
Von de redoctie

Veel nieuw(s) dit nummer! Zo is sinds de zomer
de vernieuwde NVVIB-website in de lucht en
kunt u zich vio onze site oonmelden bijde
nieuwe moilinglist op Bibliotheek.nl. Heeft u
nieuws, mededelingen, vocotures of vrogen?:
stuur een bericht noor de moilinglist of noor
de redoctie von de nieuwsbrief die er melding
von mookt op de site.
Verder is er een nieuwe NVMB-cursus over
muzikole begrippen ontwikkeld speciool voor
medewerkers met een muziektook die
elementoire kennis (nog) ontberen:
Muzlekvrogen oon de lnformotlebolie?
Wuchten hoefÍ nleÍ meerl De eerste cursus

Von het bestuur

Veelzoken woormee bestuur en commissies
zich bezig houden komen elders in deze
Nieuwsbrief oon bod.
Hier wil ik groog twee zoken melden,
ln juli onfuing de NVMB een exemploor von
het WSF beleidsplon 2003-200ó. Het plon
vooziet in verdere versteviging en uitbouw
von dienstuerlening von WSF bibliotheken ols
regionoolavoortepunt, en in de londelijke
somenwerking. Voorop stoon innovotie en
inzet von de WSF diensfuerlening in het
digitole domein.

e 3

stort binnenkort, Meld u of iemond von uw
orgonisotie don ook snel oon!
Ook veel oondocht in deze nieuwsbrieÍ voor
de IAML-conferentie die oÍgelopen zomer in
Estlond werd gehouden en een verslog von
de studiemiddog bij MuziekGroep Nederlond
von l5 meij.l, Rotioneelcollectiebeleid en
toegong tot digitole informotie zijn de
hoofdonderwerpen von de studiedog op 20
november o.s, in het Conservotorium von
Zwolle, inclusieÍ een lunchconcert met
Elisobeth von [vlolde en enkele studenten, Wij
hopen u ollen door te ontmoeten,

Vonzelfsprekend heeft het bestuur met grote
belongstelling kennis genomen von de inhoud
von het beleidsplon. omdot we ols NVMB met
de Stichting WSF contoct hebben gezocht
met betrekking tot IBL blodmuziek en
bewoorfunctie blodmuziek.
Het is verheugend dot blodmuziek in het
beleidsplon niet ongenoemd blUft.
Zo wordt nogestreeÍd in de beleidsperiode de
opbouw von een londelijke digitole
blodmuziekcotologus te reoliseren met
oonvroogmogelijkheden voor iedereen.
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Een níeuwe NVMB-cursus

Muziekvrogen clon de informotiebolie? Vluchten hoeft niet meerl

Tevens wordt gekozen voor de ontwikkeling
von een londelUk bewoorbeleid woorbij
efficiency en erfgoed een grote rolspelen.
Het bestuur hoopt dot de uifuoering von deze
plonnen voorfvorend ter hond wordt
genomen en dot we spoedig meer kunnen
melden over de gekozen oonpok en
uifuoering,

Von het NBLC (inmiddels omgedoopt tot
Vereniging Openbore Bibliotheken) onfuing

Onder deze titelorgoniseert de Nederlondse
Vereniging von Muziekbibliotheken.
-documentotiecentro en -orchieven een
cursus om muziekjorgon beter te begrijpen.
De cursus is bestemd voor Openbore
Bibliotheekmedewerkers die te moken
hebben met muziekmoteriolen moor
doorvoor geen specifieke opleiding hebben
gehod.

Doelgroep
Heeft uw bibliotheek een muziekcollectie
moor géén muziekspeciolist?
Krijgt u oon de informotiebolie vrogen over
muziek terwijl u het gevoel heeff door te
weinig vonoÍ te weten? Kortom: bent u een
medewerker mét een muziektook moor
zónder toereikende opleiding enloÍ kennis?
Don is deze cursus voor u bestemd.
Deze cursus is dus specifiek bedoeld voor
medewerkers die nogenoeg niets over muziek
weten moor wel informotie moeten geven
over muziekmoteriolen,

N,B. Als gevolg von toenemende
mogelijkheden om cotologi vio bibliotheek.nl
te roodplegen. verbeterde IBL-mogelijkheden
en de invoering von "Leendirect" zullen ook
bibliotheken die geen muziekcollectie
hebben in de nobije toekomst worden
geconfronteerd met muziekvrogen. Doorom
menen wU dot deze cursus ook hier in een
behoeffe zolvoozien.

Doel
Het doel von de cursus is u beter toe te rusten
voor muziekvrogen, zodot u meer vertrouwd

de NVIvIB ook dit weer een finonciële bijdroge
ten behoeve von de octiviteiten von het
Plotform voor [\rluziekbibliotheken. Dhr. J,E. von
der Putten, Directeur-secretoris Vereni gi ng,
loot ons weten dot hiermee nogmools het
belong von het werk von de NVIVB door het
NBLC wordt onderstreept, Hijis ook blijdot de
NVMB-website nu is gehuisvest bij NBLC.nl.

tvlortie Severt, secretoris

rookt met muziek en u zich minder onzeker
voelt bijvrogen over muziek.

lnhoud
ln de cursus worden muzikole begrippen
uitgelegd die u tegenkomt op cd-hoesjes en
in blodmuziek (bijv. opus, KV, pionoirio,
symÍonie. tiefe Stimme. Bes groot). U krijgt de
grondbeginselen von de verschillende
muzieknototie-systemen oongereikt
(notenschriÍt, grepentobellen,
okkoordsymbolen).
U mookt kennis met muzikole vormen en leert
meer over muziekinstrumenten,
De begrippen zijn gekozen uit de
bibliotheekproKijk, Door woor nodig worden
de begrippen in een muziekhistorisch koder
geplootst, De begrippen worden met nome
vonuit de klossieke muziek toegelicht. Ten
dele zijn ze ook toeposboor in de lichte
muziek. Ook enkele specifieke termen uit de
lichte muziek komen oon de orde.
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Docenten
De cursus wordï gegeven door Rio
Wormerdom (PBC Utrecht) en Judo
Engelsberg (Muziekdocent oon "Het
Koorenhuis" Den Hoog).

Data en locaties
De NVMB biedt deze cursus in het seizoen
2OO3|2OO4 drie mool oon. verspreid over het
lond, telkens op dinsdogen. De iijden zijn: 9.30
-12.30 uur en 

.|3,30 - .l5,30 
uur.

