-2001)

Op B december 200.l overleed in Nice André
Jurres.lid von de NVIr/B en erelid von IAML.
ln juni .l99ó 

wos de heer Jurres oonwezig bij
een vergodering woor de oprichting von de
NVIVB werd voorbereid. ln de joren doorno
wos de heer Jurres. door zijn veelvuldig verblijf
in Fronkrijk, niet in de gelegenheid NVTUB-

bijeenkomsten bijte wonen, moor keer op
keer liet hij blUken de octiviteiten von de
NVMB met belongstelling te volgen,

ln 
.l992 

verscheen in het toenmolige 'Nieuws
von de Sectie Muziek' het verslog von een

"Op de workshop in Londen is inderdood noor
voren gekomen dot een sterke lobby von de
kont von de muziekuitgeverij verontwoordelijk
is voor het feit dot er geen fotokopieën
kunnen worden gemookt von muziek zonder
toestemming von de rechthebbende, Dot
deze uitzondering nu in de richtlijn stoot
betekent dot er geen mogelijkheid is om dit
nog te veronderen. Lobbyen bij de
Nederlondse politiek zol noor ik vrees niets
opleveren oongezien zijde bepoling von de
richtlijn moet implementeren. De lobby om
bepoling 5,2 oongepost te krijgen hod reeds
joren geleden moeten storten, bij het
voststellingsproces von de richtlijn ,

Zowel IAML ols EBLIDA (Europeon Bureou oÍ
Librory, lnformotion ond Documentotion
Associotions) hebben zich overigens in de
ofgelopen joren intensief met deze richtlijn
bezig gehouden. Als NVIVB zullen we
proberen de ontwikkelingen goed te volgen
en woor mogelijk de belongen von het
muziekbibliotheekwerk oon de orde stellen,
Nederlond heeÍt. in tegenstelling tot bijv, het
Verenigd Koninkrijk, op diï moment geen
londelijke kopieenegeling blodmuziek.
Bovenstoonde uitzondering geldt niet voor
kopièren voor privé-gebruik (mits billijke
compensoïie wordt onfuongen door
rechthebbende) en evenmin voor
kopièren in welbepoolde gevollen ten
behoeve von bibliotheken of
onderwijsinstellingen, Hier kunnen dus wel
londelijke richtlijnen worden uitgevoordigd,

Mortie Severt
Secretoris

gesprek met de heer Jurres, gevoerd door
Joost von Gemert en Mortie Severl,
Als eerbetoon oon André Jurres treft u dit
verslog in ongewijzigde vorm oon in deze
NVMB-Nieuwsbrief.
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Gesprek met André Jurres
André Jurres (.l9.l2) heeft notionool en
internotionool een indrukwekkend oontol
Íuncties vervuld in het muziekleven en de
muziekbibliotheekwereld. Deze functies.
veelol op het gebied von de hedendoogse
muziek, woren von ortistieke, leidinggevende
en bestuurlijke oord, en hebben hem in stoot
gesteld een brede kijk te ontwikkelen op het
notionole en internotionole muziek- en
muzi ekbi bliotheekbedrijf ,

De heer Jurres wos werkzoom bij Donemus ols
ortistiek leider von .l950 

tot 'l952 en ols
directeur von ]952 tot 1974. Von ]974 tot l9B0
wos hij directeur von de Eduord von
Beinumstichting, Hij verrichtte veel
werkzoomheden voor de lnternotionol
Associotion of Music Librories (IAML), woorvon
hij gedurende drie joor voozitter wos (.l9ó5 tot
l9óB). Loter wos hij zes joor hoofdredocteur
von Fontes. ln 

.l987 
fungeerde de heer Jurres

ols voorzitter von de orgonisotiecommissie von
het IAIVL-congres te Amsterdom, Hijmookte
verder deel uit von de besturen von de
Vereniging voor Nederlondse
Muziekgeschiedenis (VNM), het
Concertgebouworkest en de lnternotionol
Society for Contemporory Music (ISCM). Von
deze lootste orgonisotie wos hij zes joor
voozitler, Tevens wos hij vele joren lid von de
lnternoïionol l\rlusic Council (ltVC),
De heer Jurres is bovendien erelid von lAtVlL
en onfuing voor zijn verdiensten voor de
Nederlondse muziek in 

.l985 
de VNM-penning,

ln een gesprek met hem blikten we terug op
zijn loopboon, woorbij voorol zijn bestuurlijke
octiviteiten voor lAlVlL en IMC oon bod
kwomen.

