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Von de redo

"tVuziekboeken verloten het getto von de
speciolisten ,.." en "in de Atlos von de
Belevingswereld stooï tVluziek tussen de
bergtop Concentrotie en het vlekje
Ontmoetingen. en ïussen Lelijkheid en
Luchtkostelen ...": tussen deze twee uitersten
beweegt zich deze Nieuwsbrief,
ln deze goedgevulde editie veel lAl\/L-nieuws.
wooronder een voorstelvoor een
internotionole Music Librorions' ïoolbox.
opnieuw een ortikel uit het BibliotheekBlod. dit
keer een interuiew met de nieuwe CDR-

Von het bestuur

No een winterstilte (von wintersloop kunnen
we niet spreken) is het bestuur weer
bijeengekomen, o.o. om de komende
Algemene Ledenvergodering (ALV) voor te
bereiden.
Deze ALV vindt ploots op donderdog 15 mei
bij lVuziekGroep Nederlond te Amsterdom en
wordt gevolgd door een studiemiddog.
lVedio opril onfuongen olle leden de
vergoderstukken en het bestuur hoopt dot
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directeur Michiel Loon, en een verslog von de
NVIVB-studiedog von november 2002. Verder
stelt ons nieuwe redoctielid Frons Westgeest
zich voor met een ortikel over de digitole
informotiedienst Al@din, En wilï u weïen hoe
het oud-redoctie-/bestuurslid Ton Hobroken in
de tussentijd is vergoon?: u vindt het in deze
Nieuwsbrief.
De redoctie wenst u veel leesplezier en hoopt
u ollen te ontmoeten op de komende
ledenvergodering von l5 mei in Amsterdom,

vele leden die dog noor MGN zullen komen.
Noost enkele verplichte nummers (o,o. de
joorstukken) is er gelegenheid om met elkoor
te spreken over de octiviteiten von de NVIVB.
Gelukkig hebben de commissieleden von de
NVMB gedurende de wintermoonden
gewoon doorgewerkt, ln jonuori/februori werd
de cursus Wereldmuziek herhoold, de
progrommocommissie heeft een
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studiemiddog voorbereid en de redoctie dit
nummer von de Nieuwsbrief.

ÍVet betrekking tot een oontol zoken volt er
heloos op het moment von dit schrijven (3.l-3)
nog geen voortgong te melden; hopelijk wel
op 15 mei.
Von het WSF-front nog geen noder bericht
over het plon von oonpok m.b,t,
zwo o rtep untcol I ecties en bewo o rb i bliotheek,
Ook het onderbrengen von onze website en
moilinglist bij bibliotheek.nl is nog niet rond
moor we hebben wel de toezegging

Von de commissie Opleiding

ln jonuori en februorivond voor de tweede
mool de cursus Wereldmuziek ploots. Ditmool
bleek Amsterdom voor de meeste
deelnemers goed te bereiken, olhoewelzich
toch een poor keer treinproblemen
voordeden.
De twintig deelnemers hoorden een grote
ofwisseling in muziekstijlen, verdeeld over vier
blokken. Deze woren verdeeld over twee
ochtenden en een hele dog, Zo kon de

Het longverwochte tweede deelvon het
verslog dot Gert Floor mookte von de 2002-
IAMl-conferentie woorin hij het met nome de
stond met betrekklng tot opleiding en
bljscholing in het muziekbi bliotheekbed rijf in
enkele grote westerse londen bespreekt.

Zools indertijd beloofd, go ik dit keer wot
dieper in op een oontolonderwerpen die
ofgelopen zomer oon de orde kwomen, zools
de opleiding tot en (bU)-scholing von
muziekbibliothecorissen, Hierover woren
voordrochten uit liolië, de VS en Engelond,
ln ltolië wochten nog veel
(muziek)bibliotheekschotten op toereikende
cotologisering door deskundige
muziekbibliothecorissen, die echter Íormeel

gekregen dot dit op korte termijn te reoliseren
is.

Nieuwe leden
ln 2003 kunnen we 2 instellingen ols nieuwe
leden begroeten: Openbore Bibliotheek Soest
en Theoter lnstituut Nederlond.
lVet de stukken voor de ALV onfuongt u een
geoctuoliseerde ledenlijst 2003. Geef
eventuele correcties en oonvullingen door
oon de secretoris, bijvoorkeur per e-moil:
m.severt@mco.nl.

tVlqrtie Severt, secretoris

"werelddekking" vergroot worden. Donk oon
onze enthousioste docenten, Pieter [Vulder en
Lex Meijer, Zij kregen dit keer nog posifievere
reocties, zo bleek uit de evoluotie. De
evoluotie leverde ook nog een oontolzinvolle
suggesties en opmerkingen op. die we bijde
volgende octiviteiten kunnen gebruiken,

Gert Floor

niet bestoon, Er zijn wel mensen ols zodonig
werkzoom in een poor openbore bibliotheken
en in conservotorio, meestol met een
musicologische ochtergrond, moor een
specifieke opleiding wos en is er niet. lVet
incidentele cursussen, die de lootsÍe joren
door de ltolioonse tok von IAIVL werden
georgoniseerd, is geprobeerd in deze leemte
te voorzien, De lootste tijd wordt geprobeerd
om tot een opleiding te komen, woorbij
somenwerking tussen universiteiten (woor de
opleiding tot olgemeen bibliothecoris is

ondergebrocht) en conservotorio moet leiden
tot een goed curriculum, met voldoende
oondocht voor theorie en proktijk,
ln de VS bestoot wel een trodiïie op het
gebied von opleiding: in minstens 50 instituten

IAMl-conferentie in Berkeley (VS), 4-9 ougustus 2002
(deel 2)
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kon een groduote degree behoold worden in
lVusic Librory Science. Ten minste l2 hiervon
hebben een opleiding tot Nuloster Degree in
bibliotheekwetenschop en muziek tenvijl nog
eens drie specifiek geconcentreerd zijn op
muziekbibliotheekwerk. Doornoost zijn er voor
olgemeen bibliothecorissen veel
mogelijkheden voor oonvullende cursussen of
stoges in muziekbibliotheekwerk,
Aondocht voor cotologiseren, mqor ook
conservering von muziekmoteriolen, gebruik
von bronnen, collecïioneren, inrichting von
een muziekbibliotheek en keuze von
oudio/video opporotuur behoort tot de
opleiding, Momenteel worden veel
opleidingen sterk gereorgoniseerd om
studenten beter voor te bereiden op het
gebruik von octuele computertechnologie
(o,o. vinden von electronische informotie,
ontwerpen von websites, beworen
electronische informotie). Veel instellingen
vereisen voor een boon doornoost enige
oontoonbore muziekopleiding.
ln Engelond werd - op verzoek von de leden
lAlVlL-UK - in l99B te Oxford op proef een
cursus georgoniseerd in "Advonced
Reference Sources for Music Librorions", welke
met wijzigingen sindsdien enige molen
herhoold is p verschillende plootsen.
Het ging hier om een bijscholingscursus, woor
muziekbibliothecorissen kennis konden nemen
von nieuwe bronnen von inÍormotie, niet
olleen electronisch, Bijde orgonisotie bleek
het von belong om oog Íe hebben voor
verschi llen tussen muziekbibliothecorissen in
hun behoefte oon bepoolde bronnen.
Onderlinge uitwisseling in poneldiscussies en
het doodwerkelijk loten zien von de
verschillende bronnen bleek heelgoed te
werken.
ln persoonlijke gesprekken bleek, dot de
plonnen zools die een joor eerder in Perigueux
gepresenteerd woren voor opleiding en
orgonisotie von (openboor)
muziekbibliotheekwerk in Fronkrijk. moeizoom
von de grond komen, Zo hoorde ik ook, dot in
Stuttgort (Duitslond) een deeliijdopleiding tot
muziekbibliothecoris in de mook is, die goot
opleiden tot een Mosters degree (deze is

inmiddels in moort 2003 von stori gegoon).
Hier zijn ook buitenlondse studenten
uitdrukkelijk welkom. Voor wie een olgemene
bibliotheekopleiding heeft, is een verkort
studietroject mogelijk, Het lijkï op dit momenï
de enige gerichte opleiding tot

muziekbibliothecoris in heel Europo te zijn
lV'leer informotle op hun website:
http : / /bmm. iuk, hd m-stutioorï. de