De cursus storl in de regio West (in het
Koorenhuis te Den Hoog), en welop de
dinsdogen 28 oktober, I I november en 25
november 2003.
Op ó en 20 jonuori en 3 februori2OO4 wordt
deze gehouden voor de regio Noord en Oost
in Conservotorium Zwolle,
Op 9 en 23 moort en ó opril2004 komt de
cursus noor de regio Zuid, in de O,B, Tilburg.

lAtvlL in Tollinn

De lAMl-conferentie die von ó - I2 juli
von dit joor in Tollinn (Estlond) werd
georgoniseerd. werd bezocht door
o.o. NVMB-voorzitter Gert Floor en
door Honneke Kuiper (OB
Amsterdom). Beide brengen verslog
uit. ln de eerste bijdroge (von Gert
Floor) stoot ook de korte rede die hij
híeld over het werk von de NVMB in
Nederlond.

tÀmt 2§03 t;r[[rnn

Estlond probeerl zo snel mogelijk oon te
sluifen bij het Westen. Dot blijkt niet olleen uit
de grote inzet woormee men de IAML-
conÍerentie orgoniseerde, moor komt ook

Kosten en inschrijving
U kunt zich nu reeds inschrijven voor olle
cursussen, zodot we de belongstelling per
regio kunnen inventoriseren, Per cursus
kunnen 20 deelnemers geplootst worden.
De kosten voor deze cursus bedrogen 150
euro per persoon (inclusief lesmoteriool). De
lunch is voor eigen rekening. U kunt zich
inschrijven met ingesloten formulier, Het
formulier kon ook gedownlood worden von
de website von de nvmb en don per e-moil
verstuurd worden oon: m.severt@mco, nl
(onderwerp: "cursus nvmb"),
Met de bevestiging ontvongt u nodere
gegevens over de locotie en hoe deze te
bereiken is.

Voor meer inÍormotie over de cursus kunt u
zich wenden tot leden von de NVN/B-
commissie Opleiding: Nienke de Boer
(nienkedeboer@hollondsvmfonio, nl) of
Gert Floor (gsmfloor@knmg,nl), ondenarerp:
NVMB-cursus.

noor voren in het strootbeeld von Tollinn.
Overolwordt gebouwd en de sfeer op stroot
in deze oude Honzestod doet zowel Oost-
Europees ols Scondinovisch oon, Finlond ligt
heeldichtbijl
ln een modern hotel buiten het centrum vond
de IAl\vlL-conferentie ploots,
Uit Nederlond woren hier oonwezig: Mortie
Severf (die ols penningmeester von het lAtVlL-
bestuur een helder finoncieel joorverslog
uitbrocht). Kotjo Brooijmons. Poul Kuik en Frits
Zworl von het Nederlonds Muziek lnstituut,
Joop Meulemon (Fontys Hogeschool Tilburg),
Honneke Kuiper (O.B, Amsterdom) en ikzelf,
Op zondog ó juli trof ik hier de
ofgevoordigden uit vele ondere londen voor
de joorlijkse bijeenkomst von de Council, de
ledenrood, die voorofgoot oon de eigenlijke
conferentie.
ln diï stukje wil ik kod stilstoon bij wot hier
gebeurf. Honneke Kuiper zol in hoor bijdroge
meer inhoudelijk op een oontolvoordrochten
ingoon.
ln de Council wordt verslog gedoon von de
octiviteiten welke het bestuur von IAML en de
diverse commissies het ofgelopen joor
hebben ondernomen. De vertegenwoordigers
von de notionole ofdelingen (de "notionol
bronches") hebben stemrecht bíjde
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besluitvorming en brengen hier een soort
joorverslog uit. Voor Nederlond deed ik dot
en de tekst doorvon vindt u onder dit stukje.
Ook overhondigde ik hier de voozitter. John
Roberts uit Berkeley, de officiële uitnodiging
om de conferentie in 2009 in Nederlond te
orgoniseren.
Dit olles is een soort "de klok gelijk zetten" voor
de conferentie, woor noost vele inhoudelijke
bijdrogen ook voortgong geboekt moet
worden in de somenwerking binnen de
internotionole commissies en werkgroepen op
vele terreinen, zools bv. het cotologiseren
met Unimorc, outeursrechten, een digitool
ovezicht von muziekorchieven, moor ook de
voor2etting von het tijdschrift Fontes en de
grote internotionole bibliogrofische projecten
RlLlr/ (somenvottingen von literotuur op
muziekgebied vonof heden terugwerkend. nu
tot l9ó7), RIPM (een internotionool register op
-voorol- .l9" 

eeuwse muziektijdschriften) en
RISM, een internotionole toegong tot
muziekbronnen von ló00 tot 1800.
Aon het eind von de week wordt don een
tweede bijeenkomst gehouden, woor verslog
wordt gedoon von de vorderingen in de
conÍerentieweek, de lijnen voor het komend
joor worden meegedeeld en hierover
besluiten worden genomen,
Het doet wot droog oon, ol die verslogen,
moor het is wel degelUk belongrijk dot dit
gebeurt, omdot zo iedereen op de hoogte
kon blijven von wot er omgoot in deze grote
vereniging en er greep blUft op de voortgong
von de vele octiviteiten en initiotieven doorin.

Dil is de t'ekst die ik in Tallinn voorgelezen heb:
Members of the Boord, members of the
Council ond oll of you, gothered here.
ln the yeor ofter my first IAML conference in
Berkeley, our notionol bronch hos developed
severoloctivities for their still growing number
of members.
Most of the work is being done by committee-
members, The notionol boord coordinotes,
keeps control, develops new initiotives ond
tries to moke our members interested.
Our Progrom-committee orgonised two
meetings, one obout collection monogement
ond one introducing four music genres:
contemporory music, New Age, Jozz ond
todoy's pop music.
And here the progrom committee ties to the
Educotion commitfee, which twice lost yeor
orgonised on introductory course in World
Music. ottended by obout 50 people from oll
over the country.

At our onnuol meeting the educotion
commiftee proposed o choice between o
course in one of the four music genres: jozz,

ond on elementory course in music theory,
This elementory course, which won the
support, is meont for stofÍ working in the front
office of the music deportment of o public
librory,
ln the Netherlonds. the situotion hos become
such, thot people working of informotion
desks. often lock musicol educotion. Stoff
troined os music librorions ore declored
speciolists ond ore ploced in the bock office
or in o more overlooking monogement
function.
Our lnterlibrory Loon-committee hos to cope
with other problems.
Lost yeor this committee recommended o
system for o more efficient interlibrory loon of
printed music. This wos received cordiolly by
the lorge public librories in our country. but
procticol reolizotion of the proposols is not in
our honds. Lobbying ond diplomotic
deliberotions will be necessory, os will be
fundroising.
Strongly connected with on efficient
interlibrory loon system ore developments in
lCT, Severol new initiotives mode it necessory
Íor our bronch to oppoint o coordinotor for
this field. The input of music-reloted subjects in
lorger notionol ICT- initotives like
"bibliotheek,nl" (librory dot nl) ond o notionol
"informotion desk" for public librories (olodin
dot nl) hove become more impori'ont lost
yeor,
Our website hos just moved to o new odress
ond will be built on ond kept up to dote by
members oÍ yet onother committee: the
editoriol stoff of our Newsletter, We hope. thot
in the new virtuol surroundings discussion
between members willflourish. ïhe high costs
oÍ our printed ond moiled version prompted
the editoriol stofÍ to seorch for possibilities of
on ottroctive electronic version of the
newsletter.
Looking forword to the 2009 conference in the
Netherlonds, we ore trying to roise more
involvement omong our members with lAtr/L
subjects ond whot is hoppening here. ot the
conferences, So Íor, it hos been o little
obstroct to some of our members
As olwoys: much work to do, but it is
worthwhile!

4

Gert Floor
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Het tweede verslog is von de hond von Honneke Kuiper (OB
Amsterdom), die een oontol lezingen en workshops bijwoonde.