Al in het begin von het gesprek merkte de
heer Jurres op dot hij geen bibliothecoris is en
nooit specifieke bibliotheekwerkzoomheden
venicht heeft, Dot mookte het des te
interessonter om te vernemen op welke wijze
zijn loopboon vorm heeft gekregen,
'No een pionostudie oon het Amsterdoms
Conservotorium bij Willem Andriessen en
veruolgstudies bij Jonine Weill te Porijs
debuteerde ik in 

.l939 
in Utrechf en

Amsterdom en trod ik veel op ols begeleider,
ln de oorlogsjoren heb ik veel huisconcerten
gegeven. No de oorlog wos het een moeilijke
tijd om te concerteren en heb ik veel les
gegeven, onder ondere oon het

conservotorium von Utrecht. En toen werd ik
gevroogd bijDonemus.'
No enkele joren werd de heer Jurres bij
Donemus directeur. Hijsloogde erin deze
instelling te moken tot een internotionool
erkend centrum voor de Nederlondse
muziekcultuur, woor de Nederlondse muziek
werd gedocumenteerd, gepubliceerd en
verbreid vio uitgoven en grommofoonploten,
Het opbouwen von internotionole contocten
wos voor Donemus vonzelfsprekend
noodzokelijk, Belongrijke stoppen werden
doortoe gezet tijdens een tien weken
durende tournee von het
Concertgebouworkest door de Verenigde
Stoten in 

.I954 woorbijde heer Jurres ols
bestuurslid von het orkest oonwezig wos en
tijdens een lezingentournee over Nederlondse
muziek door de Verenigde Stoten twee joor
loter,
Op de vroog hoe hU in oonroking is gekomen
met zijn vele nevenfuncties ontwoordde de
heer Jurres: '[Vlensen die moeilijk nee kunnen
zeggen krijgen ollerlei boontjes. let wel,
zonder inkomsten, En von het één komt het
onder, Hoe drukker het wos, hoe
gemokkelijker er nog iets bU kon.'
De heer Jurres heeft een belongrijk oondeel
geleverd in de totstondkoming von de
internotionole orgonisotie von Music
lnÍormotion Centres (lt/lC's), woorbij de opzet
von Donemus richtinggevend wos. 'ln
Nederlond wos een instelling ols Donemus
nodig vonwege het ontbreken von grote
muziekuitgeverijen en Donemus heeft
internotionool zeker een voorbeeldÍunctie
gehod'.
Hij hoost zich doorbU op te merken dot ook
Scondinovië ol vroeg vergelijkbore instellingen
kende, De orgonisotie von MIC's werd ols een
von de ofdelingen ondergebrocht bij lAlVL, ln
l99l heeft deze ofdeling zich ofgescheiden
en ze goot nu ols lAtr/lC (lnternotionol
Associotion of tt/usic lnformotion Centres)
zelfstondig verder hoor eigen weg, Betreurt
de heer Jurres deze ontwikkeling? 'lk ken de
ochtergrond voor deze beslissing niet
voldoende, Het is heel goed mogelijk dot men
vond dot het eigen MlC-geluid niet
voldoende gehoord werd binnen lAtt/l, Als de
orgonisotie levensvotboor is don vind ik het
een primo zook,'
Positief stoot de heer Jurres tegenover lAtvlL,
een orgonisotie die hijvonuit de beginjoren
kent. 'Er is wel wot veronderd in de loop der
joren. Vroeger wos er één keer per drie joor
een congres met verkiezingen en verder
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woren er olleen moor bestuursbijeenkomsten,
Nu is er een joorlijks congres en er komen veel
mensen. Het geheel is serieuzer, meer to the
point en er wordf inhoudelijk veel meer
kwoliteit geleverd. lk beschouw de IAML-
congressen ols zinvolle bijeenkomsten, Door
de |AMl-congressen kon men op ideeën
komen, gedochten en werkwijzen uitwisselen.'
Als grote successen von lAlr/L ziet de heer
Jurres projecten ols RISM (Répertoire
lnternotionol des Sources lt/usicoles) en RILM
(Répertoire lnternotionol de Littéroture
tVlusicole) die een eigen noom hebben
gekregen en de lvllC's. moor er zijn ook vele
minder benoembore successen, Zijn
voldoening spreekt hij uit over het verloop von
het IAIVL-congres l9B7 in Amsterdom en de
geweldige wijze woorop dit door Ad Bloklond
is georgoniseerd,