Grote verschillen wereldwijd, moor ook
overeenkomsten met de situotie in Nederlond
(momenteel geen opleiding iot
muziekbibliothecoris) en konsen voor nieuwe
initiotieven (Duiïslond. Engelond. misschien
Fronkrijk en ltolië) wellicht t.z.t. somenwerking
in Europees verbond? Het wos heel
stimulerend om te horen hoe elders met dit
onderwerp wordt omgegoon!
lnteressont wos ook de oondocht voor
Amerikoonse "niet-klossieke" muziek, die op
verschillende monieren noor voren kwom: het
conserveren von oude opnomen en heï vio
internet beschikboor stellen eruon; hoe de
bestudering von deze (oonvonkelUk
veronochlzoomde) muzieksoorten geleidelijk
meer in de wetenschoppelUke oondocht zijn
gekomen. Wot dit o.o, oplevert is te zien op
de website von het APAIV1 project (Archive of
Populor Americon Music) von de University of
Colifornio in Los Angeles:
htf p : / /d io itol. I i bro rv. uclo. ed u /o po m /i n dex. ht
ml

Ook von de kont von de orkestbibliotheken
woren er bijdrogen, zo vertelde de
bibliothecoris von het Chicogo Symphony
Orchestro over hoor nospeuringen in de
muziekbiblioÍheek von de eerste dirigent von
dot orkest: Theodore Thomos. Voorol ook
interessont, omdot op een ondere monier
tegen een orkestbiblioïheek wordt
oongekeken: hoe is dit bezit tot stond
gekomen, wot is ermee gedoon en door wie?
Een vergelijking tussen de muziekcollectie von
drie openbore bibliotheken in verschillende
plootsen in de VS vormde het onderwerp von
een voordrocht, woorbijweer eens bleek hoe
belongrijk het is om oon te sluiten bij de
wensen von je gebruikers.
Deze de lootsïe presentotie bleek ochterof
een goede oonvulling uit de prokïijk op het
orl'ikel door Lindo B. Foirtile en Koren M, Burke:
"[t/usic Collections in Americon Public
Librories" in "Fontes" Oct.-Dec. 200.l. een
themonummer, dot eigenlijk vooruit hod
moeten kijken noor de conferentie,
Al met olwos deze |AlVl-conferentie een
bezoek meer don woord! Wie meer informotie
wenst n.o,v, dit ortikel: mijn moilodres is

osmfloor@knmg.nl
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IAML Conferentie ó-l I juli 2003,Tollinn (Estlond)

I.,tfitl goog t*r[[tnn

ln februori viel weer de joorlijkse conferentie
brochure bij de NVMB-leden in de bus (ook te
bekijken vio:
htf p : / /www. utl i b. ee/ Fonoteek/lAM 12003),
Slechts weinig leden von de NVMB zijn in de
gelegenheid deze internotionole conferenties
bijte wonen en woorschijnlijk vrogen
sommige leden zich of wot het belong von
deze bijeenkomsten is voor het
muziekbibliotheekwerk. Lezing von het
progrommo von dit joor geeft inzicht in de
octiviteiïen von IAML en in veel gevollen
worden sprekers en onderwerpen
gedetoilleerd oongekondi gd.
Veel deelnemers oon de conferenties zijn
betrokken bijeen von de octiviteiten von
IAML (meerjorige projecten. commissies.
werkgroepen), moor doornoost zijn de
bijeenkomsten von'soodgenoten'
(muziekbibliothecorissen openbore
bibliotheken, conservotorio etc.) heel
belongrijk, omdot door bij uitstek gelegenheid
is informotie uit te wisselen en ontwikkelingen
en problemen te signoleren en te bespreken.
Tijdens de OB-sessie komt dit joor o.o. de
'Toolbox' oon bod (zie elders in deze
Nieuwsbrief) en het onderwerp 'kinderen en
de muziekbibliotheek'.
Nieuw dit joor is de informotiesessie op
moondogochtend, ingesteld door de vorig
joor opgerichte progrommocommissie,

ln de ofgelopen joren heb ik verschillende
molen blijk gegeven von mijn enthousiosme
over deze conferenties, zowel mondeling ols
in deze Nieuwsbrief, Met nome de vele
persoonlijke contocten en het bezoek oon
ondere bibliotheekinstellingen vormen voor
mijeen stimulons voor mijn functioneren ols
muziekbiblioïhecoris. Het octief deelnemen
oon de inïernotionole octiviteiten wordt
vergemokkelijkt door een continulïeit in

deelnome, moor ook incidenïele deelnome
kon heelboeiend zi)n,zeker ols iemond in de
gelegenheid is op een von de sessies een
presentotie te geven.
Groog verwijs ik ook noor bijdrogen in deze
Nieuwsbrief von Honneke Kuiper en Gert Floor
over hun ervoringen ols deelnemer oon
conferenties in Périgueux en Berkeley (NVMB-
Nieuwsbrief 200,l 12,200113,2OO2/2 en elders in
dit nummer).
ln 2009 zol, op uitnodiging von de NVMB. de
IAML-conÍerentie ploots vinden in Amsterdom,
De NVtt/B is don verontwoordelfik voor de
orgonisotie von de conferentie en betrokken
bij de totstondkoming von het inhoudelijk
progrommo, Het bestuur von de NVMB hoopt
dot in de komende joren meer leden don
voorheen in stoot zullen zijn de conferenties bij
te wonen, uitmondend in een grote
deelnome von Nederlondse leden in 2009.
Het zol niet oltijd mokkelijk zijn om deelnome
gefinoncierd te krijgen, moor het is de moeite
woord om te zoeken noor mogelijkheden
voor (gedeeltelUke) finonciering., bijv. in het
koder von een studiereis of ols
bijscholin gsoctiviteit.
Gelukkig is de NVIVB in stoot om de voorzitter
of te voordigen noor de IAIVL-conferenties,
donkzij een joorlijkse finonciële bijdroge von
het NBLC, Doordoor zijn de olficiële bonden
tussen NVMB en IAIVL gewoorborgd en
kunnen we ols NVTVB inbreng hebben in lA[t/l,
VonzelÍsprekend kunnen leden voor nodere
i nformoti e terecht bij voozitter of secretoris,
Wie geïnteresseerd is in ondere notionole
Nieuwsbrieven kon terecht op de volgende
sites:
Verwijzingen zijn te vinden vio de IAIVIL-
website, notionol bronches,

Austrolië:
htto : / /www. iomlo ust.org /publicotions, htm
Finlond:
http : //www. koo pel i. f i /- m uso ki r/ i ntervol /i n d ex,
html (niet te lezen)
Denemorken:
http : / /www. d m bf . stotsb i b I i ote ket. d k / m us i k b i b
/index.htm

Het secretorioot beschikt over de popieren
uitgoven von de Nieuwsbrieven von Conodo,
Nieuw-Zeelond en Finlond.

tVortie Severt
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The Music Librorions' Toolbox
Met toestemming von Kirsten Vos,
internotionool bestuurslid von IAML, drukken
we een door hoor opgestelde tekst of in de
NVMB-Nieuwsbrief, met betrekking tot hoor
visie op internotionole somenwerking tussen
openbore bibliotheken zools die tijdens de
IAMl-conferentie in Tollinn oon bod zol
komen. Kirsten Voss is te bereiken vio het
volgende e.moil odres: kvoss@smorumnet.dk

I hove on ideo, thot I would like to shore with
you. For some time I hove been osking myself
how IAIVL might ottroct more public librorions.
As for os I con see. only 10-15% of oll IAML
members ore public librories or librorions ond
os music is growing in public librories we need
closer contoct to support eochother ond
shore our solutions.
Public Librories with music hove their own
specific oreo working with different moteriols,
different users ond different purposes thon
most of the IAML's members in university ond
reseorch librories. lt is very useful for o public
librorion to leorn whot is going on in other
kinds of librories ond vice verso. I myself would
never hove missed my ïime in IAML, but I

ottended the conferences becouse lwos the
president of the Donish IAIVIL Bronch ond not
becouse I could convince my librory boss thot
I leorned o lot obout music in public librories,
lstorted in IAIVL before we hod ony
communicotions vio lnternet. I remember
even in 95 preporing the conference in
Denmork I spent mosï of my time of the Fox
mochine ond not by the computer. Todoy the
world is chonged, We ore oble to
communicote very eosily by e-moil ond on
Websites. lt is time for public music librorions to
become internotionol,
lwos inspired lost outumn by o plon in Donish
lVusic Librories colled The lr/usic Librorions'
Toolbox. You will hove the chonce to get to
know it in Tollinn in the Public Librory Bronch
Session on Tuesdoy,
Lotely I found the some ideo in the
HARN/ONICA report:

"The ovoiloble knowledge in different librories
could profitobly be shored vio the lnternet.
ïhis con be ochieved by Íorming on extronet,
where ossocioted librories, os members, hove
occess to informotion on their profession, ond
olso hove o plotform for reseorch ond
development."