De IAIVIL conferentie (lnternotionol Associotion
of Music librories, Archives ond
Documentotion Centres) 2003 heeft
plootsgevonden in Tollinn, Estlqnd,
Een lond zo groot ols Nederlond, woorvon de
bevolking von co. 1.5 miljoen mensen, Zch
met veel enthousiosme inzet om de
ochterstonden op olle gebied, veelol
ontstoon in de ofgelopen 50 joor. pijlsnel in te
lopen.
Beschermvrouw von deze bijeenkomst wos
Mw. lngrid R0ötel, musicologe en tevens
de First Lody von Estlond.
Nederlond nom deel met 7 personen, op een
totool oontol deelnemers von co, 340 cllego's
uit 30londen.
De week bestond uit co. 50 lezingen die
werden georgoniseerd door de 5 bronches en
hun 7 commissies. Von de 3 plenoire sessies
werden er 2 door het gostlond gehouden,
Collego's uit Estlond vezorgden interessonte
lezingen woorin de volgende onderwerpen
oon de orde kwomen:

verspreiding over de wereld, woorbij
ook de geschiedenis en orgonisotie von
plotenmootschoppij tV{elodijo in beeld
werd gebrocht

composities

troditionele muziek in de composities
von Veljo Tormis

Tijdens een oveaicht von de Estlondse
troditionele muziek rookten we ollen zeer
onder de indruk von de geluidsopnomen en
videobeelden von het Boltisch Songfestivol.
dot men iedere 3 joor houdt in Estlond en de
ondere Bolkon stoten, woorbijco. '17.000

koozongers en co, 300,000 festivolbezoekers
uit volle borst en soms door emotíes
overmond een op dot moment nog
verboden notionool volkslied ten gehore
brochten.
De emoties over de bezetting von hun lond
en de recent herwonnen vrijheid zijn groot en
dot wos voker voelboor tijdens de week.
Zie: http;//www,emic,ee voor een ovezicht
von componisten en voor troditionele
muziek http: //www, loulupidu,ee.

ERPANEï (Electronic Resource Preservotion
ond occess Network).
Hons Hofmon, werkzoom bijhet Notionool
Archief in Den Hoog, gof een lezing over dit
Europese projecf dot ten doel heeft een
plotform te zijn en te voozien in een
infrostructuur voor hen die hulp zoeken bij het
storten von een digitool project.
Binnen dit netwerk. dot somenwerking zoekt
met olle sectoren, vezorgt men troiningen.
websites en geeft online odviezen.
Zie: http: //www.erponet. org

ffi,mglF RldtM
IAIVL kent een oontolvoste 'R' - projecten en
woor het RldlM (Répertoire lnternotionole
d' lconogrophie Musicole) er één von is.

Hoewel RldlM ol octief is sinds de joren '70,
heefr men zich vele joren voorol bezig
gehouden met het moken von eenduidige
ofsproken voor het verwerken von dit lostig te
beschrijven moteriool,
De lootste 3 joor is hord gewerkt oon de
reolisotie von een nieuwe online dotobose,
Hoeweler nog tolvon technische borrières
bestoon. is er nu wel een stondoord
ontwikkeld, Unicode, voor het verwerken von
nieuwe records.
l\rlen zoekt doorbij zoveel mogelijk
somenwerking met olle ondere'R'-projecten,
zo is er b.v. een link gevormd met de
dotobose von het RILM (Répertoire
lnternotionole de Litéroture Musicole), voor
het verwerken von de bibliogrofische
gegevens,
De ofbeeldingen worden gedigitoliseerd, dit
gebeurt meesfol direct vonof de oude
orchiefkoorten en men kon deze vervolgens
beschrijven in de oorspronkelijke tool.
Dit lootste is een grote verworvenheid, vio de
homepoge is het ol mogelijk voorof een
toolte selecteren wonneer met de dotobose
wilgebruiken.
Omdot het meestol moterioolbetreft dot in
bezit is von derden, ook porticulieren, is het
i.v.m. copyright belongrijk de herkomst
hiervon oon te kunnen geven, men denkf

Hiffi
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hiervoor oon het gebruik von een digitool
wotermerk.
Er zijn tot op heden collecties verwerkt uit
Ameriko. Fronkrijk, Hongorije en ook Duitslond
en Jopon hebben zich gemeld.
Er zijn meer projecten in Europo op dit gebied
en om dupliceren te voorkomen hoopt men
dot deze stroks de RldlM dotobose zullen
goon gebruiken ols werkdotobose,
om don vio een conversie de input von RldltVl
noor het eigen systeem over te brengen.
Een veelbelovend project met nu ol prochtige
resultoten.
Zie: hftp;//www.ridim,org woor men zich kon
oonmelden voor de website.

Andere interessonfe projecten zijn b.v.:

ffiid
§§À§!
fËn4&l
BIg CECILIA
Een project von Groot-Brittonnië en lerlond
dot ols doel heeff het in koort brengen von
olle
[Vuziekcollecties in het gebied en het tot
stond brengen von een online bestond met
één zoekmochine,
Op deze wijze kon meer bekendheid worden
gegeven oon het gezomenlijk bezit in het
lond en kon men door somenwerken ook
dubbelwerk vermijden.
Cecilio geeft een ovezicht von deze
bronnen, die zowelvon notionool ols
internotionool belong zijn, en het zol de bssis
vormen voor olle ontwikkelingen op
beleidsniveou voor lAt\í L-U K.

Men ziet een grote spreiding von muziek over
verschillende instituten zools bibliotheken,
museo, orchieven, kerken, orkesten en koren,
moor ook porticulieren met een collectie von
enige omvong of belong kunnen zich melden
Tot nu toe heeff men co. 1500 collecties in
koort gebrocht bij500 instituten.
De dotobose kon ols storipunt dienen voor
ondezoek en geeft b.v. ook een ovezicht
von de verschillende projecten zools Encore!,
Ensemble. MLO en RISM.
Zie: http: //pooes, britishlibrory. net/cecilio-uk

6rÉ
ffi;Ht
§rE sppa
lRlVlA (lnternotionol Registrotion of Music
Archives) zorgt voor het registreren en
ïoegonkelijk moken von muziekorchieven,
Voor de thesousus zoeK men in eerste
instontie somenwerking met het

RILM (Répertoire lnternotionole de Litéroture
N/usicole). moor het is uiteindelijk de
bedoeling tot één gezomenlijke thesourus te
komen voor olle 'R'- projecten.
Dit project is bijno ofgerond en zol een
belongrijke nieuwe bron voor
orchiefondezoek vormen.
Zie: hfto: //www, lib,bvu,edu/lRMANew/

ffi-rc
il.B MUsl6NETwoRK
ln september 2OO2 is het MUSICNETWORK -
project von stort gegqqn, een Europees
project dot ols doel heeft olle spelers in het
muzikole veld zools de muziekindustrie,
bibliotheken, instituten en ondeaoekers, in
óén gezomenlijk interoctief multimediogebied
somen te brengen.
Men constoteerde dot er behoefte bestond
om ontwikkelingen op technologisch gebied.
mogelijkheden von de industrie en de wensen
von de gebruiker beter op elkoor of te
stemmen,
Men richt zich dus op iedereen díe gebruik
mookÍ von digitole techniek en muziek en
vooziet in odvies over het gebruik er von.

