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Waar de dans vandaan komt
is bij ons niet bekend, wel
dat hij zowel in Twente, in
Salland, als in de Achterhoek
wordt gedanst. Overal op
vrijwel dezelfde muziek.
Extra informatie is natuurlijk
van harte welkom.
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De dans is als negentiende
dans toegevoegd aan de online dansbundel ‘het vervolg’.
Het boek, de losse dansbeschrijvingen en de bladmuziek zijn nog steeds gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

‘het vervolg’

Van de redactie
Daar zijn we weer met een nieuwe digitale nieuwsbrief ‘Zo
nu en dan(s)’. Er is ons een aantal keren gevraagd of we de
nieuwsbrief ook in gedrukte versie verspreiden. Nee dus,
want dat kost veel te veel aan verzendkosten. Nu kost het
ons niets en je bepaalt zelf of je de boel uitprint of dat je
het alleen maar leest.

Van Almelose tot Zelhemse kermis
‘Deze muziek voor het merendeel niet van origine ....,
waarin Holland de vensters wijd open had voor dat
wat van elders kwam, het gretig aanvaardend en aan
zijn behoeften aanpassend, en het dan onbekommerd
met het eigene - meestal uit vroeger tijd - vermengend.
Dat was typisch Hollands.’

Dit keer o.a. een verhaaltje over een nieuwe boekje dat we
het afgelopen jaar al hebben uitgebracht.
‘Van Almelose tot Zelhemse kermis’ werd samengesteld
voor dansgroepen in het oosten van het land. Van diverse
kanten uit de rest van het land werd ons om een exemplaar verzocht. Ook hier geldt: nee, want de kosten lopen
dan echt de pan uit. Je kunt het gratis downloaden.

Deze tekst van musicologe
Marie Veldhuyzen, afkomVan Almelose tot Zelhemse kermis
stig uit het voorwoord
van de heruitgave in 1972
van de Oude en Nieuwe
Hollantse Boeren Lietjes en
Contradansen (1700-1716) is
evenzeer van toepassing op
dit overzicht van de dansen
Overzicht dansprogramma district Oost
die nu op het programma
staan bij district Oost van de
Federatie van Folkloristische
Groepen in Nederland aangesloten dansgroepen.
Onder de titel ‘Van Almelose tot Zelhemse kermis’ is vorig
jaar een overzicht van het dansrepertoire van de dansgroepen van de Federatie van Folkloristische Groepen in
district Oost verschenen.

We wensen iedereen weer veel leesplezier. Reacties zijn
weer van harte welkom.
Arjen en Cees Tempel

'het vervolg’

van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland
samengesteld en van toelichtingen voorzien door Cees Tempel

Nu afgelopen weekend de Olympische spelen zijn geëindigd met een overvloed aan medailles voor de
Nederlandse schaatsers werd het tijd dat de
Schaatsenriederspolka eindelijk op papier verscheen.
De dans wordt bij diverse groepen in Oost-Nederland
uitgevoerd. Niet dat men hier let op rondjes van zoveel
seconden, maar men schaatst wel met plezier.
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Veel meer dansen dan verwacht werden door besturen
en dansleiders van de groepen op de lijsten ingeleverd.
Natuurlijk was de Driekusman de onbetwiste ‘winnaar’,
maar ook de Hoksebarger en de Riepe riepe garste werden
veel ingevuld. Daarnaast staan er heel veel dansen uit de
ons omringende landen vermeld en zelfs dansen uit de
Balkan. De invloed van festivalbezoeken en dansuitwisselingen met groepen uit het buitenland zijn overduidelijk
merkbaar. In totaal achtendertig dansgroepen leverden
hun lijst in en waren altijd bereid om antwoord te geven
op de vele vragen die er dan waren.

Tot slot willen we een gezamenlijk eindfestival organiseren. Een dag met workshops, voorstellingen en een
slotbal. Voor dit laatste vragen wij uw steun met een
crowdfundingactie via Tilburg Voor Cultuur:
www.tilburgvoorcultuur.nl/project/annethe-nodigt-uit/
Van harte aanbevolen.

DOE DANS
Ook dit jaar wordt er
weer een DOE DANS
Festival georganiseerd.
Het programma moet
nog groeien en of er
Nederlandse dansen
worden aangeleerd is
dus nog niet bekend.
Maar het zal toch wel.