So my ideo is on internotionol toolbox for
public music librories, open to oll IAML
members, but depending on the
colloberotion between public librorions
describing their work ond how to do it, A
toolbox for newstorters in this wost oreo ond
for the experienced to leorn of even better
methods ond o ploce to discus our problems
ond suggestsolutions. And moybe other IAML
members. if they core to look of this website,
would be oble to odd to the knowledge or
prevent some mistokes.

ïhe plon is demonding. I know it, I plon to tolk
for 5 minutes obout it of the informotion
session tVondoy morning in Tollinn, olso to tell
interested lAtt/Lers to go to the presentontion
of the Donish TOOLBOX Tuesdoy. On
Wednesdoy the Public Librories Bronch hos o
visiï tour to the public librory in Tollinn ond we
ore going to tolk obout the whole plon there.
We need some volunteers to be o steering
group. Porf of ïhe work will olso be the
reseorch of whot wos olreody done in this
oreo, Look into PULMAN, HARIVONICA ond
other sources, No Need to do the some work
ogoin, Moybe we should moke some links for
it, lf the whole thing is opproved. we need to
tolk to Mossimo obout the technicol ospects
ond try io find some young lT experts,
preferobly omong the Publ.Libr. Bronch
members. We would hove to contoct ollthe
notionol bronches to find one or more public
librorions in eoch country.
lf the leoders of the public librories ore oble to
see o useful result on the net, they ore
probobly more willing to let their music
librorions toke pori in the work, might even
suppport it ond try io help Íind Íunding for
their music librorion coming to o conference
to meet ollthe others in the project.

ïo give you on ideo of how o structure might
look lwill give you on overlook of the Donish
Toolbox here:

Toolbox is structured in difÍerent topics such
os:
L Ploces to osk questions (Electronic lists ond
orchives of questions: As on exomple the
Donish Toolbox wonts to look of oll the very
useful primitive little cord indexes with soluïions
for osked questions from the potrons in
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Kirsten Voss. Vice-President oÍ IAML

Von ons nieuwe redoctielid Frons Westgeest

different librories ( Írom the post before we
storted the list).
We hove recently mode o freetext orchive of
oll the questions on the electronic list since
.l997. 

Allthese very speciolthings should now
be registred ond looked upon more
systemoticolly, put into speciolforms ond
enriched if necessory.)
2, tr/oteriols, principles to choose. reviews,
guidonce on whot librories ore ollowed to do
with differenï types of moteriols, lending, fox.
copy etc,

3. Purchose, procticolguide, how to store
cd's, plostic bogs or cossettes, security systems
for librories, who con we osk etc, ond lost but

not leost cotologuing
4, References, netguides, genreguides, styles

I ike : post-grunge, I o-f i,trosh etc. Suggestions
for o collection on o specioltopic, Licenses.

5. Librory-cooperotion, notionol ond
internotionol, networks, librory journols,

De redoctie heeft Frons gevroogd zichzelf kort
voor te stellen en een bijdroge te leveren over
het nieuwe digitole informotiedienst Al@din,
woo rbij hij, ols informotiespeciolist di g itole
medio en muziek von Bibliotheek Zoonstod,
betrokken is.

lk heb von'79 tot 'Bó Frons gestudeerd en von
'87 tot'9.l de BD|-opleiding gedoon in
Amsterdom. ln die tUd hod ik ook een
stogeploots in de Bibliotheek Zoonstod en
ben door in '9.l ols bibliothecoris goon
werken. En werk door nog.
Sinds juli vorig joor ben ik er werkzoom ols
Speciolist inlichtingen. digitole medio en
muziek.

In nr. ó-.l997 von Buch und Bibliothek stoot:
"Popmusik der neunziger Johre" woorvon ik
ols co-outeur het gedeelte donceen hÍphop
voor mijn rekening heb genomen.

educotion ond courses, projects, licitotions
ond librories buying together (lAML.lAMlC;
IASA etc.)
ó. lnstitutions ond Lows
7. Arrongements os concerts, exhibitions etc.
L A room Íor discussions. Anybody moy stort it

I think we might pick up some ideos, but I

wonï to let our lAÍr/L steering group decide for
the topics in the IAML internotionol toolbox.

I hope you will look of this with on open mind. I

om open to suggestions obout chonges. I olso
feel thot this might be the beginning of o new
ero for public music librories being port of on
internotionolworking group ond o growing
IAN/1,

Verder is muziek wel mijn grootste hobby. Wot
genres betretl ben ik omnivoor: pop, jou,
klossiek: ik hou von olles, Go veel noor
concerten en koop veel te veelcd's, Actieve
muziekbeoefening : drummen.

Frons proost op een vruchtbore
somenwerkingl
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Al@din: de geest is uit de fles

Op 20 moort jlwerd
het onder zo rusïige
Bodegroven en
omgeving
opgeschrikt door een
hevig lowooi, Wot
wos hier oon de
hond? Een

volksopstond? Een plootselijke donderbui?
Niets von dit olles, Onder luid tromgerofÍel
werd in Fort Wickerschons de digitole
informotiedienst Al@din officieel geopend,
Tientollen bibliothecorissen en
projectmedewerkers hodden ochter ollerlei
slogwerk plootsgenomen en zorgden somen
voor een donderend ritme dot een deÍinitieve
gezichtsverondering von het londelijk
inlichtingenwerk inluidde.

Moor even terug:wot is Al@din eigenlijk?
Al@din stoot voor Algemeen LondelUk
Dekkend Digitool lnformotie Netwerk en is een
somenwerkingsverbond von openbore
bibliotheken. Het is een digitole
informotiedienst voor het beontwoorden von
vrogen door het netwerk von openbore
bibliotheken, en doormee hét londelijk
digitole inlichtingenbureou,
Uitgongspunt von Al@din is dot de klont de
juiste informotie op de juiste ploots en op het
juiste moment moet krijgen. Kwoliteit von de
dienstuerlening mog niet meer ofhonkelijk zijn
von de grootte von de lokole bibliotheek.
lnternet is het medium bij uitstek om dit
uitgongspunt te reoliseren.

Op dit moment zijn er zo'n 50
bibliotheekorgonisoties octief bij Al@din
betrokken, '150 medewerkers zetlen zich
ochter de knoppen om de vrogen te
beontwoorden, ln de volgende fose von het
Al@dintroject zol dit oontol flink worden
uitgebreid,

Hoe werkt Al@din?
De Al@din-dienstuerlening wordt oon de klont
in vier logen oongeboden: zelfservice,
inÍormotieservice, inÍormotiebemiddeling en
informoïie-odvies.

De klont komt binnen op zelfserviceniveou. Hij
wordt hier gestimuleerd om zelf het ontwoord
op zijn vroog te vinden met behulp von de
digitole bronnen die helzijop de lokole
website von de bibliotheek, hetzij op de
website von londelijke digitole bibliotheek -
bibliotheek,nl- worden oongeboden. Een
belongrijke bron hierbij is de zogenoomde
Kennisbonk von Al@din, woorin relevonte
eerder gestelde vrogen en ontwoorden zijn
opgenomen. Deze Kennisbonk wos bij de stort
von Al@din olflink gevuld met de inhoud von
bestoonde digitole diensten ols
VrogenderWijs. ïoetsie en de Bibliofoon.