Er is een oontolwerkgroepen gevormd die
zich richten op de verschillende focetten von
het veld zools muzieknotoïie. distributie,
toegonkelijkheid (NB, een bijdroge von de
Federotie von Nederlondse
Blindenbibliotheken, FNB), muziekbibliotheken.
copyright.
De coördinoïie is in honden von het ltolioonse
' Diporlimento di SÍstemi e lnÍormotico'
von de Universiteit von Florence.

Er zijn notuurlijk eerder Europese projecten
geweesf die zich met'best proctice' bij
bibliotheken in het olgemeen hebben
beziggehouden. Pulmon project b,v., moor dit
project is er nu specioolvoor muziek.
ln het Musicnetwork - project houdt men zich
bezig met de ontwikkelingen op het gebied
von technologie, stondoordisotie, juridische
ospecfen en voorts orgoniseert men
workshops over metodoto. informotion
reïrievol en het ontwikkelen von digitole
bibliotheken.
Vio de website von lAIVllC (lnternotionol
Associotion of [Vlusic lnÍormotion Centres;
een wereldwijd netwerk von orgonisoties die
Nieuwe f,/luziek promoten)
hfto://www.iomic,nel , oÍ rechtstreeks vio
webodres http: //www,musicnovigotor.org,
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de intelligente zoekmochine die door
Musicnetwork is ontwikkeld om in olle
bestonden te zoeken, kon men kennismoken
met de resultoten von dit project tot nu toe.

Hiffi
&Ë opeNeARE BIBLIoTHEEK een updotet

Het oontol IAML - deelnemers von Openbore
bibliotheken is meestolmoor klein en
schommelt rond de 10"É.

Doorom is het verheugend dot nu door de
Public Librory bronch het initiotief is genomen
voor een werkgroep genoomd The Public
Librory Toolbox.
Het doel hiervon is zoveel mogelijk 'best
proctice'te verzomelen en deze vio een
website olle bibliothecorissen die met muziek
werken oon te bieden,

Deens initiatief
De bosis voor het ontwikkelen von de zgn.
Toolbox zol de, net ontwikkelde, Toolbox von
de Deense Openbore Bibliotheek zijn.
De reden woorom men in Denemorken tot dit
notionole initiotieÍ is gekomen, is dot er sinds
jonuori2003 een nieuwe Deense
bibliotheekwet von krocht is, Deze wet luidt ols
volgt:

oonbieden

Een geweldige positieve ontwikkeling voor het
Deense Openbore tVluziekbibliotheekwerk.
ln novolging von de wet moest men voor een
oontol zoken zorgdrogen, n. l. :

over olle vestigingen.

voor het werken met muziek in ol hoor
focetten.

De Toolbox is met nome het resultoof von de
wijze woorop men collego's zonder ervoring
met muziek, ondersteuning wil bieden bijhet
dogelijks werk,
De Toolbox is een extronet, een netwerk woor
oongesloten bibliotheken. ols leden. toegong
krijgen tot proÍessionele informotie en zo ook
een plotform hebben voor onderzoek en
ontwikkeling.
Het werkt enezijds ols een virtueel
noslogwerk, ondezijds ols een dynomisch
netwerk gerichf op het ontwikkelen von
voordigheden, uitwiselen von ervoring en

kennis en is dus ook een belongrijk
communicotiemiddel,
Als notionole service von en voor olle
collego's von openbore bibliotheken met
muziek in de collectie geeft de Toolbox b.v,
inÍormotie over selectie, netwerken, culturele
ogendo, verschillende muziekmoteriolen,
copyright en ortikelen over ollerhonde nuttige
zoken.

Public Library Branch Toolbox
De nieuwe lAMl-werkgroep zolzich goon
bezighouden met het ontwikkelen von een
internotionole ïoolbox noor Deens voorbeeld,
Dezezol men overolkunnen gebruiken vio de
IAML-website en die von de notionole
ofdelingen. Hiervoor zol uit diverse londen
informotie worden vezomeld von 'best
proctice' en tevens zullen eerdere, intussen
ofgesloten, Europese projecten zools
Hormonico en Pulmon worden bestudeerd.
Als deelnemer in deze nieuwe werkgroep voor
Nederlond zoldeze informotie door mij
worden vezomeld en in overleg worden
ingebrocht in de werkgroep.
ln tweede instontie zol men de Toolbox don
kunnen oonpossen oon notionole behoeffen.
Om een beeld ie krijgen von de Deense
Toolbox kon men de website
htip://www.musikbibliotek.dk bezoeken en
zich oonmelden ols gebruiker, (NB. Wel in het
Deens!)

Downloaden muziek
Een onder gevolg von de Deense
bibliotheekwet is dot sinds vorig joor de wijze
woorop men muziek kon lenen, ingr'rjpend is

vernieuwd. Het is een voor Europo nieuwe
service op dit gebied, n.l. het legool en online
downlooden von muziek. (Zie ook bijde
rubriek Berichten uit het veld. De redoctie)
ln eerste instontie ging het om geluid, Men
heeft met extro subsidie en in somenwerking
met de Zweedse mootschoppij EClossicol,
http: //www,eclossícol,com, deze nieuwe
service ontwikkeld. Leden kunnen vio een
specioolprogrommo op legole wijze digitole
files online 'lenen' en gedurende een
bepoolde tUd (olleen) vio hun computer
beluisteren.
Men beschouwt het niet ols een bedreiging
voor bestoonde collecties, moor juist ols het
meegoon met de ontwikkelingen en
mogelijkheden von deze tijd en het zoeken
von oonsluiting bijjongeren voor wie
downlooden ol longer een gewone zook is.

7
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Synergie bij VluziekGroep Nederlond

Bladmuziek online!
Ten slotte wil ik nog vermelden dot men net
von stort is gegoon met een pilot project
met een oontol grote Openbore Bibliotheken
in Denemorken dot vooziet in een online
service voor het legool en online downlooden
von blodmuziek.
De Deense notionole orgonisotie voor de
Openbore Bibliotheken werkt hierbij somen
met SheetMusicNow, een toonoongevende
distributeur von digitole blodmuziek.
Deze mootschoppU is in 1998 gestort door 2
musici.
Het betreft hier een in Europo unieke
somenwerking op dit gebied tussen een
cultureel instituut en een privote onderneming
woorbijollen profiteren en ook de rechten
von de componisten en ortiesten worden
gewoorborgd.
De cotologus von SheetMusicNow ,

http: //www,SheetMusicNow,com . omvot
grote nomen ols Boch, Beethoven, Debussy,

Voorofgoond oon de Algemene
Ledenvergodering op I5 meij.l. hield
Els von Swol een korte introductie op
het werk en de kerntoken von
MuziekGroep Nederlond. Hieronder
vindt u een weerslog von hoor
verhool.

Welkom in de huisvesting von MuziekGroep
Nederlond - volgens een recent ortikel een
gebouw woor je je (ik citeer) "binnen komend
(...) niet kon voorstellen dot er ook nog
gewerkt zou moeten worden". Moor gewerkt
wordt erl En hoe. Dot heeft orchitect Hon von
Moort, die onder ondere ook de uitbreiding
von het Rembrondthuis reoliseerde, door een
open structuur met romen in de
werkvertrekken e.d, juist letterlijk inzichtelijk
willen moken.