Op- en aanmerkingen zijn hartelijk welkom en zullen te
zijner tijd op de website vermeld worden.
Het totale overzicht (30 A4-tjes) is te downloaden via de
volgende link:
www.stichtingtoverbal.nl/dansen-district-oost/
Overzicht dansprogramma district Oost van de Federatie van
Folkloristische Groepen in Nederland

Rene Peeters, voorzitter van het DOE DANS bestuur
schreef de volgende uitnodiging:

samengesteld en van toelichtingen voorzien door Cees Tempel

Beste aloude en nieuwe Doe Dansbezoekers,
Als voorzitter van de Stichting Doe Dans ben ik erg
tevreden dat we op 22-23-24 augustus 2014 weer een
mooi nieuw Doe Dans kunnen organiseren. Dit keer op
de alom bekende Paasheuvel. Voor velen van u bekend
terrein met ongetwijfeld mooie herinneringen aan muziek,
dans, liefde, samenzijn. Geen Biddinghuizen meer, want
het danst en swingt zo moeilijk tussen de vele nieuw
gebouwde en te bouwen vakantiehuisjes.
Doe Dans 2014 zal een weekje eerder zijn dan u van ons
gewend bent, maar vanaf 2015 zitten we weer oud en
vertrouwd aan het einde van augustus. Voor een enkeling
is een weekje eerder wat lastig, voor de meesten gelukkig
niet, want in het grootste deel van het land zijn de scholen
alweer begonnen. Ook mikken we op wat meer mensen
uit België, Duitsland en misschien wel andere nabije
buitenlanden.

Anne Thé vraagt steun
AnneThé is een dansgroep die ruim 10 jaar aan de weg
timmert onder leiding van choreografe Annette Truijens
Thodé. De choreografieën van AnneThé bevinden zich in
een hoek van het dansveld waarin nog weinig gebeurt.
Volksdanschoreografieën met een eigentijds tintje!
Annette werkt vanuit een conceptuele benadering met
volksdans, wat in de folklore niet gewoon is. De choreografieën komen voort vanuit een vraag, een gegeven
waarmee Annette samen met haar dansers op onderzoek
uit gaat en zo tot een eigentijdse vorm komt. De traditie
is daarbij altijd uitgangspunt, de uitkomst steeds weer
verrassend anders!
Voor folkloristische publiek doen de choreografieën van
AnneThé modern aan, voor het overige publiek doet het
folkloristisch aan!
Veel festivals en amateurpodia zijn de afgelopen jaren
weggevallen. Dat maakt dat ze zelf in actie komen en een
tournee organiseren, waarbij Onder Ons, Vrouw Volk, Tour
de Folk en Rokjesdag getoond zullen worden. Voor deze
tournee hebben de AnneThé Dansers samenwerking
gezocht met andere volksdansgroepen in het land.

Ik hoop dat u in uw eigen netwerk ook reclame zult maken
voor Doe Dans. Het programma is aan het groeien en zal
prachtig worden. We zien 2014 als een trampoline naar
2015. Met hulp van een groot aantal dansleiders en choreografen willen we Doe Dans dan nog wat groter aanpakken met ook choreografen en een of meer dansgroepen
uit het buitenland.
Maar natuurlijk blijven ook de Nederlandse topdocenten
en Nederlandse groepen van harte welkom.
Wilt u het programma voor Doe Dans 2014 zien groeien?
Open dan regelmatig onze site www.doedans.nl of kijk op

Premiere op 29 maart in De NWE Vorst in Tilburg
Phoenix op 25 mei in theater Gigant in Apeldoorn
Internationale dans Eindhoven op 13 juni in het
Parktheater in Eindhoven
Ralda op 15 juni in theater Hof in Salland in Raalte
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de facebook pagina. En het zou prachtig zijn als u iemand
mee zou nemen naar Doe Dans die nog nooit geweest is
of heel lang geleden ooit geweest is. U bent onze beste
verkoper!

