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Congres ‘Ritme’ maart 2022
Na de aankondigingen van de laatste versoepelingen in de coronamaatregelen, kunnen we
eindelijk duidelijkheid geven over de doorgang van ons VvM-congres met als thema ‘Ritme’. We
zijn als bestuur blij verheugd dat het congres doorgang kan vinden. Een algemene mail met deze
aankondiging is inmiddels via de maillijst verstuurd.
Het congres zal plaatsvinden op 12 & 13 maart 2022 in het ‘Amare’, het nieuwe onderkomen van
het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Aangezien het mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen,
zal het niet mogelijk zijn om het congres online te volgen. Het veelzijdige programma belicht vele
kanten van het aspect ‘Ritme’, en zal binnenkort in de de nitieve vorm worden gepresenteerd. De
keynotespeaker zal Erik Højsgaard zijn, van The Royal Danish Academy of Music. Naast een
lezing op zaterdag zal hij ook op zondag een workshop geven.
De kaartverkoop zal dit jaar volledig online plaatsvinden. Tickets kunnen gekocht worden via de
website van Eventbrite. Ondanks dat de VvM-leden gratis aan het congres kunnen deelnemen,
zullen zij wel een gratis ticket moeten afnemen via de website. Ook het aanmelden voor het diner,
welke op zaterdagavond 12 maart 2022 zal plaatsvinden in het restaurant Pavlov, zal via deze
website gebeuren. Vanwege organisatorische redenen zal de kaartverkoop voor het diner eerder
sluiten, dus wie graag mee-eet wacht best niet te lang met inschrijven.
Meer informatie volgt binnenkort via de maillijst en de VvM-website.
Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Tijdens het congres zal ook onze jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden, op zondag 13
maart, van 10.00u - 11.30u. Een van de punten die besproken zal worden is het uitreiken van de
Lürsenprijs, waarvoor het bestuur een nieuw reglement zal presenteren.
Binnen het bestuur is plek voor een nieuw studentbestuurslid. Studenten die geïnteresseerd
zouden zijn om bestuurslid te worden binnen onze vereniging, of die hier meer informatie over
zouden willen inwinnen, kunnen zich melden bij Suzanne Konings (s.konings@koncon.nl).
Online ledensessies
Een aantal malen hebben wij reeds mogen genieten van online lezingen, voor en door onze leden.
Deze zijn met enthousiasme onthaald en wij zijn als bestuur voornemens deze te komende tijd te
blijven organiseren. Informatie over de komende lezingen wordt later in het voorjaar verstuurd via
de maillijst.
Graag doen wij een oproep aan alle leden die het leuk lijkt om een keer een sessie te verzorgen,
om zich te melden bij het bestuur.
Online lezingen SMA
The Society for Music Analysis (SMA) organiseert ook Zoomlezingen die bij te wonen te zijn. Een
overzicht van de lezingen die op de planning staan is te vinden op hun website. Tevens laten zij
weten in de tweede helft van 2022 nog ruimte te hebben voor sprekers.
Toekomstige evenementen
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Nadat het op een eerder moment vanwege de toen geldende maatregelen niet lukte om een
Music Theorist in Residence te laten plaatsvinden, heeft het bestuur nog steeds de goede hoop in
het najaar van 2022 een MTiR te kunnen organiseren. Het bestuur is hiermee bezig, en zal op een
later moment in het jaar met meer informatie komen.