Veel minder bekend onder
muziekbibliothecorissen zijn de octivifeiten
von UNESCO en lMC, de muziektok von
UNESCO. En niet olleen onder
muziekbibliothecorissen heerst die
onbekendheid. 'Er is in Nederlond weinig
begrip en enthousiosme voor de
werkzoomheden von UNESCO en lMC. Het
door somenwerken versterken von
internotionole bonden leefï niet erg, De ltr/C
moet functioneren ols overkoepelend
verbond von internotionole
muziekorgonisoties, zools IAML er één is, De
token von de notionole ofdelingen von IMC
verschillen nogol per lond. ln Duitslond is de
lVusikrot erg belongrijk, omdot cultuur er per
Bundeslond geregeld is. terw'rjl in Nederlond
het Ministerie von WVC veelcoördineert,' De
Nederlondse tok von llr/C, het Nederlonds
Comité von de lnternotionole [Vuziekrood
(NECIÍ\4) zol no tolloze omalrrervingen
binnenkort weer onderdok vinden bij
Donemus, ook vroeger ol hoedster von deze
orgonisotie. De heer Jurres is opgelucht over
deze ontwikkeling en hoopt dot NECIIV weer
ollerlei octiviteiten goot ontplooien.

De heer Jurres ziet in de houding von
openbore bibliotheken met betrekking tot
hedendoogse muziek een positieve
verschuiving optreden.'Bibliotheken stoon
niet meer zo gek fegenover moderne muzlek,
vroeger schrok men ol von ongewone
formoten. lk denk ook dot de moderne

muziek in rustiger voorwoter terecht is

gekomen. Componisten houden zich wot in
en houden meer rekening met het publiek en
het publiek is ruimdenkender geworden,
Vroeger, bij Donemus stuurden we wel
portituren noor met nome buitenlondse
bibliotheken in het koder von het
promotiebeleid. IVoor het is niet ideool om
zomoor wot rond te sturen, Het is beter ols een
bibliotheek zelf om muziek vroogt, noor
oonleiding von informotie uit een tijdschrifl of
uit cotologi. Wot dot betreff heeft ons
tijdschrifl' Sonorum Speculum goed gewerkt,'
Er is de lootste joren een tendens ontstoon in
de culturele wereld woor de heer Jurres met
enige zorg noor kijkt, 'tVen wil olles moor
vostleggen in regels en beleidsnoto's. De
vroog is, woor goot het over? Notuurlijk moet
er iets op popier stoon, een orgonisotie moet
een doelstelling hebben. Vook echter wordt
de orgonisotie zelf ol snel het doel,'

De heer Jurres heeft in de ofgelopen joren ol
vele bestuursfoken neergelegd, Een von de
functies die hem rest en die hij met groot
genoegen vervult is het voozitferschop von
de Nederlondse Muziekprijs, Voor pionospelen
is nu weer veel meer tijd beschikboor,