Komt de klonï er vio zelfservice niet uit, don
kon hij online een vroog stellen. De vroog
wordt in behondeling genomen op
informotieservlceniveou. Dit niveou bestoot
op dit moment uit regionole teoms, die een
vroog binnen 'l werkdog ofhondelen.
Noormote het netwerk zich uitbreidt zol deze
rolwoorschijnlijk steeds meer door de lokole
bibliotheek worden vervuld.
Op diï niveou worden vrogen ofgehondeld,
woorvoor niet teveel speunverk of specifieke
deskundigheid nodig is. ls dit wel het gevol,
don wordt de vroog doorgespeeld noor
inÍormotiebemiddeling, Dit niveou wordt
gevormd door een londelijk netwerk von
informotiespeciolisten die binnen een oontol
kennisdomeinen opereren. ln eerste instontie
zijn dit: liferotuur, kunst & muziek, gezondheid
& opvoeding en Nederlonds cultureel
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erfgoed. Overige vrogen komen terecht in
het domein Algemeen.
Het niveou inÍormotieodvies wordt gevormd
door een neïwerk von externe deskundigen
die door Al@din specioolworden
gecontrocteerd. Hier komen de vrogen
terecht woor de bibliotheekspeciolisten zelf
niet uitkomen. Dit netwerk is overigens nog in
opbouw. In de komende periode zol oon de
werving von externe speciolisten extro
oondocht worden besteed,

Het domein muziek
Een von de kennisdomeinen is kunsÍ & muzlek.
Deze twee poten zijn overigens losgekoppeld
en in oporte teoms ondergebrocht, Het teom
muzlekwordï gevormd door speciolisten uit
de Zeeuwse bibliotheek. Openbore
Bibliotheek Eindhoven, Bibliotheek Zoonstod.
Openbore bibliotheek Amsterdom en de
Centrole Discotheek Rotterdom.
Het domein bevot olle denkbore Íocetten
von muziek: muziekwetenschop,
geschiedenis, nototie, opnomes, theorie,
repertoire, teksten, componisten,
uifuoeringsproktijk etc, Kortom, von Bqch tot
Broinpower en weer terugl

Michiel Loon (33) is verknocht oon Rotterdom
en oon mulek.'No een poor joor
conservotorium ontdekfe ik echter dot
ondere mensen veel meer tolent hodden don
ik, Doorom ging ik "moor" rechten studeren.'
Omdot het bloed toch kruiptwoor het niet
goon kon, kwom hijterecht in de
entertoinmentrechtodvocotuur, ofwel het
muziekrecht, No twee bonen in de
odvocotuur, deed zich in november 2001 de
kons voor Rob Moos op te volgen ols
directeur von de CDR. 'Een kons die ik met
beide honden heb oongegrepen, wont ik
beschouw deze boon ols de leukste job die er
is.'Onlongs introduceerde de CDR hoor Leen
Direct-service,

Hieronder volgt een greep uit de gestelde
vrogen,

- Opero's, operettes en musicols
woorvon de titelte moken heefl met
"bloemen"

- lnstrumentole muziek geboseerd op
poèzie

- lnformotie over de benedicties die
Johonnes von Bree heeft geschreven
voor Hoydn-missen

- Een uifuoering von het ""Lied von Heer
Holewijn"

- Blodmuziek von het kinderliedje "Kom
binnen, kom binnen"

- De zin von "ochtste mootsoorfen"
- Woorom doet lsroël ols niet europees

lond mee oqn het Eurovisie
songfestivol?

Tegen de tijd dot dit orfikelverschijnt zol deze
lijst ongetwijfeld flink zijn uitgebreid. U ziet. de
domeinspeciolisten hoeven niet stil fe zitfen!

Wilï u meer lezen over Al@din? Dot kon.
Uitgebreide oirikelen over Al@din stoon in het
jonuorinummer von lnformotie Professionol en
in nr, 7-2003 von Bibliotheekblod.

De Al@dinwebsite vindt u op
hltp: //olodin brblioïheek nl

Waorom gaoÍ een medlo-odvocoot werken
tn een openbare discofheek?
'Voor een buifenstoonder is dot misschien
vreemd, moor mijn vrienden kennen mijn
possie, weten dot ik iemond ben die op zijn
knietjes voor de cd-speler goot zitten en zegï:
'tvloet je dit eens horen, En dit." Op obstroct
niveou doen wijin de Centrole Discotheek
Rotferdom (CDR) niet onders don dot. En wel
op een ondernemende monier, zonder
winstoogmerk. Dot niet-commerciéle,
culturele perspectief spreekt mij enorm oon.'

Von welke muziek houdt tVichiel Loon zool?
'Popmuziek, jozz. soms klossiek, IVijn held uit de
joren tochtig wos en is nog steeds Prince,

Op hef moment von dil schrijven zijn we ruim
twee weken bezig en hebben we ol een
oontol oordige speurvrogen gehod.

Frons Wesigeest

INTERVIEW met Michiel Loon, directeur von de Centrole
Discotheek Rotterdom (CDR),
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moor er komen tegenwoordig zoveel mooie,
interessonte cd's uit dot het moeilijk kiezen is,'

Muziekindustrie
Ben je in de ogen von de mensen uit de
muziekindustrie overgestopt noor de vijond?
'Gelukkig is dot te avorlwit gedocht, ol is er
een tijd geweest doï men de zoken welzo
zog. Soms kom je nog weleens oud sentiment
uit die tijd tegen, Tegenwoordig is het denken
over het uitlenen von cd's en de centrole rol
die de CDR doorin vervult, echter behoorlijk
verbeterd.'
Hoe komt dat?
'Dot heeft mede te moken met het feit dot wij
een informotiesysteem hebben neergezet dot
zijn weergo niet kent in de industrie. Niet voor
niets heeft Poul Solleveld, de voorzitter von de
Nederlondse Vereniging von Producenten en
lmporteurs von beeld- en geluidsdrogers
(NVPI) gezegd: 'Eigenlijk vervult jullie website
MuzlekWeb ons met enige ofgunst, omdot
deze ols objectief informotiepunt niet meer is

weg te denken uit deze bronche", Een groot
compliment,'
Jullle worden niet longer gezien ols
oneigenliike concurenf? lk kon het me
nouwelijks voorsÍellen, temeer nief omdat de
muzlekindustrle in zwoar weer Ís

terechfgekomen.
'Op een von de eerste ledenvergoderingen
von het NBLC die ik meemookte, kwom de
somenwerking met heï CPNB ter sproke.
Fontostisch! Die kont moet het met de muziek
ook op. wont toegegeven: zo ver zijn we nog
long niet, ln de muziekindustrie is er op dit
moment heibeltussen de detoilhondelen de
ploïenmootschoppijen, Voorol de collectieve
promotie von geluidsdrogers sïoot erg onder
druk. omdot bepoolde moofschoppijen uit
dot overleg zijn gestopt, Men is dus nog
obsoluut niet zo ver dot bibliotheken in een
gezomenlijke muziekpromotie zouden kunnen
porticiperen.'

Gezamenlijk belang
Woorom is dot wel belongrijk?
'Uiteindelijk goot het erom dot je mensen
bezig loot zijn met muziek, Doï is ons
gezomenlijke doel, Loot ik mezelf ols
voorbeeld nemen. ln mijn siudietijd hod ik
minder finonciële middelen don nu, Een
belongrijk deel von mijn smookontwikkeling
heb ik te donken oon de CDR die mijin stoot
stelde nieuwe muziek te ontdekken, mijn
smook te verbreden. Loter ging ik meer
muziek kopen. moor wel op bosis von de

eerder opgedone kennis en oonwezige
oriëntotiemogelijkheden binnen de CDR, Dot
gezomenlijk belong wordt intussen goed
ingezien in de boekenbronche, moor bij de
muzlekbronche nog niet,'
Cd's worden meestol gekopleerd, boeken
zelden.
'Dot is een kwestie von hoe je ertegen
oonkijkt, Ten eerste betolen wijeen forse
leenrechfuergoeding: 25 eurocent per
uitlening, Voor een cd uit de top-100
bedroogt het bedrog zelfs een euro, ls dot
terecht? Niet elke cd die uitgeleend wordt.
wordt immers gekopieerd, Bovendien bestoot
er een kopieerheffing op de blonco
geluidsdroger die je koopt. Eigenlijk vind ik dot
de heffing olleen door zou moeten gelden en
niet bij het lenen von een cd, ln de tweede
ploots zie ik een ondere principiële kwestie:
wot is het verschil tussen het lenen von een
boek en een cd? Wordt een eenmool
geleend boek nog wel gekocht en een cd
niet? Mijns inziens is het verschil in efÍect
minder groot don men vook denkt.'
Zou het lenen von cds nef ols boeken - los
von de abonnementskosten - in uw ogen
'grotis'moeten zijn?
'Objectief bezien is er inderdood geen
rechtvoordiging voor het feit dot je oon het
ene cultuurproduct wel een prijskoortje hongt
en oon het ondere niet. Woorom vroog je wel
een vergoeding voor de zevende symfonie
von Beethoven en niet voor een romon von
Mulisch? ls de eerste don minder culfuur don
de lootste? ln die zin vind ik het jommer dot
de CDR die relotief hoge vergoeding kent von
.l,90 

