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Aankondiging online sessies 

Tijdens de laatste ALV, welke plaatsvond op 27 februari jl. , werd het idee aangedragen om binnen 
de vereniging online lezingen te laten verzorgen door en voor de leden. Zo kunnen we, ondanks 
de coronamaatregelen, toch met elkaar in contact blijven op vakniveau. Enkele leden boden 
spontaan aan hiervoor een lezing te kunnen en willen verzorgen. 


Met vreugde kunnen we het begin van deze reeks aankondigen: op maandag 26 april, 19.00u - 
21.00u zal Barbara Bleij de aftrap nemen en een lezing verzorgen met de titel ‘Meer dan een 
schema - Een analyse van Wayne Shorter’s “Lester Left Town” en “Harlequin” ‘. De samenvatting 
van deze lezing heeft u recent ontvangen in een e-mail van Ralf Pisters, en is ook te lezen op de 
website van de vereniging. De lezing zal worden gehouden via Zoom: een inloglink voor de lezing 
is te vinden in dezelfde mail als de samenvatting van de lezing. Indien Zoom nog niet geïnstalleerd 
is op uw computer, zal deze automatisch gedownloaded worden als u op de toegestuurde link 
klikt. Een tweede lezing hopen we nog voor de zomer te kunnen organiseren, waarover we u 
verder zullen informeren wanneer hierover meer bekend is. We hopen dat deze lezingen met 
enthousiasme worden ontvangen.


Nieuw / huidig bestuur na ALV 

Op 27 februari werd tijdens de ALV het bestuur voor het komende jaar gepresenteerd. 
Vertrekkende bestuursleden zijn Jan Ezendam en André Douw. Nieuw bestuurslid is Nathalie Vos. 


Het huidige bestuur ziet er na deze wisseling uit als volgt: 


Voorzitter - Suzanne Konings 

Secretaris - Ralf Pisters

Penningmeester - Román Santos Mateos

Algemeen lid - Edwin Paarlberg

Algemeen lid - Nathalie Vos 


Toekomstige evenementen  

Door de omstandigheden rond het coronavirus is het lastig om op dit moment concrete informatie 
te delen over aankomende evenementen.


Op dit moment staat de EuroMAC in Moskou gepland van 20 tot 25 september 2021. Het is 
echter nog niet bekend in welke vorm deze doorgang zal vinden; fysiek, online, of een combinatie 
van beide. Meer informatie is te vinden op https://euromac.mosconsv.ru 


Van 1 tot 3 oktober organiseert het Duitse Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH) een meerdaagse 
conferentie rond toonsystemen en stemmingen. Hoewel zij hopen dat het congres fysiek 
gehouden kan worden, houden ze vooralsnog ook de mogelijkheid open dat het een online 
evenement zal worden. Meer informatie is te vinden op de website van het GMTH:

https://www.gmth.de/veranstaltungen/jahreskongress.aspx 


Op de afgelopen ledenvergadering hebben we tevens gesproken over de hoop om als vereniging 
in de herfst een studiedag te kunnen organiseren, indien de situatie dit toe zou laten. In het 
voorjaar van 2022 wensen we om een congres te kunnen organiseren, mogelijk als combinatie 
met het Music Theorist in Residenceprogramma. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zal 
hier meer informatie over volgen.