Het ontwoord op de vroog hoe hij zijn took ols
bestuurder (en don vook in de rolvon
voozifter) opvotte, geeflr meteen een
ontwoord op de nieï gestelde vroog woorom
zovelen gedurende een longe periode een
beroep op de heer Jurres hebben gedoon,
'Het trochten een club bij elkoor te houden;
voor te zitten en niet te veelvon te voren
weten hoe het moet,'

Joost von Gemert
Mortie Sevedr
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Algemene Ledenvergodering en studiemiddog in het
Gemeenteorchief Amsterdom
Op donderdog 1ó mei o,s. houdt de NVTVB de
olgemene ledenvergodering, met oonsluitend
een studiemiddog. in het Gemeenfeorchief
oon de Amsteldijk ó7 te Amsterdom.
Zools in een ortikelin "Uitleg" (.l8' jrg.. nr.4. l3
mrt.2OO2) volt te lezen, is de orchiefwereld net
ols de bibliotheeksector in een
tro nsÍormotieproces verwikkeld :

"Vrooggericht. eigentijds en interoctief zijn
richtinggevende trefwoorden geworden ",

Tijdens de studiemiddog zol hier ongetwijfeld
op worden ingegoon.

De progrommocommissie

Het progrommo ziet er ols volgt uit:

onfuongst en koffie
olgemene ledenvergodering
lunch
lezing door Johon Giskes over de orchieven in Amsterdom, de orgonisotorische
inbedding en veronderingen binnen het Gemeenteorchief en de schotten die in
de verschillende orchieven zitten. Met nodruk op de Amsterdomse
muziekgeschiedenis.
Johon Giskes is oud-olfuiolist von het Koninklijk Concerigebouworkest en
publiceert regelmotig over o.o, muziekorchieven.
theepouze
lezing door Mortine de Bruin over levensliederen en smortloppen in relotie tot
Amsterdom.
Morfine de Bruin werkt oon een proefschrifl'over het onderwerp levensliederen
en smorlloppen en hield tijdens het symposium rond het "Repertorium von het
Nederlondse lied" tijdens het oÍgelopen Festivol Oude Muziek een gesloogde lezing.
rondleiding door de (muziek)orchieven
ofsluiting met,,,.
borrel in de lJsbreker

* .l0.00 
uur

* 'l0.30 uur
" 'l2.30 uur. .l3,30 

uur

De Rood von Toezicht von MuziekGroep
Nederlond deeld hierbij mede dot de heer
Bèr Deuss met ingong von I opril o,s, zijn
functie ols directeur von MuziekGroep
Nederlond zol neerleggen. Deze stop houdt
verbond met de orgonisotieontwikkelingen
die zich sinds de fusie tussen Donemus en

Als leidrood voor de beide lezingen is de
Amsterdomse muziekgeschiedenis genomen,
von het Koninklijk Concertgebouworkest tot
en met levensliederen en smoriloppen over
Amsterdom. Lokole geschiedenis en
levensliederen - twee themo's die, net ols het
tronsformotieproces binnen de orchief- en
bibliotheekwereld, ook in olle sectoren von
het muziekbibliotheekwerk leven. Doorom
hopen wij op een grote opkomstl

CNM tot MuziekGroep Nederlond per 1

jonuori2000 hebben voorgedoon. [Vet nome
het recente besluit von de Rood von Toezicht
een eenhoofdige leiding in de persoon von
de huidige voozittervon de directie. de heer
Jon Willem ten Broeke. in te stellen en de

* .l4,30 
uur

* '14,45 uur

* .l5.45 
uur

* ló.30 uur

Bèr Deuss vertrokken bij MuziekGroep Nederlond

Von MuziekGroep Nederlond onfuing de redoctie het volgende persbericht:
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IBl-commissie blodmuziek - voortgongsbericht

dooruit voorlvloeiende tookverdeling, heefl'
de heer Deuss tot deze beslissing gebrocht.
De Rood von Toezicht heeft hiervoor begrip
en wilde heer Deuss groog donkzeggen voor
het vele dot hij bijno twoolf joor voor
Donemus en in de opbouwjoren voor
MuziekGroep Nederlond heeft venicht,

