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U kunt het verhaal vinden via de volgende link:
www.stichtingtoverbal.nl/artikelen/folklore/
pinksterkroon/
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Natuurlijk gaan we door met het verzamelen van dansen,
muziek en liedteksten.
Het boek, de losse dansbeschrijvingen en de bladmuziek zijn nog steeds gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

Dansen onder de pinksterkroon
Hieronder een kleine foto impressie van het dansen onder
de pinksterkroon in Borne.

Van de redactie
Dit keer een 'dunnetje'. Vanwege de dansbeschrijving van
Roza, Roza, bloemen op je hoed in 'het vervolg' welke op
eerste Pinksterdag wordt uitgevoerd vonden we de actualiteit belangrijker dan heel veel tekst en mededelingen. We
wensen iedereen weer veel leesplezier.
Arjen en Cees Tempel

'het vervolg’
Het is zover. We hebben twintig dansen bijeengebracht in
onze on-line dansbundel 'het vervolg'. Dit keer een dans
die eigenlijk maar één dag per jaar wordt uitgevoerd.
In Borne dansen de pinksterbruidjes door het hele dorp:
Roza, Roza, bloemen op je
hoed. Vanuit diverse wijken
trekken ze naar het
Dorsetplein in het centrum
en dansen daar om een
grote prachtig versierde
pinksterkroon.

Roza, Roza, bloemen op je hoed.
Alle mooie meisjes zijn zo zoet.
Roza wil je kronen, kronen, kronen
Roza wil je kronen, kronen jawel.

‘het vervolg’

In 2001 waren we voor het
eerst getuige van dit festijn.
Een verhaal over het dansen onder de Pinksterkroon
verscheen in de tijdschriften Volksdans (2002 - 1 en 2) en
Traditie (zomer 2003).

Zo nu en dan(s)
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17 juli

Drentse dag in Ellert en Brammert
Op zondag 22 juni wordt door leden van de Drentse
Vereniging 't Aol' Volk uit Emmen Openluchtmuseum
Ellert en Brammert in Schoonoord op historische wijze tot
leven gebracht.
Vanaf 11.00 uur tot
16.30 uur is er van
alles te beleven.
De veldwachter
is aanwezig, een
stelend zwerverspaar, een echtpaar
met kinderwagen
en kind, demonstraties door mutsenstiefsters,
de kapperszaak, smederij en timmerwerkplaats zijn
bemand, er worden klokkleedjes geknipt, in het schooltje
wordt ook voorgelezen in het
Drents, kortom te veel om
op te noemen. Bovendien
wordt er gedanst, zowel door
de volwassenengroep als de
jeugd- en kinderdansgroep.
Een kledingshow, boerenbruiloftfeest en puthaaktrouwen
behoren ook tot de activiteiten.
www.ellertenbrammert.nl
www.aolvolkemmen.nl

24 juli	Dag van de klederdracht. Een groot
aantal groepen uit alle delen van het land
tonen hun streekdracht. Een kleurrijk
schouwspel!
31 juli

Dag van het theater

7 augustus	Gastdag in de 'open lucht'. Rondom de
Kerk de traditionele boerenmaaltijd.
14 augustus	Dag van het kind. Kinderspelen zoals
steltlopen, hoepelen, zaklopen, sjoelen
en nog veel meer.
21 augustus

De Verzameldag

4 september

Feestelijke slotdag met shantykoren

www.westfriesefolklore.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.

West-Friese folklore in Schagen

Het programma voor de komende tijd:
14 juni	Dansleiding is in handen van Annemieke
van Wijk

Tien donderdagen een historische optocht in
19e-eeuwse streekdracht, dans en maaltijden in
de openlucht. De optocht begint om kwart voor
elf. Vanaf half twaalf optredens op het
podium bij de Kerk, o.a. de Westfriese
dansgroep Schagen en de Schager
kinderdansgroep.

12, 13 en 14
september

Jubileumweekend, Pieremachochel viert
haar 40 jarig bestaan

11 oktober	Straatoptreden in de middag in
Oudewater

Het programma per dag:
3 juli	Dag van de oude
ambachten
10 juli	Dag van de dans en muziek. Naast de
Westfriese Dansgroep uit Schagen en
de Schager kinderdansgroep zullen ook
't Aol'Volk uit Emmen en de Eastergoa
Skotsers uit Burgum optreden.

Zo nu en dan(s)

Dag van het dier

11 oktober

Danshuis met dansgroep Paloina

8 november

Danshuis met dansgroep At-Va'ani

13 december	Feestelijke afsluiting van het
Jubileumjaar tijdens het danshuis
Het danshuis vindt plaats in Buurthuis Het Bokkie,
Elandplein 25, Utrecht
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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

30 juli -		30e SIVO-festival Odoorn
3 augustus
www.sivo.nl
22-24 augustus DOE DANS Festival Vierhouten
www.doedans.nl

Naast festivals organiseren veel dansgroepen ook andere
activiteiten.

5-7 september	Beleef Landleven in het Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem
www.beleeflandleven.nl
www.openluchtmuseum.nl

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

20 september	Nationale Folkloredag in de gemeente
Bronckhorst
www.ffgn.nl/nationale-folkloredag/

7 juni	Traditionele Twentse Boerenbruiloft
Losser Böggelrieders en Daansers
facebook.com/events/230639153800913

Wie weet komen we elkaar ergens tegen.

8 juni

Pinksterbruidjes in Borne
www.folkloregroepborne.nl

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

18-25 juni

Salland Festival Raalte
www.sallandfestival.nl

Overzicht festivals en dergelijke

Oproep

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

22 juni	Drentse dag in museum Ellert en
Brammert in Schoonoord
www.ellertenbrammert.nl
www.aolvolkemmen.nl

Colofon
Zo nu en dan(s)
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25-28 juni	Internationaal Folkloristisch Dansfestival
Bolsward
www.skotsploech.nl
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info@stichtingtoverbal.nl
KvK 41232303
teksten:
Cees Tempel
vormgeving:
Arjen Tempel

26-29 juni	Internationaal Folklore Festival 'Op
Roakeldais' Warffum
www.oproakeldais.nl
 juli 3
5 september

West-Friese marktdagen in Schagen
(iedere donderdag)
www.westfriesefolklore.nl

11-18 juli

Werelddansfestival Schoten
helloschoten.be

23 juli	60e Boerebrulloft Joure m.m.v. de
Eastergo skotsers
www.boerebrulloft.nl
23-27 juli

Zo nu en dan(s)

51e Europeade in Kielce / Polen
www.europeade.eu
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