euro per cd en dot die "discriminotie" in
bijno hef hele lond bestoot,

lnternet
lVerken jullie efÍecten von het downlooden
von muzlek door mef nome jongeren?
'Sinds begin vorig joor zien wij een lichte
doling von het oontol uitleningen, moor we
weten niet of dot komt door het downlooden.
Het is echter duidelijk dot er veel wordt
gedownlood, woor voorheen de gong noor
de discotheek werd gemookt.'
Ziet u dot ols een gevoor voor deze instelling?
'Nee, Het instondhouden von deze instelling is
geen doel moor middel: het bieden von een
loogdrempelige voorziening voor muziek,
Downlooden von muziek vio lnternet speelt
doorin slechts een oonvullende rol. Het
oonbod op lnternet beperkt zich met nome
tot het top-4O-segment, Doorbuiten is het ol
mefeen een stuk beperkter, Op dot vlok is en
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blijfi er een took voor bibliotheken
weggelegd. Door komt bij dot de verbonden
die op lnternet zijn gegroeid. heel kwetsboor
blijken, Nog moor korl geleden hod iedereen
de mond volover Nopster. Die firmo is ql
morsdood. Ook onder de opvolgers zie je veel
verloop. Het bieden von continuïïeit en
kwoliteit op een loogdrempelige monier en
tegen een loogdrempelige prijs, zools wij
doen met Leen Dlrecf, zie iR ols een took voor
bibliotheken en die took blijft nog wel even
voor ons weggelegd.'

Leen Direct
Vio Leen Direct is de CDR-collecÍie slnds eÍnd
vorig joor beschikboor voor de deelnemende
bibllofheken. Hoe zijn fol op heden de
reocfies von hef publlek?
Zeer positieÍ, Of ze nou in Tietjerksterodeel of
in Schuddebeurs wonen, klonten zijn
oongenoom verrost dot ze die longgezochte
cd nu vonochter de computer kunnen
oonvrogen en opholen bijhun eigen
bibliotheek.'
Welke knelpunfen zÍin er?
'Hoe positioneer je ols deelnemende
bibliotheek Leen Direclten opzichte von je
eigen collectie? Die vervolgstop moeten we
met elkoor ols sector nog moken. Willem
Huberls von de Bibliotheek Nijmegen stelde
tijdens de lootste NBLC-ledenvergodering ook
vrogen in die tront. Zo von: zou Leen Dhecf mij
klondizie en doormee omzet kunnen kosten?
Welnu, met de oongesloten bibliotheken
hebben we die ervoring niet. Dot is eigenlijk
ook logisch. Leen Dlrecfis bedoeld ols
ochtergrondcollectie op de eigen collectie.
Bovendien duurt het toch nog een week
voordot de oongevroogde cd op de ploots
von bestemming is, zodot een rotionele klont
eersf zol kijken in de collectie von zijn of hoor
eigen bibliotheek.'
Het is nief zo dof een klanf een cd vio de CDR
kon huren voor /.90 euro ols dot schijfje ln de
'elgen' bibliofheek 2.50 euro kosf?
'Nee, Wij berekenen een bedrog per cd oon
de bibliotheek en het is oon de bibliotheek
welk bedrog men doorberekent oon de klont.
Woorbij het mooizou zijn ols men in de sector
overoldezelfde prijs zou honteren, of je die cd
nou leent vio de eigen bibliotheek of vio de
CDR. Nu ligt de prijs voor cd's uit onze
collectie vook hoger don die voor het lenen
von "eigen" cd's von de bibliotheek.'
Zijn er nog ondere knelpunten?
'Dot ligt in het verlengde von wot ik net zei, De
vroog is: hoe go je om met regionole

collecties? Hoe possen die in dit verhool? lVet
Biblioservice Gelderlond werken we oon een
pilof,woorbijwe de eigen cotologus von
bibliotheken opnemen in ons MluziekWeb
systeem. Een inwoner von Doorwerïh die ols
Leen DirecÉlener inlogt. krijgt don te zien of
de cd tot de collectie von zijn of hoor eigen
bibliotheek of die von Biblioservice
Gelderlond behoort. Pos ols de cd door niet
kon worden geleend, kon de cd vio
MuziekWeb bij de CDR worden
oongevroogd.

Eigen leners eerst
Leen Direct is hoopgevend von stort gegoon.
Regionole dogbladen mookfen er veelvuldlg
meldlng von. Kunnen jullle een subsfontléle
groel wel oon met de huidlge orgonisotle?
Als er sproke is von sterke groei, moeten we
octie ondernemen in personele zin. lvlet
OCenW en NBLC zijn we ook in de slog om
Leen Dlreclstructureel in de lucht te kunnen
houden. Wot in dit verbond ook meespeelt, is

het feit dot we von veel cd s slechïs een of
twee exemploren bezitten. Uiteroord moeten
we voorkomen dot de wochttijd stroks te
hoog oploopt, Don moet je londelijk wellicht
toch beslissen tot extro oonkopen, Doornoost
speelï nog een onder punt. AIs CDR stellen wij
het grootste deelvon onze collectie londelijk
beschikboor - ongeveer 230 000 von de
250,000 cd s - moor ols Rollerdomse instelling
die door deze gemeente wordt
gesubsidieerd, honteren we de regel dot onze
leners ols eersten kunnen kennismoken met
nieuwe cd's,'
Op dle monler kun je ook voorkomen doÍ men
ln het lond nlet meer lnvesfeerf in de collecÍle
vonulÍ de gedochfe: RolÍerdom koopf het
foch wel.
'Precies, Als een cd veel gevroogd wordt,
moef een bibliotheek die noor mijn mening
gewoon in huis hebben. lk reoliseer me dot
dot niet in iedere bibliotheek kon, met nome
woor het kleine bibliotheken betreff. Ook op
dot vlok zou )e, met behulp von provinciole of
londelijke middelen. ols CDR wellicht extro
inkopen moeten verrichten. zodoï die grote
cd-collectie uiteindelijk voor iedereen
beschikboor is. woor je ook woont.'

Adviesfunctie
Ziet u mogelijkheden tot verdere uitbouw ols
het goat om de publieksservice?
'We zijn wot dot betreft ol oordig op weg. Niet
olleen helpen we mensen oon dotgene wof
ze zoeken, moor we wijzen hen ook op
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Studiedog NVMB, l4 november 2OO2

ln de prochtige nieuwe centrole bibliotheek
oon het ÍVoriënburg in Nijmegen woren we te
gost bij Mortijn lv'lommers, de
muziekbibliothecoris von de Openbore
Bibliotheek Nijmegen. De dog stond in het
teken von nieuwe ontwikkelingen in een
oontol muziekgenres. Doel wos
kennisvergroting bij collego's die blodmuziek
en cd's over die genres inkopen en meer over
de genres zelf te weten willen komen,

nieuwe mogelijkheden. Binnen hun eigen
smookproÍiel kunnen mensen zien welke
nieuwe cd s er zijn. Dot hebben we voor
populoire muziek ol gedoon en dot zouden
we ook voor klossiek groog doen. Sterker: bij
voorkeur zouden we dworsverbonden tussen
dergelijke cotegorieën willen oonbrengen. ln
die zin hopen we onze odviesfunctie op
llluzlekWeb nog verder te verfijnen. Plonnen
zoL'
ls Leen Dhecf ook een soorf pilof voor ondere
medla? Zou hef immers nief prochÍig zlin ols
de gezomenlijke boekencollecÍie eveneens
londefik beschlkboar kwom?

