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Musework Live
Voor het vierde jaar op rij organiseren we vanuit het lectoraat Muzische
Professionalisering het festival Musework Live. Dit jaar is het thema
‘School-maken’ met als ondertitel ‘vormen van beschaving’. Plaats van
handeling is, nu we weer live kunnen, een fantastische locatie, die alleen
al vanwege de geschiedenis en alles wat er te zien is een bezoek waard is:
de Metaal Kathedraal (meer hierover aan het slot). Zie ook
https://www.musework.nl/nl/page/11789/programma
In en om dit gebouw presenteren we van 16 t/m 18 mei een festival van
negen middag- en avondprogramma’s elk met een eigen thematiek,
bijpassende sprekers, performances en -werkvormen. De gezamenlijke
maaltijd om 18.00 uur in de ‘buik’ van de Metaal Kathedraal is het
centrale moment waar het middagprogramma mee afsluit en het
avondprogramma mee begint.
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DE OPZET
VROEGE OCHTEND
In de (vroege) ochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur is er dagelijks een digitaal
filosofisch ontbijt. Wat betekent 'beschaving' in een wereld in oorlog? Is
dat niet flinterdun? Of komt het er nu juist op aan? We stellen vijf
filosofen een vraag: 'wat is voor jou dé bladzijde uit de filosofie die we in
deze verwarrende en donkere tijden zouden moeten lezen?’
OCHTENDEN
In samenwerking met de organisatie van de Metaal Kathedraal stellen we
alle gebouwen en het festivalterrein 's ochtends open voor bezoek. Er is
een videoruimte met films vanuit het lectoraat, een bibliotheek van onze
publicaties, er zijn wandelingen uitgezet door de tuinen vol markante
kunstobjecten, er worden 'werkvormen' geëxposeerd en een 'fringe'
programma aangeboden. Op aanvraag is het zelfs mogelijk om je 'werk'
alvast een ochtend naar het festival te verplaatsen. Lunch op eigen kosten
mogelijk mits vooraf aangegeven. Spreek vast af met elkaar. Gun jezelf
een moment ‘vrije tijd’. Het oude Griekse woord scholè, waar ons woord
school van afkomstig is, betekende vrije tijd voor studie en verdieping.

MIDDAGEN en AVONDEN
Met een inloop om 13.00 uur voor de middag en 17.30 uur voor de avond
is er het hoofdprogramma met twee programmaonderdelen per dag.
Maandag: Werk in Opvoering(mi) en Ecologische Wending(av).
Dinsdag: Beelden van Goed Werk(mi) en Intimiteit en Muziek(av)
Woensdag: Kom bij eigen zinnen(mi) en Gezonde Verhalen(av) ,
Donderdag: de Leraar als Kunstenaar(mi) en Lang voor er woorden
waren(av). Vrijdag: Kringen Maken(mi).

MAALTIJD Om 18.00 uur ontmoeten de middag- en de
avond festivalgangers elkaar in een gezamenlijke maaltijd op het
festivalterrein. In de elkaar opvolgende lockdowns was bijna alles
(digitaal) mogelijk: elkaar zien, elkaar horen, Miro borden invullen, films
uitwisselen en noem maar op. Maar samen eten konden we niet. Juist
daarom is de maaltijd in dit festival het centrale moment. Een
middagprogramma duurt van inloop 13.00 uur inclusief maaltijd tot 19.30
uur. Een avondprogramma van inloop 17.30 uur inclusief maaltijd tot
22.00 uur.

Musework Live 2022 wordt gemaakt door Bart van Rosmalen, Peter Rombouts, Anouk Saleming, Pieter Baay, Annemiek Vera, Marjolijn van den Berg en Marinda Verhoeven
vanuit HKU, Hanke Drop, Patrick van der Bogt, Daan Andriessen vanuit (HU), Thieu Besselink (UU) in samenspel met alle sprekers, makers, docenten, studenten, deelnemers
en samenwerkingspartners die optreden, bijdragen en in kringen verder werken.

MUSEWORK LIVE 2022

School Maken - vormen van beschaving
Data: 16 tot en met 20 mei 2022 | Plaats: Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20 Utrecht

PROGRAMMA
Maandag 16 mei: 13.00-19.30 | Werk in opvoering

Docenten en studenten HKU nemen ons mee in hun experimenten
waarmee ze, midden in de samenleving, nieuwe artistieke praktijken
ontwikkelen. Met docenten uit de learning community 'Connected
Making', de onderzoekgroep van het Conservatorium ICAN, studenten van
de Master Kunsteducatie uit de Werkplaats Grensgangers, de Master
Crossover Creativity en de kenniskring van het lectoraat. Met om 17.00
een als beurtzang uitgevoerde duo-key-note door Bart van Rosmalen en
Harry Kunneman en een feestelijke opening door Heleen Jumelet (HKU
CVB).