Om in tien minuten iets over het wót we hier
eigenlijk doen te vertellen. is hoost ondoenlUk,
Doorom heb ik no een hele korte olgemene
introductie ols rode drood het themo von de
op de ledenvergodering oonsluitende
studiemiddog (ocquisitie) gekozen,

Coreo en uitgevers ols Josef Weinberger
Publishing en Schott Musik lnternotionol.
ln tegenstelling tot het downlooden von de
digitole files bij geluid is het in dit gevol wel
mogelUk dot de lener grotis een fotokopie von
het origineel(NB. von goede kwoliteit) kon
downlooden en ook ofdrukken.
Het is nog te vroeg voor resultoten, moor het
ligt in de bedoeling ook deze service uit te
breiden noor olle 250 vestigingen von de
Openbore Bibliotheek in Denemorken.

Veelbelovende ontwikkelingen ollemool I

Honneke Kuiper,
muziekofdeling Openbore Bibliotheek
Amsterdom h,kuiper@obo, nl
De IAML - conferentie 2OO4 zol plootsvinden
in Oslo, Noorwegen
Voor meer informotie zie: http://www,IAML-
IASA-2004.musik,no

MuziekGroep Nederland
MuziekGroep Nederlond is ols bekend een
fusie tussen Centrum Nederlondse Muziek
(CNÍVl, Hilversum). Donemus (Documentotie
Nederlondse Muziek, Amsterdom) en het RIM
(Repertoire lnformotiecentrum Muziek,
Utrecht). No ruim twee joor begint zich zowel
een onderlinge ofstemming of te tekenen,
woordoor een synergie ontstoot.

MuziekGroep Nederlond
onderscheidt drie kerntoken :

l. Productie von
geluidsdrogers, concerfen

Í I
en monifestoties (oÍdeling Producten
en Projecten) - onder ondere in deze
Jon von Gilsezool, genoemd noor de
componist die oon de wieg stond von
zowel Donemus (1946) ols de BUMA
(.l9.l3). de subsidiënt von het
voormolige CNM en het Genootschop
voor Nederlondse Componisten, het
GeNeCo (l9l l)

2. lnformotieverschoffing (oÍdeling
Muziek lnformotie Centrum) - niet voor
niets het horf

3. Uitgove en promotie (ofdeling
Componisten l\rlonogement en NEAR,
het Nederlo nds Elektro-Akoestisch
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Repertoirecentrum, opgericht door
Donemus en Goudeomus en
onderdeel uitmokend von N/GN),

Producten en projecten
ln de vriendenwinkel bijde ingong. kunnen
leden von de Vrienden Nederlondse Muziek
met korling onze producten zools NM Clossics
en Composers'Voice cd's kopen, zools de
twee titels die genomineerd zijn voor een
Edison: in de cotegorie komermuziek
(Pórkónyi Kworlet) en in de cotegorie
middeleeuwen en renoissonce (de Sweelinck-
box). Deze winkel wordt binnenkort
omgebouwd tot een projectbibliotheek.
D.w.z. dot hier gedurende de loop von één
von de MGN-projecten (Onbekend Mookf
On b eken d ric hti n g m uzieksch olen. New ll (f- u) e
on stoge richting hormonie en
fonforeorkesten), de portituren die in het
koder hiervon worden oongetrokken - en dot
kunnen ook hondschriften zijn - ter inzoge
worden neergezet. No verloop von zo'n
project zijn er verschillende mogelijkheden,
zools opnome in de reguliere collectie oÍ zelfs
uitgove. Doorover beslist de Artistieke Rood
von MGN, commissie MlC. ZU kon een werk
voorleggen oon de toelotingscommissie von
de uitgeverij,

I nformatieverschaffin g
Die reguliere collectie bestoot uif werken von
Nederlondse componisten (incl, Nederlondse
componisten die in het buitenlond wonen en
worden uiïgegeven) en in Nederlond
uitgegeven blodmuziek. De omvongrijke
bibliotheek von oud-RlIVIwordt op grond von
deze core business don ook donig gesoneerd
Deze werken zijn oÍ worden gecotologiseerd
in een multimedio dotobose. Dot betekent
zowel componistengewijs (biogroÍie. foto) ols
compositiegewijs (werktoelichtingen.
recensies, portituurvoorbeelden en
geluidsfrogmenten) Hiermee treedt IVIGN
steeds meer noor buiten Onder ondere vio
onze website (www,muziekoroep,nl) en in
internotionoolverbond vio een project von
de lnternotionol [r/usic Informotion Centres
(lAfUlC, een broertje oÍ zusje von de IAML):
Europeon Music Novigotor
(www, musícnoviootor,oro).

Het tVuziek lnÍormotie Centrum (tVlC) wilzich.
somenvotlend, voor olles profileren ols een
informotiecentrum woorvon de
studiebibliotheek op de begone grond (incl.
tijdschrift en boeken). het beheer von de
projectbibliof heek olsmede het beschrijven
doorvon. de telefonische helpdesk. moor ook
de fonotheek, de componistendossiers, de
concerfogendo en recentelUk de website,
onderdeel uit moken. Een wegwijzer
"bibliotheek" zult u don ook niet oontreffen.
Het MIC is een productofdeling en het
product heet informotie. Alle token op de
ofdeling. woor onder notuurlijk ocquisitie (wij
hebben een ocquisiteur voor 28 uur per week)
moor ook bijvoorbeeld de z,g, ontsluiting,
zowel in formele ols inhoudelijke zin incl.
trefwoorden, worden vonuit deze involshoek,
of uifuolsbosis zo u wilt, gereoliseerd,

Uitgave en promotie
Dit uitgongspunt leidt ertoe dot een
vermelding von premières von Nederlondse
muziek in de concertogendo, de octor kon
vormen voor het octief ocquireren von
bijvoorbeeld een werktoelichting (incl,
Engelse vertoling) of een foto von de
componist, Op die monier wordt een
concertorgonisotor op het juiste moment von
de juiste informotie vooaien.

lt/luziekGroep Nederlond is met zijn eigen
uitgeverij (imprint Donemus) een ofwijkend
informotiecenfrum vergeleken met ondere
instellingen. Dot mookt hef sponnend en soms
ook wel complex. zeker ols we denken
richting nieuwe ontwikkelingen. ln hoeverre
moet - om een bolletje voor vonmiddog op
te gooien - een cotologus bijvoorbeeld een
weergove vormen von zoweldie uitgoven ols
het informotiecentrum, of moet er een
ontwikkeling zijn richting virtuele cotologus,
incl, verwijzingen noor ondere collecties met
Nederlondse, ook elektronische muziek? Dit
leidt soms tot heftige discussies, moor dot
houdt de zook levendig en in ontwikkeling,
Wont gewerkt wordt er. En hord ook,

Els von Swol
lVluziekGroep Nederlond
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De studiemiddog bij MuziekGroep Nederlond (rs mei 2003)

Collectievorming wos het onderwerp
von de studiemiddog op l5 meijl, ln 4
korte lezingen kwom o.o. noor voren
hoe belongrijk somenwerking is ols het
goot om collectievorming,

Jos Debeij, werkzoom bij Lourens (het ICT-
expedrisecentrum voor openbore
bibliotheken). sprok kort over Al@din. de
nieuwe vroog- en ontwoord-service vio
lnternet. Uitgebreid ging hijvervolgens in op
een contributiemodel dot nu wordt toegepost
in o.o. Zwolle en Hosselt, het oll-in-model. Een
hogere contributie geeft
bibliotheekgebruikers toegong tot olle
oonwezige medio, Geen leengeld meer voor
CD's dus. Dit pretporkmodel blijkt niet te
leiden tot een dolend oontol gebruikers, moor
juist tot veel meer uitleningen (voorol ook bij
muziekmoteriolen), veel meer reserveringen,
kortom. een veel beter gebruik von de
volledige collectie, Hiertegenover stoot een
leenrecht dot sterk stijgt. ln Hosselt springt de
gemeenfe bijols deze rechten sneller stijgen
don de groeivon de inkomsten.