Nodot tVortijn een korte inleiding hod
gegeven over de somenwerking von zijn
bibliotheek met kunsteducotie-instellin gen in
Nijmegen, sprok lan Borthwick (musicoloog en
werkzoom bij de Openbore Bibliotheek
Amsterdom) over trends in de hedendoogse
klossieke muziek.
Al in de eersfe helfl'von de 20' eeuw kwomen
veelluisteroors in opstond tegen de nieuwe,
vooruitstrevende klonken von o.o. Berg,
Schönberg en Strovinsky, No de Tweede
Wereldoorlog werd de kloof tussen luisteroor
en componist nog groter met de opkomst von
de seriéle muziek. Componisten ols
Stockhousen en Boulez ordenden
toonhoogte. ritme. geluidssterkte en klonkkleur
in zogenoomde reeksen. Het
tegenovergestelde gebeurde ook: een
componist ols John Coge Iiet structuur en
muzikole ontwikkeling bUno helemool los,
Als reoctie op deze extremen ontwikkelden
zich vonof de joren 'ó0 verschillende
stromingen die probeerden het contoct met
de luisteroor weer enigszins te herstellen:

'Zeker.lk besef dot doÍ troject wot
gecompliceerder is, in verbond met i.b.l.,
moor het zou inderdood fontostisch zijn ols het
ook met boeken voor elkoor komt, Om die
reden én omdot men door muziek gelukkig
heel belongrijk vindt. hebben we Leen Dlrect
in somenwerking met bibliotheek. nl kunnen
ontwikkelen, De hiermee opgedone kennis
kon worden gebruikt voor het 'Londelijk lenen
von boeken-project", woormee bibliofheek,nl
bezig is.'

Tekst: Eimer Wieldrooijer
(Met toestemming von de outeur overgenomen uit
BibliotheekBlod jrg. 7 nr. 4 (28 moort 2003)

. Citotenmuziek (bUv. Berio's 'Sinfonio' uit
l9óB)

. Minimol music, met componisten ols Steve
Reich en lt/ichoel Nymon

. Muziek die ontstond no de oprichting von
IRCAÍVI in Porijs. Voorol de verschillende
ospecten von klonkkleur werden hier
ondezocht, o.o, door de spectrole
componisten (o.o. Gerord Grisey) en door
componisten ols George Benjomin en
Koijo Soorioho

lon benodrukte de belongrijke rol die het
concertleven in zijn ogen heeft in de promotie
von hedendoogse muziek: "Professionele
musici inspireren de luisteroor om meer te
ontdekken en de muziekbibliothecoris kon
deze luisteroor vervolgens verder op weg
helpen met blodmuziek, CD's en informotie in
gedrukte en elektronische vorm".

Winfried Derks (eigenoor von 'Simply Relox'
New Age Music Centre) nom ons vervolgens
mee noor de wereld von de new oge-muziek.
Ondergedompeld in kobbelende beekjes en
ruisende wotervollen werden we
geïnformeerd over de verschillende soorten
new oge-muziek: bedoeld voor ontsponning,
voor meditotie en voor heoling. Ook oon
lobels (o.o. New World, Nightingole en
lVentolis) en oon ortiesten werd oondocht
besteed,

No de lunch sprok Mike Schepers
(popjournolist, werkzoom bij de Centrole
Discotheek in Rotierdom en zonger/gitorisf
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von Moshed Pototoes) over nieuwe(re) stijlen
in de popmuziek, Hlphopsoulkwom ols eerste
oon bod. Een belongrijke voriont hiervon is de
R&8, die in de joren '90 doorbrok met
groepen ols En Vogue en Destiny's Child,
Lounge is een stroming die zo longzomerhond
ook door het grote publiek ontdekï is,

Jozzdonce of ocid jozzis een loungevoriont
die bestoot uit een beetje jozzen een beetje
house, Een mooivoorbeeld hiervon is
'Contoloup', geboseerd op een loop von
Herbie Honcock.
Een derde belongrijke stroming is de nu-mefol,
in de joren '90 ontstoon met de doorbrook
von Nirvono. Ropmetolvon bijv, The Urbon
Donce Squod is hiervon een ofgeleide.

Belevingswereld

De reportoge over het muziekbibliotheekwerk
ult de vorige nieuwsbrief stemt tot nodenken.
Hoe deskundig zijn we eigenlijk? Zijn we wel
voldoende bereid die deskundigheid te delen
met de collego's in het inlichtingenbureou?
Hebben we wel de deskundigheid die nodig is

in het (openboor) bibliotheekwerk?

ln Deventer doen we oon vrogenregistrotie,
Von iedere vroog wordï het ondenryerp kort
omschreven, Vrogen die een uitvoeriger
zoekweg vroegen worden uitgeschreven en
loter met elkoor besproken. Wot opvolt is dot

Bebop, Cool en Freejozz) komen voort uit
deze ritmische improvisotie,
De studiedog werd in stijl ofgesloten. Anjo
Crojé zong zich, met'Blue moon' ols bosis,
een weg door klossieke muziek, new oge,
popmuziek en jou. No een rondleiding door
de bibliotheek en een borrelwos de dog echt
ten eind,

De volledige tekst von de lezing von lon
Borthwick en een meer uifgebreid verslog von
de lezing von Mike Schepers vindt u op de
website von de NVIVB: www.nvmb.nl

Chorlotte Sienemo,
ÍVuziekbibliotheek [VCO Hilversum
Progrommocommissie NVM B

er veel vrogen worden gesteld over
muziekonderwerpen, Dot heefl een positieve
kont: men weet het inlichtingenbureou te
vinden en ondervindt geen drempel om z'n
vroog te stellen. lVoor ook een negotieve:
blijkboor is voor een deelvon de klonten de
collectie niet duidelijk genoeg ontsloten of
klopt de bewegwijzering niet, Of er zijn ondere
redenen wochttijd voor lief te nemen,

Uitbouw von de cotologus noor meer
vrooggerichte ondenverpen (notuurlUk
hebben we eenvoudige informotie over de
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Wouter Turkenburg (hoofd von de ofdeling
Jozz von het Koninklijk Conservotorium in Den
Hoog en docent jozzgeschiedenis oon de
Universifeit Utrecht) besloot de dog met een
lezlng over de belongrijkste stromingen in de
jozzgeschiedenis, Moor hij begon met een
originele definiiie von klossieke muziek:
"Klossieke muziek is niets onders don pré-)ou".
Jozz bestoot uit een ritmesectie en een
melodiesectie, De ritmesectie (piono, bos,
drum) zorgt voor de bosisswing, de
melodiesectie improviseert, Louis Armstrong
wordt gezien ols de uitvinder von de jozz: hi)
wos de eerste die oon de melodie begon te
'trekken' en te 'slepen', woordoor een
ritmische improvisotie over die melodie
ontstond. Alle jozzstijlen (New Orleons. Swing.



verhoollijn en de muziek von de Aido), het
somenstellen von steeds wisselende
presentoties om de klont te wijzen op de vele
mogelijkheden von de muziekcollectie (ols u
von de Aido houdt, dqn vindt u deze muziek,
deze Iiterotuur, dit gedicht wellicht ook wel
mooi). dóór wil ik energie in steken.

Ervoor zorgen dot ik weet woor het gros von
de klonten noor vroogt, Ook nodot ze een
keer teleurgesteld woren in iets dot ze
leenden. Een goede ingong vinden om de
grote hoop von sooi uitziende blodmuziek op
een oontrekkelijke monier te presenteren.
Zorgen dot ol mijn collego's op de hoogte zijn
von de gongbore muzieknoslogwerken, von
hondige sites, von ol die bosiskennis die nodig
is om de eerste vroogopvong te doen.

En die deskundigheid? Jo. voor de meeste
muziekvrogen komen we er wel uit, lVloor ols
het goot om het moken von presentoties? Het
op de hoogte zijn von woï de klont vroogt?
Het ondersteunen von de culturele morkt in
de stod? Mog ik door vroogtekens bij stellen?

ln de Atlos von de Belevingswereld stooï
IVuziek tussen de bergtop Concentrotie en
het vlekje Ontmoetingen. en tussen Lelijkheid
en Luchtkostelen. Een mooiere ploots is niet
denkboor.

