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Update status Muziekbank online en balie
September 2022
Deze maand weer een korte nieuwsbrief, veel medewerkers van de Muziekbank zijn
nog op vakantie (of net terug ;).
Online
De overstap naar V-Smart houdt ons nog steeds bezig.
Op dit moment kan je via de website van de Bibliotheek Enschede
(https://www.bibliotheekenschede.nl/) CD's zoeken en reserveren. De status is hier
actueel.
De collectie is te bekijken op de website van de Muziekbank, de status van cd's
(aanwezig of niet) is hier nog niet correct.
Houd de website van de Muziekbank in de gaten voor de meest actuele informatie
(mededelingen, afwijkende openingstijden, etc.)
Aangepaste openingstijden
In verband met beperkte beschikbaarheid van onze medewerkers gelden de
volgende openingstijden:
Ma
Di

11:00 – 14:00
Gesloten

Wo
Do
Vr

Gesloten
11:00 – 17:00
11:00 – 17:00

Za
Zo

11:00 – 15:00
Gesloten

Met vriendelijke groet,
Willem Smith
Bestuur Muziekbank
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Luisterrijk, Muziek en Mystiek
Op zaterdag 17 september aanstaande gaat de nieuwe serie Luisterrijk lezingen van
start
Het onderwerp van de eerste lezing is: ‘Muziek en Mystiek’.
Deze lezing wordt verzorgd door Jan Bijkerk.

In deze lezing zal hij allereerst stilstaan bij het begrip mystiek. Daarna zal hij langs
verschillende invalshoeken toelichten hoe mystiek ‘bedreven’ kan worden en welke
rol muziek daarin kan spelen. Hierbij zullen verschillende muzieksoorten de revue
passeren: zowel ‘oude’ muziek, klassieke muziek, exotische muziek als moderne
muziek.
Zoals gewoonlijk wordt de lezing gelardeerd met luistervoorbeelden.
Datum: zaterdag 17 september 2022
Tijd: 13:30 uur-14:30 uur
Locatie: Openbare bibliotheek Pijpenstraat, zaal “De Pijpenla”.
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Voordelig nieuwe CD’s, LP’s en DVD’s bestellen
Wist u dat u als vriend van de Muziekbank voor een relatief voordelige prijs LP's,
CD's, DVD's en Blu-rays kunt bestellen?

Op onze website www.muziekbank.nl kunt u op titel of artiest zoeken.
Onderaan de pagina (na de leenresultaten) vindt u een overzicht van ons
verkoopaanbod.
U kunt uw bestelling plaatsen door de gegevens van de titel over te nemen of te
kopiëren.
Deze gegevens zijn:
de drager (LP, CD, of DVD), de artiest, de albumtitel, het land van uitgave en de
prijs.
Als u deze gegevens en uw naam en lidmaatschapsnummer stuurt
naar collectie.muziekbank@gmail.com
krijgt u in uw mail een bevestiging van uw bestelling en een bericht wanneer de
bestelling binnen is.
U kunt uw bestelling dan afhalen aan de balie van de Muziekbank.
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Geslaagde buitenverkoop CD’s & LP’s
Zaterdag 30 juli was er eindelijk weer een verkoopdag buiten op het terras bij Stoet.
Om kwart over 9 waren we met verschillende vrijwilligers al in de bibliotheek
aanwezig. We begonnen direct met het verbouwen van het terras van Stoet. We
mochten een groot deel van het terras gebruiken.
We hebben eerst de stoelen en tafels van Stoet verwijderd. Een paar tafels hebben
we laten staan voor Peter en Jan, twee verkopers van LP’s die graag van onze
verkoopdag gebruik maken om hun eigen spullen te verkopen.

De resterende ruimte hebben wij gevuld met eigen tafels en daarna volgezet met
dozen CD’s en LP’s.
Om 11 uur zou de verkoop beginnen, maar tegen half 11 liepen de eerste
muziekliefhebbers al te snuffelen in de dozen. Geholpen door het mooie weer was
het de hele dag door gezellig druk. De verkoop liep zo goed dat we vaak de dozen
weer hebben moeten aanvullen met extra CD’s.
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