Léon Weterings, hoofd von de muziekofdeling
von de OB Tilburg. sprok over de
somenwerking met muziekinstellingen in
Tilburg: de Rockocodemie, het poppodium
0.l3, het conservotorium en de
donsocodemie, Studenten von de
Rockocodemie en muzikonten von 0.l3
kunnen (met een speciool posje) met korting
in de OB lenen, Moteriolen voor de
Rockocodemie worden nu (nog) betoold uit
het budget von de OB. Noost een goeie
bosiscollectie is er in de oonschof dus veel
oondocht voor de wensen von het Tilburgs
muziekleven.

Hoj' nog wot?
Als westerling hod ik het de eerste dogen in
mijn nieuwe werkplek vlok over de lJssel
a^/oor, erg a,voor, Wos het lostig, om oon te
leren hoe je moet innemen, hoe je behoort uit
te lenen? Nee. Kon ik vrogen niet

Ook Ank Schonewille, de bibliothecoris von
het conservotorium von Zwolle, benodrukte
het belong von somenwerking, Door
veronderingen in het onderwijs wordt het
terrein von collectionering steeds breder en
doorom is er intensief contoct met ondere
conservotorio, met de OB Zwolle (voorolvoor
lichte muziek) en met ondere kunstinstellingen
in Zwolle en in de provincie (o,o. voor
hormonie- en fonforemuziek).

Willem Rodenhuis, vokreferent muziek- en
theoterwetenschoppen oon de Universiteit
von Amsterdom, benodrukte de noodzook tot
somenwerking bijde toegong tot digitole
informotie. De licenties voor toegong tot
electronische noslogwerken en bibliogrofieën
ols de Grove Online, de Rlll'r/ en de MUSE zijn
hoog en voor kleinere instellingen vook niet
op te brengen, Doorom is het belongrijk om
ols groep gebruikers noor zo'n informotie-
oonbieder toe te goon (gezomenlijke
licentie).

G RL}VE M U5 iC
ln de forumdiscussie wordt voorol op dit
lootste onderwerp noder ingegoon. Er wordt
voorgesteld om ols NVMB een lijst te moken
von belongrijke digiïole bronnen woor een
gezomenlijke licentie op kon worden
oongevroogd, Deze lijst zou vio Bibliotheek.nl
beschikboor kunnen worden gesteld,

Op de studiedog in november zol noder
worden ingegoon op twee ospecten von de
collectievorming; rotioneel collectiebeleid en
toegong tot digiïole informotie. Locotie: het
conservotorium von Zwolle, woor Ank
Schonewille ons zol onfuongen,

Chorlotte Sienemo,
Progrommocommissie

beontwoorden omdot mUn kennis te korf
schoot? Nee, Kon ik niet opschieten met de
collego's? Nee.

lk kon olleen niemond verstoon
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Doe moor los! riep m'n hooÍd me toe, de
eerste dog. Wot los? Wot zit er don vost?
lk moest dus de deur von het slot doen en
deze wijd open zetten. le bint nie wies
zei een klont tegen me toen ik hem vertelde
dot hij wot te loot wos mef het inleveren.
Met: Kwots! kon ik iets beter uit de voeten,
Aon het eind von de eerste week kon ik
Wie goot noor huus heel goed verstoon.

Toolvormde zo een bonière, die ik snel
diende te slechten, onders kon het inburgeren
in de nieuwe woonploots nog wel eens long
goon duren, Een proces dot opnieuw begon
toen ik regelmotig in Groningen kwom. 't Kon
minder: dit bleek een compliment te zijn.
lmmers: Aonder lu bin ook lu. Bijeen bezoek
oon een ltolioonse wijnbor kreeg ik bijelk
gerecht uitleg over een possende wijn. 't
Smookte ollemool meer don goed, rnoor
geen idee wot me verteld werd. Kijken noor
de possie woormee het me uit de doeken
werd gedoon, wos ol het holve genot.

Afgelopen week bezocht ik een fringeconcerl
tijdens het FestivolOude Muziek. Een concert
von borokvioolen gombo, en von troverso en
clovecimbel. Muziek von eeuwen her,
gespeeld met concentrotie, en met grote
kunde, leek me. lk hod olleen geen idee wot
deze muziek wilde zeggen, woor de noten
een beeld von vormden, wot de componist

De klop woormee Al@din von stort ging
dreunt nog no in de oren. Toch zijn er
sindsdien olzo'n vijf moonden verstreken. Tijd
dus om eens op de beginperiode terug te
blikken: heeft Al@din zijn sporen nogeloten in
het Nederlonds informotielondschop, en in
hoevene hebben de muziekspeciolisten
dooroon kunnen bijdrogen?

Al@din zou low profllevon stort goon en een
poor moonden de tijd nemen om in de luwte
eventuele oonloopproblemen te kunnen
oplossen, Niettemin hebben weetgierige
Nederlonders in de periode moort tot en met
juli olzo'n ó000 mool de vroogknop weten te
vinden, Gezien het feit dot er weinig

Jos Oegemo

Al@din: de eerste vijf moonden

voor ogen hod toen hijin de 14" eeuw ochter
z'n lessenoor zot.
lk kon erwelvon genieten.

Zo of en toe probeer ik cd's von werken uit
die ik niet ken. moor die wel in de bokken
stoon en geleend worden. Twoolftoonswerk
von Webern, von Berg, ik kon er niet
geconcentreerd noor luisteren, Terwijl het
primo somen goot met bijvoorbeeld
romenloppen, Bij fu-uitzendingen von
Lowlonds heb ik het geluid zocht gezet. om
voorolvon de beelden te kunnen genieten,
Zoveel enthousiosme bij het publiek. die
muziek sprok duidelijk een grote groep
mensen wel oon. Tijdens de Deventer Uitmorkt
speelde een jeugdtheotergroep een vrije
bewerking von de Vuurvogelvon Strowinskij.
Een prochtige monier om theoter, muziek,
beeld én jeugd bij elkoor te brengen. De
muziek werd olleen von de beelden die ik er
oltijd bijhod ontdoon.

Het is de verscheidenheid oon muziek die ons
werk voor mijzo interessont mookt. lk versto er
meer don de helft niet von. Woor nodig go ik
driftig op zoek noor een "woordenboek", of
zoek ik onderen op die het voor mij kunnen
"verfolen". En soms loot ik hef moor zo, wont
olleen olde beelden die de muziektool
oproept,loten me genieten von iets moois,

ruchtboorheid oon Al@din is gegeven is dit
een bemoedigende hoeveelheid.

