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Het heeft lang geduurd voordat we weer een nummer van
onze digitale nieuwsbrief klaar hadden.
Belangrijkste reden is het feit dat we ons sinds ruim een
jaar ook bezig houden met het samenstellen en vorm
geven van het blad Folklore, een uitgave van de Federatie
van Folkloristische Groepen in Nederland.
Helaas geen Portret van een dansleider. De door ons bena
derde persoon haakte op een gegeven moment toch af.
Volgende keer beter. Wel een recensie van de leuke CD
'van oud papier' volgespeeld en gezongen door het duo
Windroos.
Daarnaast natuurlijk weer de gebruikelijke lijst met
activiteiten van het Nederlands Danshuis Pieremachochel
en een uitgebreide lijst van festivals en dergelijke.

Zo nu en dan(s)
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Het boek Muzijkstukken / Törf speelt Beukema (ISBN
90-9011746-6) met daarin o.a. de facsimile-uitgave van het
manuscript is te koop via www.torf.nl.

‘het vervolg’
Deze keer één nieuwe
dansbeschrijving: De
Keppelsche BoerenQuadrille. We hebben deze
dansbeschrijving op verzoek
samengesteld aan de hand
van de oorspronkelijke
beschrijving in de dansbun
del Oude Nederlandsche
Volksdansen Bundel 1 uit
1927. De oorspronkelijke
dansbeschrijving en blad
muziek beschreven door Anna Sanson-Catz en Anne de
Koe bevatten een aantal fouten en onduidelijkheden. De
dansbeschrijving was bijvoorbeeld niet zoals wij gewend
zijn met een indeling in maten, maar was gebaseerd op de
tekst van het lied. Aangezien de dans tegenwoordig weer
uitgevoerd wordt hebben wij de dansbeschrijving aange
past en de bladmuziek verbeterd. De muziek is dezelfde
als ons bekende Sinterklaasliedje 'O, kom er eens kijken'.
We wensen iedereen veel dansplezier met deze quadrille.

‘afslag noord’ maakt deel uit van onze uitgave
‘het vervolg’ en is dan ook gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

Jaar van het Immaterieel Erfgoed
Op zondag 2 september
tekende toenmalig
staatssecretaris Halbe
Zijlstra het UNESCO
Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed bij de opening van het Bloemencorso in Zundert.

‘het vervolg’

Op zaterdag 13 oktober organiseerde het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed VIE een
manifestatie in Fort Voordorp bij Utrecht.

De dans is als zeventiende dans toegevoegd aan de online dansbundel 'het vervolg'.
Het boek, de losse dansbeschrijvingen en de blad
muziek zijn nog steeds gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

Bijna vierhonderd vertegenwoordigers van immaterieel
erfgoed organisaties kwamen bij elkaar om op allerlei
manieren hun erfgoed aan de ander te tonen. Er waren
onder andere een informatiemarkt, demonstraties van
verschillende oude sporten, een ambachtenplein, lezingen
en een modeshow van oude en nieuwe streekdrachten.

‘afslag noord’
Ook hier één nieuwe
dansbeschrijving: De
halve maan. De dans is
gemaakt op de muziek
van een Exose (nr. 18)
uit het handschrift van
Jacob Pieters Beukema, Groningen ca. 1840. Eerder
beschreven voor het Zomerfestival in Nunspeet in 2000.
De dansbeschrijving is ontdaan van wat storende foutjes
en ook bij deze dans dankzij de medewerking van de
Groningse muziekgroep Törf de bladmuziek.

Deze show mocht ik 's middags tweemaal presenteren
voor een zeer geïnteresseerd publiek.
Niet alleen traditionele en moderne streekdracht uit
Zeeland, Staphorst en Twente, maar ook uit Afghanistan,
Turkije en Marokko liepen over de catwalk. Het publiek
was enthousiast.

De oorspronkelijk CD Törf speelt
Beukema (TÖRF TSP 003) is helaas
uitverkocht, maar kan in principe via
alle bibliotheken geleend worden
vanuit de Centrale Discotheek:
www.muziekweb.nl/Link/KAX6775

Zo nu en dan(s)
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's Ochtends had directeur Ineke Strouken tot veler ver
rassing al meegedeeld dat de eerste drie tradities op de
Nederlandse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
waren geplaatst: De Boxmeerse Vaart, het Bloemencorso
in Zundert en de Sint Maartenviering in Utrecht.

interessant. Maar, nadat ik een aantal andere opnames van
deze dans heb beluisterd, kwam ik er uiteindelijk achter:
De Skotse Trije is een dans voor acht dansparen en wan
neer men die met zijn allen gaat zingen is het voor mij pas
wat het wezen moet.

De dag was een waardige, maar vooral feestelijke afslui
ting van het Jaar van het Immaterieel Erfgoed.
www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl

Van oud papier / Recycled Dutch Music
Windroos
Syncoop 5772 CD 308

Kort maar krachtig

'Folklore'

Wietze Pieter Kikstra
en Irina Sarolea vor
men samen het duo
'Windroos'. Met veel
plezier hebben ze de
CD 'VAN OUD PAPIER'
opgenomen. Een CD
vol met liederen, liedjes,
dansen en dansjes,
waarbij ze zich niets
hebben aangetrokken van historisch verantwoord uitvoe
ren. Dat maakt deze CD zo verrassend. De melodieën en
teksten komen bijna allemaal uit oudere bundels, vandaar
de titel van de CD, waarbij de Engelse titel Recycled Dutch
music, misschien nog wel veelzeggender is. De stokersuite,
De uilsuite en Taritata, liedjes die voor mij als oud-leer
kracht bijna allemaal meezingers zijn. Maar ook oudere
liederen als Ic clam den boom al uppe en Bedwongene liefde
zijn bepalend voor de sfeer op deze CD.

