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Lidmaatschapsgeld 2023 

In december is de factuur voor het lidmaatschap van de VvM voor 2023 verstuurd via de mail. 
Reeds jaren horen we als bestuur van de leden dat deze factuur vaak in de map met ongewenste 
e-mail terecht komt. Bij deze een warm verzoek om de spambox goed in de gaten te houden 
zodat de factuur niet gemist wordt.


Congres ‘Ritme’ maart 2022 

In het voorjaar hebben we kunnen genieten van het congres ‘Ritme’ in het nieuwe gebouw van het  
Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Een breed scala aan ritme-onderwerpen werd 
aangesneden in de diverse lezingen, en konden veelal rekenen op een enthousiast onthaal van het 
publiek. Het was bijzonder fijn om, na de vele maanden van coronamaatregelen die een dergelijk 
samenkomen verhinderden, eindelijk weer met zovelen in een offline omgeving te kunnen 
samenkomen en van de muziektheorie te mogen genieten. Ook het diner op de zaterdagavond 
werd door de aanwezigen zeer gesmaakt. Al met al een bijzonder geslaagd weekend.


Aspirant bestuurslid 

Tijdens het congres vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats op zondag 13 maart. Naar 
aanleiding van deze vergadering benaderde Dominique van Rossum het bestuur om zich te 
melden als geïnteresseerd studentlid. Tot een officiële stemming op de volgende ledenvergadering 
zal zij als aspirant bestuurslid met het huidige bestuur mee vergaderen. Er is geen wijziging 
opgetreden qua personen of functies binnen de rest van het bestuur (Suzanne Konings, Ralf 
Pisters, Román Santos Mateos, Edwin Paarlberg, Nathalie Vos)


Lürsenprijs 

Tijdens de algemene ledenvergadering presenteerde het bestuur een vernieuwd reglement voor 
de Mart J. Lürsenprijs. De prijs, ter hoogte van €500,- , zal eens in de twee jaar worden uitgereikt 
aan een student die afstudeert (bachelor of master) aan een Nederlands(e) of Vlaams(e) 
Conservatorium (richting Muziektheorie) of Universiteit (richting Muziekwetenschap) voor diens 
afstudeerscriptie met een muziektheoretisch onderwerp. De scriptie dient in het Engels of 
Nederlands geschreven te zijn. 


Verheugd kan het bestuur melden dat er reeds een eerste inzending is binnengekomen voor de 
prijs. Wij willen dan ook graag al onze leden die werkzaam zijn als docent van bovenstaande 
instituten aansporen om hun afstuderende studenten attent te maken op deze prijs, en hen warm 
te maken om hun scriptie in te zenden. 


In principe kunnen inzendingen gedaan worden door studenten die hun bachelor- of 
masteropleiding afsluiten in de twee collegejaren voor de sluitingsdatum. Echter, om deze eerste 
editie in nieuwe stijl feestelijk te onthalen is besloten om deze beperking in collegejaren eenmalig 
te doen verruimen. Er is daarom besloten dat alle studenten (die aan bovenstaande voorwaarden 
voldoen) die zijn afgestudeerd in 2020 of later, hun eindscriptie mogen insturen. De deadline voor 
inzendingen is 1 september 2023.


Het volledige reglement voor de Lürsenprijs kan teruggevonden worden op de website van de 
vereniging, of door hier te klikken. 


Online ledensessies 

In het afgelopen half jaar hebben we mogen genieten van de online lezingen van Leon Lhoëst en 
Bart de Graaf. Aangezien de lezingen positief onthaald worden door de aanwezige leden wil het 
bestuur graag deze lezingen blijven verzorgen. Hierbij een warme oproep aan alle leden die het 
leuk zouden vinden om een online lezing op zich te nemen om zich te melden bij een van de 



bestuursleden. Op 15 mei 2023 zal de volgende online ledensessie worden georganiseerd. Meer 
informatie over deze sessie zal in het voorjaar volgen.


Toekomstige evenementen:  
 
Music Theorist in Residence - 6 -10 maart 2023 

In de nieuwsbrief van het afgelopen voorjaar stond dat het bestuur hoopte in het huidige najaar 
een Music Theorist in Residence te kunnen organiseren. Het bleek niet mogelijk dit in het najaar te 
organiseren, maar het bestuur kan verheugd mededelen dat de volgende MTiR in het voorjaar zal 
kunnen plaatsvinden.


We zijn blij dat we Ariane Jeßulat mogen verwelkomen als onze gast voor de volgende MTiR. Op 6 
& 7 maart 2023 zal zij in Amsterdam te gast zijn, en op 9 & 10 maart 2023 in Leuven. Meer 
informatie volgt binnenkort via de maillijst.


Ledensymposium VvM - ‘Werk in uitvoering’ + ALV - 11 maart 2023 

Op zaterdag 11 maart 2023 zal een ledensymposiumdag plaatsvinden met als thema ‘Werk in 
uitvoering’. Op deze dag is er ruimte voor onze leden om binnen het thema een lezing te geven. 
Binnen het programma is er ook ruimte voor studenten om te kunnen spreken. Meer informatie 
over de locatie en het programm van de symposiumdag volgt op korte termijn via de maillijst.  


De Algemene Ledenvergadering van 2023 zal tijdens het symposium op 11 maart 2023 gehouden 
worden. Reserveer de datum dus alvast in de agenda!


Lustrumcongres VvM - ‘Buiten de gebaande paden’ - 2 & 3 maart 2024 

In het voorjaar van 2024 viert de vereniging haar 25-jarig bestaan met een lustrumcongres. Een 
speciale gelegenheid vraagt om een speciaal thema. Verheugd kunnen we als bestuur daarom 
alvast het thema voorstellen voor het lustrumcongres: ‘Buiten de gebaande paden’. Hoewel het 
congres zelf nog even op zicht laat wachten is het bestuur alvast erg enthousiast en geïnspireerd 
door dit thema. Meer informatie over dit symposium zal in de loop van 2023 bekend worden.