Zools u weet vormt de lnformotie Service het
eerste niveou woorop een vroog kon worden
gesteld, ls de beontwoording te tijdrovend of
te speciolistisch, don wordt deze
doorgestuurd noor lnformotie Bemiddeling.
Op dit niveou zit londelijk netwerk von
speciolisten uit Openbore Bibliotheken poroot
om zich op deze vrogen te storfen.

Het domein muziek is inmiddels uitgebreid met
collego's uit de Openbore Bibliotheek Assen,
Een welkome uitbreiding, woordoor nu ieder
teomlid één werkdog voor zijn rekening kon
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nemen. Het domein Muziek bestoot nu dus uit
speciolisten ofkomstig von de Openbore
Bibliotheken uit Amsterdom. Eindhoven. Assen
Zeelond en Zoonstod, met de Centrole
Discotheek Rotterdom ols speciolist op het
gebied von de eigen collectie. De
coördinotie von het teom komt voor rekening
von Amsterdom en Assen,

Noost de vroogbeontwoording houden Ieden
von het domein zich ook belg met de
redoctie von de Kennisbonk, woorin relevonte
vrogen en ontwoorden roodpleegboor zijn. Al
met ol een oordige klus voor de
deelnemende bibliotheken, die echter met
veel plezier wordt gekloord,

ln de periode moort tot en met juli zijn er zo'n
'110 vrogen bij het domeinteom Muziek
binnengekomen. Hierbij zitten wel een oontol
tesfurogen en dubbele vrogen, Afgezet tegen
het totole oontol behondelde vrogen is dot
nog niet schrikborend veel, Het blijkt dot veel
lnformotie Service teoms zich zo enthousiost in
de vrogen vostbijten dot doorbijde tijdslimieï
(een kwortier per vroog) wel eens wordt
overschreden. Dit enthousiosme is notuurlijk
olleen moor toe te juichen. Wel is de
verwochting dot no de zomer de
vrogenstroom behoorlijk zol toenemen, zodot
er niet veel tijd meer zol zijn om je eens lekker
long mef een vroog bezig te houden. De
domeinspeciolisten kunnen zich dus
voorbereiden op een hete herfstl

De beontwoording von doorgestuurde
vrogen neemt doorgoons weleen "stief
kwortiertje" in beslog, Hierbij hoeven we niet
eens te denken oon een moeilijke vroog noor
"een beschrijving von het scherzo uit de
vierde bo lletsuite von Sjosto kovitsj " (hoewel
dot ook wel een pittige wos): een vroog noor
de opleiding Goreth Gotes kostte ook olde
nodige surftijd.

Bovenstoonde voorbeelden tonen ol oon dot
de vrogen een uiterst breed muzikoolgebied
bestrijken. Toch leert een globole
beschouwing von de vrogen ons dot het
populoire genre de boventoon voert: zo'n 30
vrogen hodden hierop betrekking, voriërend
von een vroog noor de tekst von Adomo's
"Vous permetfez, Í\rlonsieur" tot een vroog
noor de ochtergrond von Neils Lofgren's
"Keith don't go", Klossieke muziek is een
goede tweede: ook hier weer veel voriotie in
de vrogen: de complete tekst von "Porgy ond

Bess", een vertoling von het Slovenkoor uit
Nobucco, de levensloop von de soproon Rito
Streich... nevero dullmomenlin een dog von
de domeinspeciolist! Verder loopt de
oondochtgebieden erg uiteen: Rodio- en TV-
progrommo's op muziekgebied,
kinderrepertoire, volksmuziek.,, olleen de
jozzliefhebber heeft nog nieÍ von zich loten
horen,
KUken we nog even noor wot er precies
gevroogd wordt, don volt op dot er veel
belongstelling is voor blodmuziek en/of
teksten: ongeveer een kwort von de vrogen
heeft hierop betrekking. De vroog noor liedjes
of cd's komt minder vook voor, of eigenlijkl
minder vook door, lmmers, we moeten bij
deze opsomming niet vergeten dot het hier
goot om doorzoekvrogen. Vrogen noor
bepoolde nummers zijn notuurlijk op
lnÍormotie Service niveou mokkelijk op te
lossen donkzij de onvolprezen on-line
cotologus von de Centrole Discotheek
Rotterdom.

En don notuurlijk de brondende vroog: is olles
op te lossen? Niet olles, moor wel veel. Doorbij
moeten we notuurlijk in oonmerking nemen
dot een negotieÍ ontwoord op de vroog of
een bepoold stuk op blodmuziek oÍ
geluidsdroger leverboor is ook ols ontwoord
"teli", hoe frustrerend dot soms ook kon zijn,
Verder worden bij de beontwoording
londsgrenzen niet geschuwd: zo werd een
bepoold stuk von de Fronse componist Froncis
Thomé getroceerd in de British Librory, en
werd de geboortedotum von de Vloomse
zongeres tvlireille Copelle door een collego uit
Vloonderen uit de "Wie is wie in Vloonderen"
geplukt.
Kortom, met porote kennis, bronnen,
doozettin gsvermogen en enthousiosme
komen we een heeleind. En komen we niet
ver genoeg. don is er nog oltUd de
bereidwillige medewerking von mensen in het
lond om ons verder te helpen. Of het nu goot
om collego-bibliothecorissen of speciolisten
uit liefhebberij: een vezoek om hulp wordt
zelden genegeerd, Zo werd een schijnboor
hopeloze vroog noor een obscure
Nederlondse porodie op "The lVlessoge" von
Grondmoster Flosh uiteindelijk beontwoord
met de bereidwillige hulp von een VPRO-
journolist.

12 nvrnb-nieu-,#sbi'ief nr. 2, septembËr 2003



Doornoost heefl het netwerkprincipe von
Al@din notuurlijk het grote voordeel dot de
teomleden elkoor in de beontwoording
kunnen bijstoon: iedereen heeft zijn eigen
voorkeuren en speciole kennis, woordoor je
elkoor primo kunt oonvullen. Wont dot is

uiteindelijk de krocht von Al@din: de vorming
von een informotienetwerk woorbij ieders
kennis moximool wordt benut,

Onlongs vroeg iemond noor het verbond
tussen het toerentol von oude

r--
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www,weblistem/com
Een muziekdienst olwoor legool MP3-muziek
te downlooden is. tegen een geringe
vergoeding. Volgend het Nederlondstolige
deelvon deze site goot Weblisten ook
oondocht besteden oon Nederlondse
muziek.Gebruikers worden uitgenodigd
suggesties voor nieuw oonbod te doen.
De von origine Spoonse site heefl een
convenont gesloten met de Spoonse
outeursrechtenorgonisotie over de ofdrocht
von de outeursrechïenvergoeding.

