
 
 
 
 
 
   
Geachte leden, 
 
In het lopende schooljaar 2017-18 heeft onze 
vereniging al een paar inspirerende 
evenementen gehad. Zo hebben we twee 
internationale gasten mogen verwelkomen 
binnen het "Music Theorist in Residence" 
programma: Zsolt Gárdonyi in november 2017 
en Nicholas Baragwanath in maart 2018. 
Onlangs hebben we dan ons grootste VvM-
evenement gehad van de afgelopen vier jaar, 
het congres met als titel "Muziektheorie en 
Integratie" in het Conservatorium van Maastricht 
(9-11 maart 2018). Via deze nieuwsbrief 
brengen we graag verslag uit van het congres 
en kondigen we enkele toekomstige initiatieven 
en acties aan. 
 
Verslag en evaluatie Congres: 9-11 maart 2018 

De conferentie was georganiseerd met het doel 
om docenten en studenten muziektheorie in de 
Lage Landen zo direct mogelijk met elkaars 
werk en onderwijsmethodes in contact te 
brengen. Er waren elf presentaties of 
workshops van docenten aan de verschillende 
instituten maar ook was er het eerste 
“jongerensymposium” waar vijf theoriestudenten 
in verschillende stadia van hun studie zichzelf 
en hun werk aan ons voorstelden (Luciano 
Meloni en Giannis Montesantos, 
Conservatorium van Maastricht; Alberto Martín 
Entrialgo, Aljoscha Ristow en Inés Costales 
Álverez, Conservatorium van Amsterdam). De 
conferentie begon met een lezing en 
demonstratie van het Scroll Ensemble, en werd 
afgesloten met een paneldiscussie over de 
situatie binnen het Muziektheorie onderwijs in 
de Lage Landen van vandaag. De 
jaarvergadering van de VvM vond plaats op 
zaterdagmiddag. We zijn bijzonder dankbaar 
voor de praktische en financiële steun van het 
Conservatorium van Maastricht.  

De algemene teneur tijdens en na afloop van 
het congres was duidelijk: iedereen was het 
erover eens dat deze activiteit een groot succes 
was. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. 

Daarom wil het VvM-bestuur heel graag van de 
aanwezige leden vernemen wat er volgende keer 
zeker behouden moet blijven en wat best toch 
anders gebeurt. We kijken daarom erg uit naar 
jullie reacties op vragen als:  

- Wat was goed of minder goed op het vlak 
van organisatie (lengte van de sessies, 
verdeling congres/jongerensymposium, 
timing, begin- en einduur, aantal en duur 
van de pauzes, etc...)? 

- Wat was goed of minder goed op het vlak 
van de inhoud (centraal congresthema, de 
mate waarin presentaties hierop 
inspeelden, de discussies achteraf, de 
panelsessie, etc...) 

- Wat was goed of minder goed op het vlak 
van communicatie (contact met 
deelnemers vooraf en tijdens het congres, 
communicatie van programma en 
praktische afspraken, etc...) 

- Wat was goed of minder goed op het vlak 
van locatie (lokalen, catering, 
bereikbaarheid, technische ondersteuning, 
etc...) 

Natuurlijk zijn ook mogelijke andere bedenkingen, 
tips of feedback welkom. Stuur je reactie naar 
john.koslovsky@ahk.nl en 
david.lodewyckx@zuyd.nl, dan kunnen wij met 
jullie mening actief aan de slag! 
 
De congresdeelnemers konden vooraf en tijdens 
het congres terecht in een gedeelde google drive 
om voorbereidend materiaal, presentaties, 
lesvoorbereidingen te bekijken. Deze zaken zijn 
vrijwillig ter beschikking gesteld door de collega's 
die op het congres een presentatie of workshop 
gegeven hebben, waarvoor nogmaals hartelijk 
dank! We willen via deze nieuwsbrief ook de 
andere VvM-leden de kans geven om dit materiaal 
te bekijken en eventueel te integreren in hun 
lespraktijk. Bezoek daarvoor de volgende link: 
https://drive.google.com/open?id=1zwoI21luetnJW
zTKGKj79aQ4DhUOJnO8 
Later zullen het programma van het symposium 
(met alle abstracts en CV’s) en het gedeelde 
materiaal gepubliceerd worden in de archieven 
van de nieuwe website (zie verder). 
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Bezoek van William Caplin: 7-9 mei 2018 
 
Volgend op de conferentie in Maastricht zal het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag (mede 
gesponsored door de VvM) gedurende drie 
dagen Professor William Caplin te gast hebben 
in Scheveningen, in de Nieuwe Badkapel 
(Nieuwe Parklaan 90, 2587 BV, Den Haag). 
Tijdens dit bezoek zal Professor Caplin spreken 
over problemen in de cadenzen in Romantische 
muziek en in de fuga’s van J.S. Bach. Het 
volledige programma vindt U onderaan deze 
Nieuwsbrief. Leden van de VvM zijn welkom bij 
alle algemene sessies en kunnen ook als 
toehoorder de studenten workshop van 
dinsdagmiddag bijwonen. Als U van plan bent 
deel te nemen aan een van deze bijeenkomsten 
neem dan contakt op met John Koslovsky: 
jkoslovsky@gmail.com. De VvM zorgt voor een 
lunch voor alle deelnemers op dinsdagmiddag en 
vergoedt de reiskosten voor deelnemende 
studenten die lid zijn van de VvM, als onderdeel 
van de Martin Lürsenprijs. De VvM organiseert 
ook een warme maaltijd op dinsdagavond (voor 
Uw eigen rekening).   
  