6 april	Folkloremiddag Twentsche Leu
www.twentscheleu.nl
27 april	Wandeltocht Borculose
Lebbenbruggedansers
www.lebbenbruggedansers.nl

Rene Peeters, voorzitter Stichting Doe Dans
Meer informatie vind je op: www.doedans.nl

18 mei	Marker 'IJs'bruiloft in het
Zuiderzeemuseum
www.zuiderzeemuseum.nl

Nederlands Danshuis Pieremachochel
Pieremachochel organiseert het Nederlands Danshuis, dat
eens per maand wordt georganiseerd in buurthuis Het
Bokkie aan het Elandplein in Utrecht. Onder begeleiding
van levende muziek leert u een aantal nieuwe dansen
aan. Ervaring is dus niet nodig, er worden altijd dansen
uitgelegd. Muzikanten zijn ook welkom om mee te komen
spelen met het eigen orkest.

29 mei	Traditionele Broodlevering bij de
Muldersfluite
www.wijerentolde.nl

Programma voor de komende tijd:
8 maart 	Er worden dansen aangeleerd door Elske
Hoen
12 april		Dansgroep de Meerse Hoppers uit
Hoofddorp komt op bezoek en zal een
optreden verzorgen en enige dansen
aanleren
10 mei		Dansleiding is in handen van Erik
Pluylaar met American Country Dances

7 juni	Pinksterbruidjes in Borne
www.folkloregroepborne.nl

14 juni		Dansleiding is in handen van Annemieke
van Wijk

18-25 juni	Salland Festival Raalte
www.sallandfestival.nl

Het danshuis vindt plaats in Buurthuis Het Bokkie,
Elandplein 25, Utrecht
Bus 8, halte Robijnlaan
Toegang:
€ 7,50; begin 20.00 uur.
Info:
Marion Seeman: 020 - 637 30 24
E-mail:
info@DansgroepPieremachochel.nl
Website :
www.DansgroepPieremachochel.nl

22 juni	Drentse dag in museum Ellert en
Brammert in Schoonoord
www.ellertenbrammert.nl
www.aolvolkemmen.nl
25-28 juni	Internationaal Folkloristisch Dansfestival
Bolsward
www.skotsploech.nl

Overzicht festivals en dergelijke
Naast festivals organiseren veel dansgroepen ook andere
activiteiten.

26-29 juni	Internationaal Folklore Festival 'Op
Roakeldais' Warffum
www.oproakeldais.nl

9 maart	Needse Folkloremiddag
www.havezathedansers.nl

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

21 maart 	Lentebal
www.kleppermanvanelleven.nl
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11-18 juli	Werelddansfestival Schoten
www.helloschoten.be

Muziek en dans uit Oost-Nederland

23 juli	60e Boerebrulloft Joure m.m.v. de
Eastergo skotsers
www.boerebrulloft.nl

20 dansbeschrijvingen
met tekst en bladmuziek.

23-27 juli	51e Europeade in Kielce / Polen
www.europeade.eu

Toelichting op de
dansterminologie.

30 juli -		30e SIVO-festival Odoorn
3 augustus
www.sivo.nl

Achtergrondinformatie
over dansmuziek, dansgroepen, streekdracht,
schrijfwijze van de dialecten en dansstijl. Daarnaast
diverse verduidelijkende
foto’s.

door Cees Tempel

22-24 augustus	DOE DANS Festival Vierhouten
www.doedans.nl
5-7 september	Beleef Landleven in het Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem
www.beleeflandleven.nl
www.openluchtmuseum.nl

Een recensie uit de vakpers:
“… Het resultaat is een duidelijke beschrijving
van twintig dansen. Maar wat het boek zo
interessant maakt, is de uitgebreide inleiding,
waarin diep wordt ingegaan op kleding, dansstijl, dansgroepen, muziek en historie. Die
inleiding én de uitgebreide literatuurlijst zorgen ervoor dat het boek ‘Muziek en dans uit
Oost-Nederland’ uitsteekt boven de gemiddelde
‘volksdansbundel’.”
(Bulletin Folkloristisch Danstheater 1987)

20 september	Nationale Folkloredag in de gemeente
Bronckhorst
www.ffgn.nl/nationale-folkloredag/
Wie weet komen we elkaar ergens tegen.

Oproep
Stuur deze nieuwbrief door naar jou bekende dansleiders,
muzikanten en andere belangstellenden, zodat zij zich ook
kunnen aanmelden.

Het boek is voor € 12,90 + verzend- en administratiekosten te bestellen op:
www.tempel-fotografie.nl

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

Colofon
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