Proef verlengd
ln de eerste vergodering von de IBL-

commissie in het nieuwe joor werd het besluit
genomen de proef met het elektronisch
oonvroogformulier voor blodmuziek te
verlengen. De commissie is zich bewust von
het feit dot er op het e-formulier het een en
onder is oon te merken en dot de procedure
niet in olle gevollen tUdwinst oplevert. Er

hebben ons echter ook berichten bereikt von
bibliotheken die tevreden of zelfs zeer
tevreden zfin over het formulier. Aongezien
heï gebruik von het groene schriftelijke
Íormulier ook nog steeds is ïoegestoon vindt
de commissie het gerechfuoordigd de proef
voor onbepoolde tijd Íe verlengen tot het
moment dot een betere en snellere oplossing
voorhonden is.

De belongrijke ploots von eerst Donemus en
thons MuziekGroep Nederlond in de
Nederlondse muziekwereld is voor een
oonzienlijk deel oon de heer Deuss te donken

Amsterdom, ó moori' 2002

blodmuziek ideoliter gestolte zou moeten
krijgen, Het moge duidelijk zijn dot het hier om
zeer complexe moterie goot, woorop ollerlei
zoken die in onze bronche spelen von invloed
zijn, Ook blijkt dot er verschillend wordt
gedocht over de wijze woorop problemen
zouden moeten worden opgelosï, tVet het
odvies, dot oon het NVMB-bestuur wordt
uitgebrocht, hoopt de commissie in ieder
gevol inzichtelijk te moken welke zoken von
invloed zijn op het interbibliothecoir
leenverkeer en met welke'modellen' er een
duidelijke stop vooruit kon worden gezet, Het
doel is op termijn een IBl-service te bieden die
recht doet oon de eisen die onno 2002 door
de consument worden gesteld

Ton Hobroken
Openbore Bibliotheek Eindhoven
Voozitter IBL-commissie

duidelijk behoeÍte oon scholing m.b,t.
informotiewerk en keuzecriterio bij de
oonschof; doornoost wil men meer vertrouwd
roken met gongbore begrippen uit de
wereldmuziek, Met deze uitkomsten ols
leidrood heeft de commissie het initiotief
genomen om te komen tot orgonisotie von
een cursus wereldmuziek.

De lBL-commissie von de NVMB bestoot uit de volgende leden: Pieter Goossen (Bibliotheek Arnhem), Ton Hobroken
(Openbore Bibliotheek Eindhoven), Honneke Kuiper (Openbore Bibliotheek Amsterdqm) en Annemie Mellegers (Dienst
Openbore Bibliotheek Den Hoog).

Advies in voorbereiding
De commissie hoopt binnen enkele moonden
odvies te kunnen uitbrengen oon het NVMB-
bestuur over de wijze woorop het IBL von

Nieuws von de commissie opleiding
Tijdens de studiedog in november j.l, te
Rotterdom vroeg de commissie Opleiding de
oonwezigen om een korte vrogenlijst in te
vullen over scholing in wereldmuziek,
Er werden 27 formulieren ingevuld terug
ontvongen,
Hieruit bleek. dot iets meer don de helft von
de respondenten de eigen kennis von
wereldmuziek ols "weinig" omschrijft. Er blijkt
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Het is bij het verschijnen von deze Nieuwsbrief
nog te vroeg om ol in te goon op de
concrete vorm en inhoud doorvon.
Wijstellen ons voor om tijdens de
ledenvergodering /studiemiddog in mei te
Amsterdom met nodere informotie te komen.

lVede nomens Nienke de Boer en Dick von
den Hul,
Gert Floor.