 
 
 
 
 
Nieuwe website 
 
Zoals aangekondigd op de jaarvergadering in 
Maastricht zal de VvM binnenkort de nieuwe 
website lanceren, ontworpen door Giannis 
Montesantos. Op de site zullen de leden op de 
hoogte worden gehouden van alle recente en 
toekomstige evenementen van de VvM; er zal 
een database en archief zijn van alle activiteiten 
uit heden en verleden; wordt de zichtbaarheid 
bevorderd van de VvM in de bredere wereld van 
de Muziektheorie; en zal de discussie onder de 
leden gestimuleerd worden door een interactief 
discussie forum. We hopen oprecht dat jullie als 
leden volop gebruik maken van de nieuwe 
website en dat jullie hierdoor op een directe en 
zinvolle manier met elkaar in contact komen en 
blijven.  Het adres van de site is: dfsmt.net 
(vanaf 1 mei). Commentaar en suggesties voor 
verbetering zijn welkom; we houden de site 
regelmatig bij. Aankondigingen van de 
Vereniging zullen nog steeds gedaan worden via 
de Google Group, maar U zult ze ook op de 
website kunnen vinden.  

Nieuw bestuurslid 
  
Met vreugde kondigen we aan Giannis Montesantos 
als nieuw bestuurslid te hebben geïnstalleerd. Giannis 
is het eerste officiële studentenlid en als zodanig zal 
hij een belangrijke rol hebben in de communicatie 
tussen de vereniging en het groeiend aantal 
studenten leden. Giannis is op de jaarvergadering in 
Maastricht gekozen voor het bestuur. Nieuwe statuten 
(ook goedgekeurd tijdens de vergadering) worden op 
dit moment ingevoerd waardoor vanaf heden een 
studentenlid zitting kan nemen in het bestuur (voor 
een termijn van twee jaar, verlengbaar met nog eens 
twee jaar). Giannis is derdejaars bachelor 
Muziektheorie en Compositie aan het Conservatorium 
van Maastricht. Giannis zal ook de nieuwe website 
onderhouden. 
.  
   
 
 
 
Voorstellen voor het ‘Music Theorist in Residence’ 
programma; voor andere gasten; voor evenementen 
 
In ons streven de relevantie en invloed van de VvM in 
de Lage Landen uit te breiden, en om de leden tot 
elkaar te brengen, verwelkomen we alle ideeën en 
voorstellen voor gasten en evenementen. In een 
structurele samenwerking met het Conservatorium 
van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, en 
de Katholieke Universiteit Leuven is het “Music 
Theorist in Residence” programma nu open voor alle 
Nederlandse en Vlaamse instituten voor hoger 
onderwijs (Conservatoria en Universiteiten). De VvM 
ziet gaarne voorstellen tegemoet voor een theoreticus 
van internationale alure die als onderzoeker of docent 
van belang is voor theorie docenten en –studenten. 
Binnen het beschikbare budget beschouwen we ieder 
voorstel afzonderlijk. Op deze manier hopen we onze 
leden van zoveel mogelijk instituten tot actie aan te 
sporen. Bovendien  zien we graag voorstellen 
tegemoet van instituten in de Lage Landen die een 
evenement zouden willen organiseren op het gebied 
van de muziektheorie in een bredere zin van het 
woord. Neem met voorstellen alstublieft contakt op 
met John Koslovsky (jkoslovsky@gmail). 
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Workshops over Tonale Cadenzen en afsluitingen 

William Caplin 
Schulich School of Music, McGill University 

Montreal, Canada 
 
 
 
Programma 
 
Maandag 7 mei 
 
10.30 - 12.45, Workshop 1: “Cadence in the 
Romantic Era” 
 
De workshop begint met een lezing met de titel 
“Beyond the Classical Cadence: Thematic 
Closure in Early Romantic Music” waarin 
centrale problemen in kaart worden gebracht met 
betrekking to cadenzen en afsluitingen in een 
aantal stukken van Schubert, Schumann en 
Chopin. De rest van de workshop bestaat uit een 
informele groepsdiscussie over deze en andere 
voorbeelden van dezelfde componisten.   
 
14.15 - 17.00: individuele afspraken 
 
Dinsdag 8 mei 
 
10.30 - 12.45, Workshop 2: “Cadence in the 
Mid- to Late-Nineteenth Century” 
 
De ochtendsessie begint met een informele 
presentatie van cadens- en afsluitingstechnieken 
in een aantal stukken uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw (Liszt, Wagner, Brahms, R.  
 

 
  
Straus). De rest van de workshop bestaat uit een 
informele groepsdiscussie over deze technieken 
in passages uit Bruckner’s symphonieën. De 
middagsessie behandelt passages uit stukken 
van Brahms, Mahler, Dvorak en Sibelius. 
 
14.15 - 16.30: Studenten Workshop over de 
Negentiende-eeuwse Cadens (VvM leden 
kunnen deze workshop bijwonen als 
toehoorders) 
 
Woensdag 9 mei 
 
10.30 - 12.45, “Cadence in the Fugues of 
Bach’s “Wohltemperierte  Klavier” 
De workshop begint met een overzicht van 
theorieën over, en terminologie van de fuga, 
gevolgd door een algemene presentatie van 
tonale en formele functies binnen de fuga waarbij 
een aantal voorbeelden langs zullen komen uit 
het Wohltemperierte  Klavier. De workshop sluit 
af met een groepsdiscussie over cadenzen in 
een of meer complete fuga’s.  
 
14.15 - 17.00: individuele afspraken 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  