Maandag 16 mei: 17.30-22.00 | Een ecologische wending

Steeds meer HKU-ers, van studenten en docenten tot beheerders van
gebouwen willen er actief aan bijdragen: een ecologische wending. 'Als
we het in het klein in ons werk niet doen, zal het ook in het groot niet
lukken'. 'Het is NU dat we hier aan moet werken'. Met volle kracht. We
noemen het een wending omdat het vertrouwde beelden over identiteit,
kunstenaarschap en de rol van de kunst in de wereld op scherp zet. Daar
willen we na eerdere bijeenkomsten in het Centraal Museum en op de
HKU Dag, maandag 16 mei op de openingsdag van het festival aan

werken. We ontmoeten elkaar die avond in kringen om onze eigen
vraagstukken te verdiepen en nemen de ruimte om tot
gemeenschappelijk vervolg te komen. Met Marinda Verhoeven, Anke
Jongejan, en anderen.

Dinsdag 17 mei: 13.00-19.30 | Beelden van goed werk
Wanneer is het werk dat we doen goed? De vraag naar 'goed werk' en
hoe dat in praktijk van onderwijs/organisatie te versterken, speelde in de
periode 18-22 in Musework een centrale rol. Goed werk is werk dat deugt
en deugd doet, leerden we. Goed werk is herkenbaar aan drie E's.; het is
Excellent, Ethisch en vol Engagement. In andere woorden: het is goed, het
doet goed en het voelt goed. Op deze tweede festival dag brengen we de
verschillende praktijken waar we aan werkten en werken bij elkaar. Met
Bob Houtkamp (Good Work Company), Tom van Oeffelt, Joan van den
Ende (Aeres), Pieter Baay (Onderwijs 124) en anderen.

Dinsdag 17 mei: 17.30-22.00 | Intimiteit en muziek
De kritische scherpte die we ontwikkelen op ongewenste intimiteit is
volledig op zijn plaats. Tegelijkertijd is in organisaties 'verbinding' nog
steeds het toverwoord. Is dat misschien een gewenste intimiteit? Bart van
Rosmalen met cello, schreef een openbare brief 'het verboden stuk' aan
zijn voormalig celloleraar. Waarom zijn we nooit ingegaan op de
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sensualiteit van muziek? Met tegen- en meesprekers/ performers Jos
Schillings (directeur Conservatorium Utrecht), Peter Rombouts (dans),
Patrick van der Bogt (HU).

Woensdag 18 mei: 13.00-19.30 | Kom bij eigen zinnen
Hoe kun je in de wereld waarin jij van betekenis wilt zijn aan de boot
schudden zonder buiten de boot te vallen, kunst maken zonder je
realiteitszin te verliezen, of de toon zetten, zonder uit de toon te vallen?
Hoe houden we in deze verwarrende tijden onze moed tot
waarheid overeind, wanneer dat ons potentieel de kop kan kosten? Of
kost het inslikken van ons vuur ons uiteindelijk veel definitiever de kop?
Hoe kan tegenkracht constructief vorm krijgen? Kunnen we er school mee
maken, een beweging op gang brengen?Deze middag maken we ruimte
om te worstelen, laveren en dansen voor de Goede Zaak. Kom bij zinnen
en stribbel met ons mee! Met Illya Soffer (directeur IederIn) en de
onderzoekgroep 'eigenzinnige professional Mieneke van der Wal, Josje
van Duin, Maurice Berix, Pieter Lems, Ingeborg Weltevre. Met bijdragen
van Peter Rombouts en Anouk Saleming.

Woensdag 18 mei: 17.30-22.00 | Gezonde verhalen
Wat hebben kunst en zorg elkaar te bieden? Zorg is een veel breder
begrip dan medisch. Het gaat over kwaliteit van leven. Hoe kunnen we
zowel vanuit de zorg als de kunst bijdragen aan een 'caring society'.
Vanuit HKU, HU, Hanze, Fontys, UvH en UMC Utrecht werkten we
afgelopen jaar aan een groter plan: 'creating cultures of care'. Vanavond
brengen we de betrokken community van kunstenaars, makerslabs, zorgen kennis- en onderwijsinstellingen bijeen in een programma met de titel
'gezonde verhalen'.