Zoals in het begin reeds
gemeld zijn we sinds ruim
een jaar betrokken bij
de redactie van het blad
'Folklore', een uitgave van de
Federatie van Folkloristische
Groepen in Nederland. Het
mooi geïllustreerde blad
verschijnt vier keer per jaar
op A5 formaat en bevat naast
reisverslagen van diverse
groepen ook allerlei versla
gen en aankondigingen van Feesten, Festivals en Folklore,
activiteiten van de verschillende groepen. Daarnaast ook
regelmatig opiniërende artikelen over vernieuwende
streekdracht, jongerengroepen, immaterieel erfgoed.
U kunt zich op het blad abonneren voor € 15,00 per jaar
via het secretariaat van de FFGN: bezijlstra@hetnet.nl of
tel. 0511-423312.

De verrassing zit hem vaak in de grote hoeveelheid instru
menten die het duo bespeelt, waardoor er bijvoorbeeld
steeds een ander dansorkest bezig lijkt. De Wals nr. 50 van
Beukema wordt gespeeld op piano en trekharmonica,
mooi, maar nauwelijks dansbaar. De Horlepiepen gespeeld
op twee trekharmonica's smeken bijna om gedanst te
worden. Voor het nummer 42 tegen 1, twee walsen uit het
manuscript van Wieger Michiels Visser geldt hetzelfde. Bij
het beluisteren van d'Uytrechtse Vreeden waan ik mij in
de Provence door de fijferfluiten samen met de trommel,
waardoor het lijkt op de galoubet-tambourin combinatie
die daar zeer gebruikelijk is.

U kunt de laatste nummers van het blad Folklore vinden
op de website van de Federatie: www.ffgn.nl/folklore
Een gratis kennismakingsexemplaar kunt u aanvragen via
redactie@stichtingtoverbal.nl.
Van harte aanbevolen.

Nederlands Danshuis Pieremachochel
Dansgroep Pieremachochel organiseert maandelijks het
Nederlands Danshuis in buurthuis Het Bokkie aan het
Elandplein in Utrecht.

Eén nummer blijft voor mij een vreemde eend in de bijt.
De Skotse Trije, een van suites met liedjes in het Fries en
het Nederlands en vooral veel schotsjes, samengesteld
door J.L. de Jong in 1953. De muziek swingt zoals het
moet. Het feit dat er een andere serie is gekozen dan
meestal in Friesland gebruikelijk is maakt het alleen maar

Zo nu en dan(s)

Onder begeleiding van levende muziek door het
Pieremachochol orkest leert u een aantal dansen aan.
Ervaring is dus niet nodig, er worden altijd dansen
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uitgelegd. Gastspelers zijn ook welkom om mee te komen
spelen met het eigen orkest.

4 juli -	
West-Friese marktdagen in Schagen
5 september	(iedere donderdag)
www.westfriesefolklore.nl

Het programma voor de komende tijd:
12 januari	'Goud van oud', dansleiding Bartien van
Dam.

8 - 14 juli	Internationaal Folklore Festival 2013
Schagen
www.siffschagen.nl

9 februari	Workshop met dansen uit Zuidwest
Frankrijk door Augustin en Pascale de
Mari met muzikale begeleiding van
Drieërlei. Na de workshop gaat het
Pieremachochel orkest verder.

12 - 19 juli

Werelddansfestival Schoten
www.festivalschoten.be

21 - 28 juli	Internationaal Folklore Festival Zeeland
www.zeelandmeets.nl

9 maart	Guus van Kan zal deze avond de danslei
ding hebben.

23 - 27 juli

13 april	De dansleiding is deze avond in handen
van Jan van der Meulen met Friese
dansen.

31 juli -	
SIVO-festival Odoorn
4 augustus	www.sivo.nl

11 mei		Geen danshuis.

30 augustus -	
1 september

8 juni	De dansleiding wordt verzorgd door
Maartje Ligthart.

Wil je ook in de toekomst nog verzekerd zijn van toezen
ding van deze nieuwsbrief stuur hem dan door naar jou
bekende dansleiders, muzikanten en andere belangstel
lenden. We zoeken serieus naar nieuwe belangstellenden.

€ 7,50; begin 20.00 uur.
Marion Seeman: 020 - 637 30 24
info@DansgroepPieremachochel.nl
www.DansgroepPieremachochel.nl

Volg om je aan te melden voor onze gratis e-mail nieuws
brief de volgende link:
www.stichtingtoverbal.nl/nieuwsbrief/

Overzicht festivals en dergelijke
19 - 24 juni

DOE DANS Festival Biddinghuizen
doedans.wordpress.com

Oproep

Het danshuis vindt plaats in Buurthuis Het Bokkie,
Elandplein 25, Utrecht
Bus 8, halte Robijnlaan
Toegang:
Info:
E-mail:
Website :

50e Europeade In Gotha / Duitsland
www.europeade.eu

Colofon

Salland Festival Raalte
www.sallandfestival.nl
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teksten:
Cees Tempel
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23 juni	Drentse dag in museum Ellert en
Brammert in Schoonoord
www.ellertenbrammert.nl
www.aolvolkemmen.nl
26 - 29 juni	Internationaal Folkloristisch Dansfestival
Bolsward
www.skotsploech.nl
26 - 30 juni	Internationaal Folklore Festival “Op
Roakeldais” Warffum
www.oproakeldais.nl
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