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Beste vriend/-in,

Twee jaar zijn we inmiddels bezig met Art-Mobile; de mobiele aanbieder van lessen in muziek,
beeldende kunst en dans. Het is nog steeds een waardevolle, en dankbare bezigheid.
Met veel plezier stuur ik u hierbij ons derde vriendennieuws, waarin ik u onder meer wil vragen om
voortzetting van uw steun in 2009. Verder leest u over de uitbreiding van ons docententeam en
over de Stichting Muziekookvoorjou, waarvan ondergetekende sinds kort voorzitter is.
Alle inspanningen dienen een en hetzelfde doel: mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden bieden als ieder ander om zich kunstzinnig te ontwikkelen, en – in de woorden van een van
onze docenten – ‘magical moments’ te beleven.
Met vriendschappelijke groet,
Eric Schulp,
oprichter Art-Mobile

leerlingen & docenten

Art-Mobile is er voor iedereen van 6 tot 90 jaar, die door een beperking voor korte of langere tijd
aan huis of instelling is gebonden. Het docententeam bestaat inmiddels uit acht docenten. Sinds
de vorige nieuwsbrief hebben wij muziektherapeute Corinna Tacke aan ons team toegevoegd.
Corinna studeerde in Duitsland, speelt viool en piano en heeft momenteel twee keyboardleerlingen.
In totaal bedienen onze docenten vijftien leerlingen.
Meer informatie over alle docenten is te vinden op www.art-mobile.nl.

Jaarlijkse bijdrage
en giften

Als vriend van Art-Mobile ondersteunt u ons werk met een financiële bijdrage. Daarmee zijn wij erg
blij; uw hulp stelt ons in staat meer bekendheid te geven aan ons werk. Ik hoop dat u Art-Mobile
ook in 2009 weer een warm hart toedraagt. In dat geval wil ik u vragen om uw jaarlijkse bijdrage
van tien euro. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 3565796 t.n.v. Art-Mobile.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Ook dank aan de mensen die ons ongevraagd een gift deden toekomen. In de afgelopen maanden
gebeurde dat maar liefst vijf keer!

Stichting
Muziekookvoorjou

Oprichter Eric Schulp van Art-Mobile is sinds kort voorzitter van de Stichting Muziekookvoorjou.
De Stichting zet zich in voor het Netwerk Muziekdocenten voor leerlingen met een beperking
binnen muziekscholen en kunstzinnige centra. Momenteel gaat het om een groep van ongeveer 30
docenten door het hele land, die muziekles geven aan mensen met een beperking. Het doel is om
kennis en ervaringen over te dragen en van elkaar te leren, waardoor uiteindelijk het gehele
lesniveau op een hoger plan komt.
Meer informatie is te vinden op www.muziekookvoorjou.nl en op www.movj.hyves.nl.

Aanbieding

Onze vaste leerlingen verrassen wij ieder jaar met een presentje. Afgelopen zomer was dat een
bioscoopbon. Daarnaast krijgt iedere nieuwe cursist een origineel Art-Mobile T-shirt met daarop het
volgeladen rode eendje uit ons beeldmerk.
Wilt u ook gezien worden met Art-Mobile? Voor kinderen zijn er gele shirts verkrijgbaar in de maten
140, 152 en 164. Voor jongeren en volwassenen is een wit shirt met oranje mouwen leverbaar in de
maten S, M, L, XL en XXL. Uw bestelling (aantal, maat én uw postadres) kunt u doorgeven via
art-mobile@xs4all.nl. De T-shirts kosten 12,50 per stuk incl. verzendkosten. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer 3565796 t.n.v. Art-Mobile o.v.v. T-shirt. Na ontvangst van uw betaling,
heeft u het T-shirt binnen twee weken in huis.

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief voor de vrienden van Art-Mobile bestaat sinds oktober 2007 en verschijnt
tweemaal per jaar. Na verzending aan u, plaatsen wij de nieuwsbrief ook op www.art-mobile.nl.
De volgende editie verschijnt in april 2009.
We breiden ons netwerk graag uit. Kent u in uw vriendenkring potentiële Art-Mobile vrienden?
Via onze folder kunt u ze laten kennismaken met ons werk. Folders kunt u aanvragen door een
e-mail te sturen naar art-mobile@xs4all.nl met daarin het gewenste aantal en uw postadres.

Adreswijziging

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van Art-Mobile. Wilt u de nieuwsbrief op een
ander post- of e-mailadres ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar art-mobile@xs4all.nl.

Even voorstellen…
muziektherapeute
Ingwe Mayntz

“Na een uur is er altijd iets gebeurd”
Hoeveel leerlingen geef je les aan huis?
“Ik heb momenteel vijf leerlingen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar, van wie er vier autistisch zijn en één
epileptisch en verstandelijk beperkt. Twee leerlingen geef ik vioolles, twee anderen pianoles op
muziektherapeutische basis. Bij de jongste gaat het puur om muziek- en klanktherapie, met als doel
hem een mooi gevoel te geven. Ik gebruik daarvoor bijvoorbeeld de bourdonlier, een instrument uit de
antroposofische muziektherapie. De trillingen die het instrument voortbrengt maken hem heel rustig.”

Waarom werk je met deze groep leerlingen?
“Ik weet wat muziek met mensen kan doen en wil juist leerlingen met een beperking die ‘magical
moments’ laten beleven. Zo krijgen zij de kans om zichzelf op een andere manier te leren kennen. Dit
werk geeft mij op zoveel veel meer fronten voldoening, dan wanneer ik alleen maar als violiste op het
podium sta. Als ik na een uurtje het huis verlaat, dan is er altijd iets gebeurd: kinderen zijn rustiger
geworden, of blij, maar ook altijd trots. Vooral dat laatste is mooi om te zien, omdat ze in de maatschappij niet altijd voor vol worden aangezien. Mijn doel is zeker ook om hun zelfwaardering te stimuleren.”

Wat vragen de lessen van jou?
“Ik ben niet in Nederland opgegroeid, dus steek veel tijd in het leren van Nederlandse kinderliedjes.
Schaapje, schaapje, heb je witte wol bijvoorbeeld zat tot voor kort niet ‘in mijn systeem’.
Verder vragen de lessen van mij honderd procent toewijding. Maar dat gaat eigenlijk vanzelf.
Op het moment dat ik de drempel van een huis over stap, ben ik voor een uur in een andere wereld;
die van het kind. Het is een voordeel dat ik leerlingen en ouders op die manier van dichtbij leer
kennen en een goed inzicht krijg in hoe ik met iemand het beste kan werken.
Eenmaal binnen moet ik flexibel zijn, omdat ik nooit van tevoren weet hoe de situatie van het kind op het
moment zelf is. Soms is een leerling helemaal niet in staat om de les te volgen zoals ik die heb voorbereid.”

In hoeverre baseer je je lessen op de antroposofische muziektherapie?
“Ik gebruik dat wat ik tijdens mijn opleiding geleerd heb, in combinatie met mijn eigen gevoel
en instinct. Volgens de antroposofische leer bijvoorbeeld heeft ieder instrument invloed op een
bepaald aspect: op lichaam, ziel of geest. Ik kijk liever ook goed naar de ogen van mijn leerling.
Daarin kan ik zien wat er moet gebeuren. Ik denk dat ik goed kan invoelen wat iemand op een
bepaald moment nodig heeft. Dat maakt het werk voor mij echt de moeite waard.”
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