Jos Oegemo

NvMB-studiedog 15 mei o.s, bU MuziekGroep Nederlond
Amsterdom
Op 15 mei o.s. wordt, oonsluitend op de olgemene ledenvergodering, en no een noor wij hopen
smokelijke lunch, de drood in ons verhool die wijverleden keer in Nijmegen zijn begonnen, verder
gesponnen - ols opmoot weer voor de studiedog in het nojoor, Het themo in mei, en in november
dus, is: collectlevorming von musÍcolio,
Leon Weterings (de eerste spreker no de middogvoozifter) zolverder goon woor Mortijn Mommers
het in Nijmegen over heeft gehod: relotiebeheer tussen Openbore Bibliotheken en ondere
instellingen in Tilburg, En Willem Rodenhuis (de lootste spreker voor de borrel) zol de opmoot geven
voor de komende studiedog, omdot hij onder ondere in zol goon op veronderingen m.b.t.
collectionering nu en in de toekomst. Hierbij zol hijeen verioolslog noor digitole bestonden moken,
Wij hopen veeloude, nieuwe en ospiront leden te mogen ontmoetenl
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Progrommo:

Zondogmiddog ó opril: De feestelijke opening
von Toon's, Eindhoven's enige specioolzook in
blodmuziek. No zo'n 3 moonden von
voorbereidingen mog het resultoot er zijn: een
professionele etologe, stropdossen met
soxofoons erop en bretels voorzien von
notenbolken! Bekers met Boch-opdruk en
postpopier in stijl! Om over een prochtige
collectie blodmuziek, in mooie houten kosten,
noïuurlijk moor te zwijgen! Ook voor snoren,
rieten en metronomen kon eenieder bijToon's
terecht. Eindhoven is een muziekporodijs rijker!

door drs. Willem Rodenhuis
Willem Rodenhuis is vokreferent
uifuoerende kunsten von de
Universiteits Bibliotheek Amsterdom

ló,00 - ló,30 uur Forumdiscussie tussen
inleiders en zool o,l.v. Jos DebeU

ló.30 Bonel in het cofé von MGN
(soustenoin)

Vonof B opril is deze spiksplinternieuwe winkel
von ex-muziekbibliothecoris Ton Hobroken ook
open voor heï publiek. Nu is er eerst nog even
feest-voor-de-storm, somen met fomilie,
vrienden en muzikole reloties! Onder hen ook
enkele (muziek)bibl iothecorissen.

De sfeer zit er goed inl En de muziek zeker
ook: "Non, non, rien o chonge" scholï de
tweemonsbond vrolijk!l Ook een fomilielid
leverf een muzikole bijdroge: op de wijs von
De blouwe Donou zingen ollen vol
overtuiging: "Voorioon dus noor Toon's...
noor Toon's... noor Toon's, voor lt/ozort of
Stones!" lk zou zeggen: knoop dit goed in uw
oren en voeg de dood bij het woordl
Tenslolre kon er bijToon's vonof eind opril ook
vio internet besteld worden!
(www.toonsmuziek.nl)

Neeltje Smulders, SB Hoorlem

Voorloon dus noor Toon's, voor Mozort of Stones!
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.I3.30 - .l4,00 
uur lnleiding door Jos Debeij

Jos Debeij is werkzoom bij Lourens. ict-
expertisecentrum voor Openbore
Bibliotheken en leidt deze
studiemiddog.l4.00 - '14,30 uur Somenwerking op het gebied

von collectionering en relotiebeheer tussen
Openbore Bibliotheken en onder instellingen
in Tilburg

Leon Weterings is ofdelingshoofd von
de muziekofdeling von O.B, Tilburg.l4.30 - .l5.00 

uur theepouze.l5.00 - .l5,30 
uur Somenwerking tussen

Conservotoriumbibliotheken door Ank
Schonewille

Ank Schonewille is werkzoom in het
Conservotorium Zwolle.l5.30 - ló,00 uur Veronderingen m,b,t.

collectionering nu en in de toekomst
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Online Hiphop Lyrics Archive
http: //www. ohhlo. com/

Het kost vook heelwot moeite om ropteksten
te begrijpen. De snelheid von de ropsen de
stroottool moken het je wel erg moeilijk,
Bovendien bevoften de cd-boekjes zelden de
uitgeschreven teksten, Deze site biedt
uitkomst, Online Hiphop Lyrics Archlve bevot
een enorme vezomeling ropteksten.
ledereen kon oon deze verzomeling
bijdrogen, Notuurlijk bevotten de tronscripties
hier en door Íouten, moor de site voorziet ook
in een ofdellng corecfions. Je vindt niet
olleen teksten von bekende roppers ols
Eminem, moor juist ook von veel minder
bekende un derground roportiesten, De
nodruk ligt - heloos - wel op Amerikoonse
roppers. Geen BrolnpoweroÍ Osdorp Possete
vinden. ls er een fon onder ons die door
verondering in kon brengen..,?
Overigens: de Osdorp Posse heeft olle teksten
wel op de eigen site stoon. Deze is te vinden
op: httor i /www.xs4oll, nl/-osdorp/

The Rop Dictionory
hlrp : //www. ropdi ct. org/

lvloor jo, don heb je een tekst gevonden en
door stoon zinnetjes in ols "l'm out Íor deod

muziek op internet (ló)
ln elke Nieuwsbrief wordt een aantal interessante
websites op het terrein van de muziek gesignaleerd. Dit
is aflevering 16.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief waren alle
websites op tnternet toegankelijk. Maar het blijít mogelijk
dat de pagina's tussentijds tijdelijk of definitief zijn
verwijderd.

presidents to represent me"l don weet je nog
niks. Rop is immers vergeven von slong en
geheimtool, Geen nood: in The Rap
Dictionarykun je zoeken noor de betekenis
von termen die je op een ondere monier
moor moeilijk thuis kunt brengen. Begonnen
ols eenvoudige nieuwslijst is The Rap
Dlcfionoryuitgegroeid tot een olom
gewoordeerd online hulpmiddel bij heï
onïcijferen von ropteksten. De site bevot
doornoosf een mooi overzicht von
roporliesten en hun discogrofie, woorbijwe
de link noor Amozon.com moor voor lief
moeten nemen, Heloos zijn de links in de
sectie ReloÍed toe oon een grondige
opschoning.
O 1o: deod presidenfszijn dollorbiljetten,

Opefa's Librèttos

Korodor
htfp://www.korodor,com/

Heloos verwijst de link who we o/enoor een
onvindbore pogino, De bruikboorheid von
deze siÍe stoqt echter buiten kijfl Je vindt hier
onder meer de volledige librettivon zo'n 400
opero's en meer don 5000 liedteksten. Doorbij
bevot deze website biogrofieën von een
groot oontol opero- en liedcomponisten, De
sectie Phofogollery geefl ofbeeldingen von
de componist en ondere plootjes die met het
werk te moken hebben.
lrrloor de teksten vormen het
hoofdbestonddeelvon de site. De verleiding

Í

The Ra Dictiona
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is notuurlijk groot om te kUken wot er niet in
stoot (zo mis ik de opero's von Sjostokovitsj),
moor met meer don 400libretti mogen we
beslist niet klogen. Von de "grote"
operocomponisten zijn olle opero's in tekst
terug te vinden, moor ook voor wot minder
bekende opero's heb je hier kons von slogen
leder libretto is voozien von hondige links
noor oktes en scènes en von veelwerken zijn
Írogmenten te downlooden. Moor doorvoor
moet je von de site wel eerst de nodÍge
softwore binnenholenl

Ceolos
http: //ceolos.org/ceolos, html

Een Engelstolige overzichtspogino over
Keltische muziek, met informotie over groepen
en ortiesten en hun cd's, melodielijnen,
teksten en overige muzikole inÍormotie, Ook
muziekfestivols en ondere optredens worden
vermeld.

Motthouspossion
htlp : //motl houspossion, kennisnet. nl

Een site ollereerst bedoeld voor scholieren,
moor ook interessont voor volwossenen die
kennis willen moken met hef grote possiewerk
von J.S. Boch, met eenvoudige, duidelijke
uitleg over ontstoon, verhool, vorm en muziek,

Op bijgoonde foto neemt stootssecrectoris
Cees von Leeuwen het eerste exemploor von
de interoctieve cd-rom over de Motlhous
Possion in onfuongst (3 oprilj.l.)