NB De genoemde enquète is, met
ontwoorden, te zien op de website von de
NVMB
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DGAKJOO

De Openbore Bibliotheek houdt Open Dog,
Nu doen we dot eigenlijk elke dog ol. immers:
een ieder kon tijdens openingsuren oltijd olzo
binnenlopen, moor dit keer kon het ook op
zondog. Geheel volgens het bij-zondog-idee:
gewoon je werk doen, moor don met iets
extro's: een theetuin, DVD-demonstroties,
voorlezen, een kunstenores ontwerpt ïer
plekke een bibliotheektos, én: de prijsuitreiking

von de DGAKJOS, oftewel:
de-grote-o lles-kun-je-opzoeken-quiz.
Het is een onvoorstelbore hoeveelheid
informotie, zo'n bibliotheek. lk blijf het één von
de leukste konten von ons beroep vinden om
de klont in die berg oon de hond te nemen
en de weg te wijzen, Uit het hoofd, vio de
cotologus, olsurfend, de wijze woorop mookt
niet uit.
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Nu ik ol enige tijd inlichtingen verstrek op olle
verdiepingen die we hebben, en niet meer
olleen oon muziekbibliotheekklonten, volt het
me op dot er veel von elkoors werk te leren
volt. Kun je een geïnteresseerde lezer de keus
loten uit een oontol romons over, zeg: het
leven in de pruikentijd, een cd-lener zulje
meer bijde hond moeten nemen, lmmers:
cd's hebben geen onnototies op de 'boek'-
hoek. en zijn niet of weinig gedetoilleerd
getrefwoord, Een leesodvies geven oon een
8-jorige knul die lezen lostig vindt moor olles
von Poulvon Loon ol gelezen heeft, volt niet
mee, Netzo goed ols een collego het groog
oon mij overloot ols een oudere heer groog
z'n pionospelen weer wil oppokken en door
een oordig Nederlondstolig blodmuziekboek
voor wil hebben.
Doen we wel genoeg om duidelijk te moken
welke informotie men bij ons kon vinden?
Weten we welgoed genoeg wot de klontzou
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Andonte : Engelstolig
www.ondqnte,com

Een prestigieuze site die finoncieelwordt
ondersteund door belongrijke symfonie-
orkesten ols de Wiener Philhormoniker, het
London Symphony Orchestro, het Philodelphio
Orchestro en, noor verluidt, in de toekomst
wellicht ook het Koninklijk
Concerlgebouworkest, [t/et onder meer
nieuws, interviews, meningen, info over musici,
concert- en cd-besprekingen

willen weten? En heeft men oltijd onze hulp
wel nodig èm het gezochte te vinden? Zijn
onze bewegwijzering, mediopresentoties.
tentoonstellingen, keuzelijsten en Íolders wel
duidelijk genoeg?
Eén von de quizurogen : Het Songfestivol
wordt dit joor in Tollinn gehouden, Nederlond
doet niet mee ols gevolg von de loge
klossering in 2001, ln welke joren wos
Nederlond ook niet vertegenwoordigd?
Dit is nietvezonnen, een klont kwom met de
vroog, en wijvonden het ontwoord,
Het moet ook vost in jullie bibliotheek te
vinden zijnl

Jos Oegemo
Openbore Bibliotheek Deventer

(N,B.: de gehele quiz stoot op
www,obdeventer.nl)

lVuziek op internet (.l3)
ln elke Nieuwsbrief wordt een aantal interessante
websites op het terrein van de muziek gesignaleerd. Dit
is aflevering 13.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief waren alle
websites op internet toegankelijk. Maar het blijft mogelijk
dat de pagina's tussentijds tijdelijk of definitief zijn
verwijderd.

ffazznulers,nl ï$
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Dutch Jozz Musicions : Nederlondstolig
www.jozzmosters,nU

Een opsomming von Nederlondse
jozzuocolisten en jozzmusici met, voor zover
bekend bij de somensteller, weblinks,
teleÍoonnummers en Íoxnummers. Eenvoudig
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opgezet, moor informotief, De gegevens zijn
verzomeld door de Hoogse trornbonist René
Loonen.

