
Nieuwsbrief XI: Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen - december 2012 
Deze korte nieuwsbrief heeft maar één hoofdpunt: de verhuis van de leeszaal. Daarnaast krijgt u nog 
een kleine selectie uit de recente aanwinsten.                                                                                                  
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kan u altijd terecht op bibliotheek.kc@artesis.be en op 
http://www.artesis.be/conservatorium/bibliotheek/bibliotheek.htm 
 
* Kerstvakantie 
De bibliotheek sluit van 22 december 2012 tot en met 6 januari 2013. 
We wensen u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 
 
* De leeszaal verhuist! 
Eindelijk is het zo ver: op 17 december laadt een verhuisfirma alle boeken, tijdschriften en partituren in 
dozen en verhuist de leeszaal van de vierde verdieping in de boekentoren naar de nieuwbouw (Beel 
laag). Na de kerstvakantie staan de bibliotheekmedewerkers klaar om u in de nieuwe leeszaal te 
verwelkomen. Niet alleen wacht er u dan een nog groter aanbod aan boeken, partituren en 
tijdschriften – cd’s en dvd’s verhuizen naar de uitleendienst – maar dankzij de samenwerking met 
deSingel en het VAi zullen we de openingsuren kunnen verruimen, zodat u ook ’s avonds en tijdens 
het weekend in de leeszaal terecht kan. Ondertussen vragen we wel uw begrip voor de lastige situatie 
tijdens de verhuisweek: u kan in de oude leeszaal wel nog terecht om catalogi en databases te 
raadplegen, maar voor de partituren, boeken en tijdschriften moet u geduld oefenen tot het nieuwe 
jaar.  
 
* Research portaal 
Om onze gebruikers wegwijs te maken in de digitale bibliotheekwereld hebben we als leidraad een 
research portaal ontwikkeld. Naast algemene informatie krijgt u hier toegang tot verschillende catalogi, 
databanken, gedigitaliseerde partituren en boeken, bijzondere collecties en webtentoonstellingen. 
Deze website zal regelmatig worden geüpdatet en aangevuld, zo komen er ook aparte pagina’s voor 
dans en drama. Ondertussen zijn uw opmerkingen en aanvullingen zeer welkom. U kan het research 
portaal vinden op: http://www.libraryconservatoryantwerp.be.  
 
* Een kleine greep uit de vele aanwinsten: 
Partituren: 
 
Berio, Luciano, Passagio: messa in scena (UE, 1963) 
Birtwistle, Harrison (Jean Ockeghem), Ut heremita solus: instrumental motet (UE, 1979) 
Boulez, Pierre, Dérive : pour six  instruments (UE, 1984) 
Dallapiccola, Luigi, Three questions with two answers (Suvini Zerboni, 1977) 
De Vocht, Lodewijk, Concerto voor cello en orkest (MPH, 2012) 
Guillou, Jean, Pièces furtives : pour orgue (Schott, 2000)  
Kagel, Mauricio, Anagrama (UE, ca. 1965) 
Penderecki, Krzysztof, Ubu rex : burleske Suite für grosses Blasorchester (Schott, 1996) 
Schnittke, Sonata Nr. 1 für Violine und Klavier (Sikorski, 1974) 
Willcock, Ian, The resistance of water : for cor anglais solo (Bärenreiter, 2000) 
 
DVD’s: 
 
Christian Lindberg : the total musician (BIS, 2008) 
Rosas: Hoppla! (Editions à voir, 2007) 
Sjostakovitsj, Dmitri, Katerina Izmailova (Decca, 2006) 
Stravinsky, Igor, Le sacre du printemps: a ballet by Uwe Scholz (EuroArts, 2008) 
 
* Facebook 
De laatste nieuwtjes en signalementen van aanwinsten vindt u ondertussen nog altijd op onze 
Facebookpagina:  
http://www.facebook.com/pages/Bibliotheek-Koninklijk-Conservatorium-Antwerpen/113690565260.  
 