Notionool Museum von Speelklok tot
Pierement
www. museu mspeel klok. n I

Het Notionool Museum von Speelklok tot
Pierement ïe Utrechï heeÍr een Informotieve
site over hoor collectie: vorièrend von
corillonklokken en pionolo's fot stroot- en
kermisorgels.
Wellicht ook een bijzonder odres voor een
personeelsuiïjel

Theoter lnstituut Nederlond
www,tin,nl

Op de site von (het nieuwe NVMB-lid) Theoter
lnstituut Nederlond stoot een schot oon
informotie over het professionele theoter in
Nederlond. Bekijk voorol eens de dotobonk
over de voorstellingen vonof 

.l988, 
de

blodmuziekcotologus met veel (ook
Nederlondse) omusementsmuziek, oÍ de
geluidscotologus, woorin vele liedjes,

I
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registroties von voorstellingen, i nteruiews etc.
opgenomen zijn. ln een volgende uitgove von
de Nieuwsbrief goon we uitgebreider in op de
bibliotheek von het Theoterinstituut,

moken. Ook educotief muziekmoteriool kon
erbij. Doornoost kunnen vio deze site CD's von
professionols en niet-proÍessionele musici,
koren, orkesten en ensembles hun weg noor
belongstellende vinden.
De site is pos sinds nojoor 2003 in de lucht,
hetgeen in het oonbod nu ook nog wel
zichtboor is. Een site met zeker pretenties,

Muziekhondel Toon's
www,toonsmuziek,nl

Vonof eind opril 2003 kon je vonof je werkplek
middels deze website olje blodmuziek
bestellen. Elders in deze Nieuwsbrief is verdere
ochtergrond informotie te vinden. Een
muziekbibliothecorisvriendelijke site noor we
mogen verwochten.

Musico dotobonk
http://MusicoNet.org

Hondige site bijde zoektocht moor
koorrepertoire, De lVusico dotobonk is, met
zi)n zeer gedetoilleerde structuur, een
hulpmiddel dot de dirigent von vondoog heel
precies kon loten zoeken in het
wereldrepertoire, Op verschillende criterio ols
titel, componist, sleutelwoorden, vorm,
periode, koorsoort, oontol stemmen, soort
begeleiding. tekstschrijver, tool. uitgever,
toonsoort, moeilijkheidsgrood, tijdsduur en
meer, De dotobonk is met meer don 70.000
titels bijzonder uitgebreid en te roodplegen in
vier tolen: Engels, Duits. Frons en Spoons.

CULïUURNET\trERK
Cultuurnetwerk

www. cultuurnetwerk, nl

n

Voor olje informotie over CKV,
cultuursubsidies, cultuurbeleid, ontwikkelingen
in Muziekeducotie etc.

Muzy Musicfrom.nl

www, musicfrom, nUsongteksten/

Dit songtekstenorchief is de officièle
voorlzetiing von Gioo's Nederlondse
Songtekstenorchief. Ruim I8.000 teksten zijn
weer toegonkelijkl Wolter Belgers von GNSA
moesf enige tijd geleden zijn deuren sluiten
omdot hij doortoe gesommeerd werd door
Stichting Musicopy, MusicFrom heefï diverse
besprekingen gevoerd met Musicopy met ols
gevolg dot je hier kijkt noor de eerste website
in Nederlond die op een lego/e wljze
songteksten toont. Deze site voor muzikonten
bevot ook 4144 sites von 40ó3 Nederlondse
bonds en hier kun je ze ook boeken,

Music4music.info
www.music4music.info

^ffi\ .

rnusÍc Yq') ffïusÍc
L___
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De website music4music is een project von de
Stichting Promotie Eigentijdse Muziek, De
website geeft de mogelijkheid om uitgegeven
en niet-uitgegeven composities, no co. .l900

gecomponeerd, voor ondere beschikboor te



Berichten uit het veld en onder nieuws

Muziekboeken verlaten het getto van de
specialisten
Uitgevers en boekverkopers in Fronkrijk
constoteren een groeiende belongstelling
voor boeken over muziek en musici. Het
befreftweliswoor een "micro-genre", moor de
diversiteit is groot. Noost troditionele werken
gewijd oon klossieke muziek breiden
uitgeverijen hun fonds uit met werken over
populoire zongers en zongeressen om oon de
groeiende vroog te voldoen. Zelfs boeken
over musicologie krijgen een nieuw leven nu
ze somen met een cd verkocht worden.
lVuziekboeken verloten het getto von de
speciolisten en goon horen bijondere
producten, zools een concert of cd,
(Bron: BoekBlod Nieuws,28 moort 2003)

muziekscholen in lsroel, Regelmotig goon
gitorist Tom Pouwels en pionist Stephone
Ginsburg nomens lctus noor deze regio, Zi1

willen don groog portituren meenemen voor
de bibliotheken von deze scholen. lctus doet
een oproep oon bibliotheken en instellingen
hun orchieven te bekijken en no te goon of er
blodmuziek ofgestoon kon worden die
interessont kon zijn voor jonge muzikonten.
S.v.p. bezorgen bij: lctus, Von Volxemloon 164,
I 

.l90 
Brussels. Belgium,

Het Notionol Music Conservotory of Polestine
zoekt leerkrochten voor de instrumenfen
piono, viool. klorinet en soxofoon, Lukos
Poiron, directeur von lctus is bereid ols
tussenpersoon op treden. Zie voor meer
informotie de websiïe wwwlictus,be woor
verslogen stoon von eerdere werkbezoeken.
Ook is informotie en odvies over deze funkïies
verkrijgboor bij Suhoil Khoury, olgemeen
directeur von het conservotorium: e-moil noor
skhourv@ncm, birzeit. edu

All-in abonnement in Bibliotheek Zwolle
Bibliotheek Zwolle heeft m.i,v. l-.l0-2002 een
oll-in obonnement ingevoerd,
Het obonnementsbedrog is verhoogd von
28,50 euro tot 45,- euro en don kon men
grotis cd's. cd-rom's. video's en dvd's lenen.
Ook mensen von wie het
obonnement nog een tijd geldig is, kunnen ol
direct overschokelen op een
oll-in obonnement tegen bUbetoling von het
verschil in obonnementsbedrog
(uiteroord ofhonkelijk von de periode
woowoor ol betoold is).

Dit oll-in obonnement is voor studenten en
ouderen 35,- euro. Doornoost is er een
boekenpos voor "olleen-lezers" von 25,- euro
per joor, Men kon don geen cd's e,d, lenen,
ook niet tegen bUbetoling. Voor meer
informotie kon men zich wenden per emoil bij
i. hoogkomer@bibliotheekzwolle, nl
Zwolle is noor ons weten de tweede
bibliotheek. no Heerhugowoord. dot een
dergelijk oll-in obonnement kent.

Grote diversiteit in uitleengegevens cd's
Het muziekplotform binnen de SOOB (Stichting
Overleg Openboor Bibliotheekwerk Noord-
Hollond + enkele Zuid-Hollondse bibliotheken)
heeft onder hoor deelnemers een
inventorisotie gehouden noor de stond von
de cd-uitleningen in hoor werkgebied. Co. 25
bibliotheken hebben de cijfers op het gebied
von bezit, uitleningen, torieven e.d. over 2000,
200.l en 2002 doorgegeven. Bijde meeste
bibliotheken viel zools verwocht een doling in
de uitleencijfers woor te nemen; toch bleven
bij eenderde von de bibliotheken de cijfers
stobiel of goven zelfs een stijging te zien. Het
leentorief per cd vorieert enorm: von l,l5
euro tot 2,80 eurovoor een hitcd. Hetzelfde
geldt voor wot de bibliotheken in rekening
brengen voor een cd von de CDR (in 2002):
tussen 

.|,50 
euro en 4,30 euro. Bij deze torieven

moet wel rekening gehouden worden met de
verschillende obonnementsvormen die de
bibliotheken honteren, Het plon is deze cijÍers
voortoon joorlUks bijte houden,

Partituren en leerkrachten gezocht
Het Belgische muziekensemble lctus heeft
sinds 2002 een somenwerkingsproject lopen
met de Polestijnse muziekscholen in Romolloh.
Oost-Jerusolem en Bethlehem én met
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