Met muziek goot olles beter I

Nederlondstolig
www,sch lo germuziek. be/hoofd L html

Eindelijk Nederlondstolige informotie over het
Duitse schlogerrepetoire op internet,
Weliswoor onder een enigszins verworrende
(moor tegelijk ook hortverwormende) titel.
Met biogrofieën. (hit)lUsten, nieuws,'events'
nieuwe cd's, jorigen en weblinks. Een site von
Belgische origine.

DidgeWeb Link Poge : Nederlondstolig
www. didgeweb. com/li nks/links. html

Een stortpogino met verrossend veelwebsites
die zijn gereloteerd oon het Aboriginol-
instrument didgeridoo,

Turkish Music ond Lyrics Home Poge :

Engelstolig
www. isye, gotech. edu/-ertekg/muzik/

Een oordige site over Turkse muziek en musici.
Bevot voorol links noor pogino's met ïeksten
en okkoorden en informotie over troditionele
Turkse muziekinstrumenten en ortiesten,

Herdenkingsjoor Elvis Presley

Op 1ó ougustus 1977 werd de wereld
opgeschrikt door het bericht dot Elvis Presley
op 42-jorige leeflUd in Memphis overleed. Dot

is op 'ló ougustus 2002 precies 25 joor
geleden. Noor verwochting zol oon dit
memorobele Íeit veel oondocht worden
besteed, temeer door Elvis steeds tot de
verbeelding is blijven spreken,
Er zijn op internet veel websites te vinden met
zijn leven en muziek ols onderwerp.
Een mooi ovezicht biedt de storlpogino-
dochter: elvis-pogino.nl, dé Nederlondse
'portol'voor de beste sites over Elvis, Op een
rijtje stoon door onder ondere pogino's von
zijn Íonclubs, nieuwsgroepen,'impersonotors'
en shops. Von de felle kleurencombinotie op
deze pogino moet je overigens houden, , , Een
vergelijkboor overzicht is te vinden op elvis-
presley.stortkobel.nl/. ln dit gevol met wot
minder pijn oon de ogen.

Herdenkingsjoor Morio Collos

Nog een memorobel feit: op 1ó september
2002 is het precies 25 joor geleden dot de
vermoorde soproon Morio Collos overleed.
Algemeen wordt deze zongeres beschouwd
ols de meest invloedrijke operozongeres von
de 20' eeuw. Het joor 2002 is doorom ook
uitgeroepen ols Collos-herdenkingsjoor, De
volgende websites bieden een goed beeld
von het leven, de corrière en het repertoire
von "Lo Divino",

Collos Divino : Engels- of ltolioonstolig
www.collos.it

De officiële site von de internotionole Morio
Collos Associotion, met onder ondere een
bibliogrofie, lijst von uifuoeringen, chronologie
foto-olbum en discogrofie. Aonbevolen,
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'l'he Àrt of

Maria Callas

The ort of morio Collos ; Engelstolig
www,to rdis, ed. oc, uk / -typeA9 I col los/

Verzorgde pogino's woorin de operorollen
von l\zlorio Collos cenfrool stoon,

Morio Collos pogino : Engelstolig
serendipity. mognet. ch/collos. html

Een ietwot rommelige site, die voornomelijk
links bevot noor ondere pogino's,

ffim§$§m*ffiïasfu-ds

Collos-Club : Duitstolig
www, co llos-club. de/index2. html

Deze site von de Deutscher Morío Collos Club
bevot o,m. een forum, bibliogrofie,
discogrofie chronologie en foto's.