Donderdag 19 mei: 13.00-19.30 | De leraar als kunstenaar
Is goed leraarschap eigenlijk niet gewoon een kunstdiscipline? Zou er
eigenlijk niet gewoon een kunstacademie voor leraren opgericht moeten
worden? Hebben we in alles wat we van leraar en docent verwachten
eigenlijk niet stelselmatig over de 'kunst' daarvan heen gekeken? Met een
internationale onderzoekgroep bestaande uit Gert Biesta (Edingburg met
collega's), Hanke Drop (HU), Saar Frieling (Hogeschool Leiden), Patrick van
der Bogt (HU), Thieu Besselink (RUU) en Pieter Baay (Onderwijs 124)
verkennen we het thema 'artistry of the teacher' sinds het Musework
festival 2021 waarin Gert Biesta key-note speaker was. We presenteren
onze tussenuitkomsten, nemen deelnemers mee in workshops en
ontvouwen radicale voorstellen op School Maken.
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Donderdag 19 mei: 17.30- 22.00 | De Taal Voorbij
Waar je niet over spreken kunt, daar moet je over zwijgen, zegt de
filosoof Wittgenstein. Of is het zo dat op dat punt van het 'niet gewone
spreken' de kunst begint? Of misschien een onderzoek? Een avond over
het pijnlijke en soms tragisch onoverbrugbare verschil tussen taal en
muziek en tussen concept en werkelijkheid. Daan Andriessen (HU) gaat in
een lezing in op de spanning tussen ordening en vrijheid en nietproductieve eigenzinnigheid. Bart van Rosmalen en Anouk Saleming (HKU)
maken een actuele remake van hun voorstelling 'lang voor er woorden
waren'.

Vrijdag 20 mei 13.00- 19.30 | Kringen maken: een Urban
Dance
Hoe samen te werken, samen te leren, samen te ontwikkelen? We
bouwen overal in het onderwijs en organisatie aan learning communities,
aan onderzoekgroepen. We benadrukken de urgentie van co-creatie en
elkaar over grenzen van vakken en disciplines in het werk te ontmoeten.
Wat kunnen we leren van de non-hiërarchische artistieke praktijk binnen
de Urban Dance, de cipher en het didactische principe achter dat tijdelijk
kringen maken? We werken met Niels Robitzky een grootheid in de Urban
Dance die wereldwijd jureert en workshops geeft. En met Gaby Allard, exdanser, pedagoog, voormalig directeur dans en theater bij ArtEZ en nu
onderzoeker en RvB van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Leren van de
praktijk in de praktijk.
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De Metaal Kathedraal
De plek waar het festival School Maken zich een week lang gaat afspelen
past goed bij ons onderliggende thema ‘vormen van beschaving’, want de
rol die het gebouw speelt in de wereld verandert telkens mee met de tijd.
In 1857 was het een Rooms Katholieke kerk voor de parochie van Onze
Lieve Vrouw ten Hemelopneming. In 1941 kwam de kerk in handen van
zijspanfabriek Hollandia om de mobiliteit van kleine gezinnen zonder auto
te vergroten. Van 1977-2011 was het een metaalfabriek. Sinds 2014 is het
een ecologisch cultureel centrum waar de kunsten bijdragen aan nieuwe
invalshoeken voor wetenschap, onderwijs, stedenbouw en manieren van
leven en werken. De Metaal Kathedraal, heeft er mede voor gezorgd dat
er een voedselbos gaat grenzen aan het omringende gedeelte van
Leidsche Rijn dat nu in aanbouw is en dat de tuinen van die huizen
eetbare planten krijgen. Op het ruime terrein rond de hoofdlocatie
bevinden zich allerlei fascinerende bouw- en kunstwerken. De omgeving is
rijk aan verhalen en verrassingen. De Metaal Kathedraal, een gebouw in
constante transformatie, heeft een heel eigen bijdrage aan het vormen
van (nieuwe) beschaving.
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KOSTEN

NIEUWSBRIEF

We vragen i.v.m. catering- en locatie kosten een kleine bijdrage. Voor een
middag- of avond programma €35,00 en voor de hele dag €45,00.
Studenten betalen €15,00. Wil je maandagavond of woensdagavond
meedoen? Stuur een e-mail naar het adres hieronder. Deze avonden zijn
namelijk op aanvraag.

Festival School Maken is een initiatief van Musework.nl. Mogen we je
opnemen in bestand van onze nieuwsbrief waarin we de komende weken
verder melding maken van de programma’s in ontwikkeling?

AANMELDEN
Aanmelden kan via onderstaande link:

SOCIAL MEDIA
Gedurende het festival zullen we dagelijks passende drukte maken in
de social media met korte artikelen en essays in relatie tot het thema van
de dag. Volg ons op:
https://www.linkedin.com/in/bart-van-rosmalen-67a9665/

INFORMATIE
https://shop.hku.nl/shop/musework-live-festival-2022

Stuur een mail naar muzischeprofessionalisering@gmail.com of neem
contact op met de initiatiefnemers.
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