. arnaËt:urmueiek.nl' u l-1 ,§ffit1# ' ,

www.omoteurmuziek,nl
Het in 2002 ontstone Unisono (door een fusie
von LOAIT/. NIB en SNK) heeft een website

longspeelploten en het menselUk ritme, Op
het ontwoord volgde een bedonkje dot werd
besloten met de woorden: "wot een leuk vqk
heeft u eigenlijk", En zo is het moor netl

Frons Westgeest

Wilje wot meer weten over Al@din, stuur een
berichtje noor: f .westgeest@obzoonstod. nl

muziek op internet (17)
ln elke Nieuwsbrief wordt een aantal interessante
websites op het terrein van muziek gesignaleerd. Dit is
aflevering 17.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief waren alle
websites op internet toegankelijk. Maar het bl'ljft mogelijk
dat de pagina's tussentijds tijdelijk of definitief zijn
verwijderd.

woorop voortoon olle octiviteiten gezomenlijk
gepresenteerd worden. Veel nieuws over
ollerlei initiotieven in de omoteurmuziekwereld
bijelkoor: een hondige wegwijzer dus, De
komende tijd wordt ochter de schermen bij
Unisono hord gewerkt oon een ingrijpende
vernieuwing von de site. Zeker de moeite
woord om in de goten te houden!

/
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ln de bibliotheek von verdwenen geluiden zijn
geluidsfrogmenten opgenomen welke vio de
website beschikboor worden gesteld. Von
grommofoonnoold opzetten tot Hommond in
bioscoop is er terug te vinden. De site geeft
ook mogelijkheid zelf geluíden oon te leveren,
Moeten we onz zorgen moken over het feit
dot er ook een trock met ols omschrijving
"bibliotheek met felefoons" opgenomen is in
de BIBLIOTHEEK VAN VERDWENEN GELUIDEN?

I

1.1t. ) írvmb-niËuwsbriËÍ ni. 2, sepïeiïloer 2CU.3

webti§teÍr



/f rí ca n M u sí c [1n cA c.lo ped í,
th.

Op zoek noor informotie over Cesorio Evoro
vond ik vio
www.wereldmuziek.siortkobel.nl o.o.
htto: //www.ofriconmusic,org :

twee sites die op het gebied von de
wereldmuziek veel te bieden hebben,

hftp: //kerkmuziek, boooolinks. nl is een ho nd i g
beginpuni voor het zoeken noor
informotie over o.o. gregorioons, de
liturgische kolender, en psolmen en
gezongen, Ook stoon er veelwebsites von
koren (domes-, heren-, gemengd- en
kinderkoren), uitgeverijen. orgo nisten etc. bij
elkoor,

Gnod -ïhe globol neïwork of dreoms
www,gnod,net
Wie inspirotie zoekt voor een nieuw boek, een
film, of een cd, moet eerst even longs Gnod.
Dit zgn, self-odopting sysfem geeft suggesties
op bosis von opgegeven voorkeuren von
ondere bezoekers.

Berichten uit het veld en onder nieuws
Saskia Vahle verlaat het
m uziekbi bliotheekwerk
ln september heefi Soskio Vohle.
muziekbibliothecoris bij de Stodsbibliotheek
Hoorlem, ofscheid genomen, Zij wos vonoÍ
198ó in Hoorlem werkzoom en goot nu de
Pobo-deeltijdopleiding volgen.

Het principe is even simpel ols effectief: vroog
bezoekers drie voorkeuren op te geven, kom
vervolgens met suggesties en vroog of de
suggesties kloppen. Op deze monier wordt
een dotobose opgebouwd die nouwkeurige
ossocioties mookt en op bosis doorvon
onderen weer odviseert.
ln tegenstelling tot Amozon,com, die ol enige
joren een zelfde principe honteert: klonten die
X gekocht hebben, hebben ook Y gekocht,
wil Gnod weten of de suggesties kloppen,
Noost film, muziek en literotuur geefl'Gnod
ook suggesties voor websites.

De pogino www.orkesfuonhetoosten,nl is von
grote inÍormotieve woorde vonwege de
uitgebreide toelichting op de concertstukken
die gespeeld worden, De siie is ongewoon
von opbouw, moor zeer logisch en helder.

Rob Maas koninkl'ljk onderscheiden
Op 29 oprilj.l. is Rob Moos tijdens de joorlijkse
lintjesregen benoemd tot Officier in de Orde
von Oronje Nossou. Moos ontving deze hoge
onderscheiding voor zijn levenswerk, het
toegonkelijk moken von muziek voor velen.
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De versíerselen werden uitgereikt door de
Burgermeester von Rotterdom, lvo Opstelten,
Deze stond stil bU het feit dot Moos veel heeft
moeten knokken om zijn ideool in stond te
houden, ln zijn niet oÍlotende strijd voor de
gelUke behondeling von boek en ploot heeft
hij er steeds op gewezen dot er geen enkel
orgument is om het uitlenen von boeken wel,
en het uitlenen von muziek niet te subsidiëren.
Ook werd het pionierswerk von Ívloos op het
gebied von outomotisering en de internetsite
von de Centrole Discotheek geroemd.

Deens publiek krijgt gratis toegang tot
muziekdatabase?
Elke Deense muziekuitgever is verplicht 1

exemploor von een nieuwe geluidsdroger ter
beschikking te stellen von de
stootsbibliotheek. De openbore bibliotheken
willen dot het publiek zich thuis toegong kon
verschoffen tot de dotobonk von deze
geluidsdrogers. Dot wil men reoliseren vio een
nieuwe dienst, PhonoFile, met behulp
woorvon de gebruikers grotis muziek kon
downlooden, Deze muziek kon men veertien
dogen beluisteren en niet kopiëren. No die
periode treedt een blokkode in werking, Het

ziet er noor uit dot het project kons von slogen
heeft, oldus Rolf Hopel, directeur von de
bibliotheek von Aorhus. (Bron: BibliotheekBlod
14,2003)

Legale muziekdownloadservice serieuze
bedreiging voor cd-handel?
Apple's iTunes Music Store heeft vier
moonden no de ofÍiciële stort oltien miljoen
muziektrocks verkocht. Momenteel is het
gemiddelde 500.000 trocks per week: songs
von zowel mojor ols independent lobels voor
99 dollorcent per stuk, Om te bepolen of een
nummer de moeite woord is kon de koper er
grotis een preview von 30 seconden
beluisteren. Doornoost wordt hij in stoot
gesteld de gekochte nummers op cd te
bronden of te verplootsen noor een mp3-
speler,
Als ontwoord hierop wilSony Music in zowel
Europo ols Ameriko een eigen legole
downloodservice lonceren, olleen voor
Microsoft-computers.
Op de website von Muziek en Beeld
vezuchtte iemond uit de cd-bronche of "het
einde voor ons ollen nu concreet in zicht is?",

colofon nvmb nieuwsbrieÍ, joorgong 7, nummer 2, september 2003
issn: l5ó7-1.lóx

Kopij voor de Nieuwsbrief per e-mail naar Luuk Hoekstra: e-mail: lhoekstra@problblio.nl
Redactie: Luuk Hoekstra (ProBiblio, Hoofddorp), Roelof Huisman (O.B. Assen), Jos Oegema (O.8.
Deventer), Frans Westgeest (O.B. Zaanstad), Bert Schoones

Druk: MuziekGroep Nederland
Logo: Gircus Sinistra

NVMB-secretariaat: MaÉie Severt, Muziekcentrum van de Omroep, Postbus 125,1200 AG Hilversum
tel : 035-67í 4í 8í, fax: 035-67í 4í 89, e-mail: m.severt@mco.nl

nvmb website: www.nvmb.nl

r5 nvmb-nieuwsbrief ff . 2, sepiernbeí 2003