Berichten uit het veld
Gursus Formele ontsluiting gedrukte muziek
MuziekGroep Nederlond orgoniseert tussen 3
oktober en 28 november 2OO2in9
bijeenkomsten von elk 3 uur de cursus Formele
ontsluiting gedrukte muziek. Te behondelen
stof: cotologusprincipes, -gebruik en
terminologie. regels titelbeschrijven gedrukte
muziek, regels voor de cotologusbouw
gedrukte muziek en het moken en bespreken
von titelbeschrijvingen, De cursus is bestemd
voor bibliotheekmedewerkers die over
minstens 1 joor proktijkervoring beschikken en
die de bosisprincipes von de ISBD kennen,
Docent: Els von Swol, kosten € 340.- (incl.

modellenboek, excl. BTW en NBLC-
studiemoteriool). lnformotie en oonmelding:
Els von Swol, tel. 020-3058900. e-moil:
e.vo n,swol @muziekgroep, nl

NTG start online-muziekpoÉal Muziekbladen,nl
De NTG (Nederlondse Tijdschriften Groep)
werkt oon de reolisotie von

The tVorio Collos lnternotionol Club :

Engelstolig
business.Íortunecity, com/simplot I 219 I

Nog een Collos-club, met voor een deel
dezelfde informotie: foto's, nieuws, een forum
en diverse weblinks.

De Morio Collos Horoscoop :

Nederlondstolig
www, ostrolog ie, ws/ c o I I os, htm

Een door Esther Breuker opgestelde
horoscoop von het leven von Collos. Voor de
liefhebbers.

Ton Hobroken
Openbore Bibliotheek Eindhoven

www.muziekbloden nl. Dot moet een portol-
site worden voor olle muziekgereloteerde
bloden die de uitgeverij in hoor porfofolio
heeft. Dot zijn Aloho, Jozz, Somsonic, Live-
XS/AII-XS en, per holf opril. OOR, NTG-directeur
Sondor Jonssen omschrijft de site ols een
consumentengerichte webring. "Om te
beginnen zullen ol onze muziekbloden een
eigen website krijgen. Het is de bedoeling een
wisselwerking te doen onÍstoon tussen heï
blod en de bijbehorende website, woorbij
over en weer noor elkoor verwezen wordt,
(...) Hierdoor willen we zoveel mogelUk
muziekconsumenten bij elkoor brengen,(,..) ln
eerste instontie zol de site een redoctionele
invulling krijgen, in het verlengde von de
bloden. Moor je kunt je voorstellen dot er op
termijn ook frogmenten von nummers te
beluisteren zUn. (,..) Ook is het mogelijk dot we
somen met een (internet-)retoiler cd's goon
verkopen vio Muziekbloden,nl. Uitgongspunt is

echter steeds dot wij een portner willen zijn,
geen concurrent,"
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Het is de bedoeling dot het internetodres nog
vÖör de zomer octief wordt. (Bron: N/luziek-en-
Beeld.nl).

Dé oplossing voor uw beschadigde cd's en
dvd's!
De redoctie ontuing onlongs twee berichten
von bedrijven Cie beloven bekroste
cd's/dr.uC's weer te kunnen reporeren, Het
eerste bedrijf (CD Repoir Nederlond) goof uit
vcn he; principe "voorkomen is beter don
genezen": door het bevestigen von een exfro
beschermlobel is de kons op beschodiging
kleiner Zwoorbeschodigde cd's worden
gereporeerd op bosis von no-cure no-poy.

Kosten: cd-reporotie € 2.50 per cd en € 0.70
per lobel.
Het tweede bedrijÍ (Aveno) heefr een
procedure ontwikkeld om krossen en
beschodigingen te herstellen door de cd's te
polijsten, woorno ze weer 'ols nieuw' zijn, Ook
hier geldt: no-cure no-poy. Kosten: € 4,50 per
cd bijtenminste 10 exemploren, excl. BTW
moor incl, holen en bezorgen.
lVleer informotier CD Repoir Nederlond,
Postbus 41,6170 AA Stein (Limburg), tel.04ó-
41 15550. foxO46-411555.| (H,H.M, Kicken).
Aveno, Douwe of Korin Tromp, Son en
Breugel, tel. 0499-475234, e-moil
dtromp@zonnet.nl.

81, fax:
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