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Dit keer geen nieuwe
dans, maar het hoofdstuk
Terminologie.
Een op zich droog verhaal,
maar hiermee worden
misschien een deel van
de vragen die gesteld zijn
opgelost.
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Het boek, de losse dansbeschrijvingen en de bladmuziek zijn nog steeds gratis te
downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

‘het vervolg’

Van de redactie
Dit jaar eindelijk weer drie nummers.
We hebben het idee dat nieuws over danstradities op dit
moment wat worden ondergesneeuwd door de discussie
over Zwarte Piet. Zelf herinner ik me dat ik in mijn jeugd,
heel lang gelden dus, mijn gezicht regelmatig met een
boven het vuur zwartgeblakerde kurk van enige onduidelijke strepen heb voorzien om daarna in een door mijn
vader gemaakt Pietenpak samen met de zoon van een
plaatselijke fotograaf met kinderen op de foto ging. Het
waren zwart-wit foto's. De kinderen vonden het prachtig.
Ik hoop dat de discussie snel voorbij is en dat Zwarte Piet
weer gewoon zwart wordt en vooral blijft.

In het volgende nummer een aangepaste samenvatting
van de overige inleidende hoofdstukken van Muziek en
dans uit Oost-Nederland.

Portret van een dansleider
Na een jaar eindelijk weer een portret. Tine Horn is o.a.
dansleidster bij de Westfriese Dansgroep Schagen. Samen
met haar man Kas danst ze ook bij deze groep. Velen
zullen Tine nog kennen als vaste bezoekster van het Doe
Dans Festival. Zij was zo'n dansweekend niet te stoppen.
Kas is misschien nog wel bekender. Op zijn klompen tapte
hij menig frisje en biertje in het Folkcafé. Geniet van het
verhaal van Tine.

Een nieuwe activiteit in de rubriek overzicht festivals en
dergelijke is het vetpriezen of de slachtvisite. Vooral in de
Achterhoek is dit een oude traditie, waarbij het varken op
de ladder wordt gebonden om daarna in hapklare brokken gesneden te worden.

Persoonlijke gegevens:
Naam:
Tine Horn-Bonkenburgh
Geboren:
17 februari 1942 in Uitgeest
Woonplaats:
Obdam
Burgerlijke staat: sinds 1961 gehuwd met Kas
Beroep:
coupeuse

We wensen iedereen weer veel leesplezier.
Arjen en Cees Tempel

Wanneer ben je begonnen met volksdansen?
Vanaf de 70-er jaren. Allereerst in Heemskerk. Onder
andere les van Linda Hoekstra (Paloina), daarna in
Purmerend, Bergen (Gaida) en wat er nog zo meer op mijn
pad kwam. Ik vind heel veel dingen leuk.

'het vervolg’
Het is zover. We hebben twintig dansen uit OostNederland bijeengebracht in onze on-line dansbundel 'het
vervolg'.
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Dansopleiding:
Geen kaderopleiding, wel heel veel dansspecials gevolgd
bij bekende en onbekende specialisten uit binnen- en
buitenland. Na 2000 ben ik, voornamelijk via dansdocent
Wim van Vliet in contact gekomen met het West-Friese
dansgebeuren. Ik ben toen, samen met Kas gaan dansen
bij de groepen in Den Oever en Hoogwoud.

Dans je zelf nog?
Ja, ik dans ook heel graag zelf. Ik dans internationaal
bij Koftos in Hoorn: op dinsdag bij Sara Damen en op
woensdag bij Tanja de Jager. Bovendien dans ik woensdagochtend in Waarland bij Wim van Vliet en dan donderdagavond in Schagen.
Andere favoriete bezigheden en hobby's:
Wat betreft de folklore: ik zorg dat de kanten kappen en weer goed uit zien, doe iets aan de pakken
(geef raad en spring bij) en zit bij beide groepen in de
kledingcommissie.
Verder werk ik graag in de tuin. We hebben een groentetuin, fruitbomen en struiken, borders en een windsingel
waar veel in gesnoeid moet worden, meestal meer werk
dan tijd....

Ben je dansleider bij een groep?
Na een korte kadercursus bij Elsche Korf ben ik zo
nu en dan les gaan geven en dat dus uitsluitend met
folkloredansen.

Leukste vakantiebesteding:
Daar tussendoor gaan we nog weg, tentje in de auto en
we zien wel. Overal zijn mooie plekjes, leuke musea en
festivals.
Omdat ik zoveel wil doen en veel dingen leuk vind raak ik
soms aardig in tijdnood, maar door mijn optimisme komt
alles meestal wel goed.
Leuke kanten aan het lesgeven:
De leukste dingen aan het dansen vind ik de optredens in
binnen- en buitenland, alleen als het zo warm is met al die
kleding aan, oei... Jammer vind ik dat sommige mensen te
gauw van mening zijn dat het dansen wel oké is, terwijl ik
van mening ben dat je altijd moet streven naar beter.
Wie had de meeste invloed op je carrière?
Al dit gedoe had ik zeker niet kunnen doen zonder de
steun van Kas, al wordt ie af en toe wel gek van mij!!
Grootste wens:
Ik hoop dat de traditionele dansen nog heel lang gedanst
zullen worden, al is de aanwas van nieuwe dansleden niet
geweldig.
Wat zijn je toekomstplannen met de Nederlandse
dans?
Wat de Nederlandse (volksdansen) betreft, ik ervaar dat
de meeste volksdansers dat ver van zich afgooien en dat
kan en wil ik niet begrijpen. Zelf geloof ik dat ik daar geen
verandering in kan brengen, maar misschien komt er snel
een kentering.
LIEVE MENSEN, DANSEN IS EEN FEEST.

Hoe ben je met lesgeven begonnen?
Enkele jaren terug ben ik benaderd door de Westfriese
Dansgroep Schagen om de groep te gaan leiden en dat
doe ik geloof ik tot tevredenheid.
Verder lesgegeven bij:
Bij tijd en wijle neem ik de honneurs waar bij Hoogwoud
en eigenlijk vind ik dat wel genoeg
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Nederlands Danshuis Pieremachochel

Overzicht festivals en dergelijke

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.

Naast festivals organiseren veel dansgroepen ook andere
activiteiten.
1 november	Dans- en demonstratiedag Platform
Nederlandse Folklore te Koedijk
www.platformnederlandsefolklore.nl
2 november	Herfstwandeltocht Hengelo
www.twentscheleu.nl

Het programma voor de komende tijd:
8 november 	Dansgroep At-Vaani uit Gouda komt op
bezoek en zal een optreden verzorgen en
enige dansen aanleren.
11 december 	Programma wordt nog nader bekend
gemaakt.
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

8 november	Slachtvisite Vleesboerderij Gerritsen Toldijk
www.iesselschotsers.nl
8 november	Folkloreavond 't Olde Getrouw Varsseveld
www.toldegetrouw.nl
15 november	Vet Priesen in Noordijk
www.lebbenbruggedansers.nl
19 november 	Slachtvisite bij Erve Brooks in Gelselaar
www.lebbenbruggedansers.nl

Platform Nederlandse Folklore

Het Platform Nederlandse Folklore is een samenwerking
tussen groepen die zich bezig houden met Nederlandse
Folklore. Zowel met Nederlandse dansen, volksmuziek
en klederdrachten en dan, wat muziek en dans betreft,
niet alleen in de traditionele versie maar ook met nieuw
materiaal dat in de traditionele stijl is gemaakt, kortom bij
hen is traditie levend!
Op 1 november organiseren zij weer 'Oud en Nieuw
uit Nederland', dit keer in Koedijk (N.H.). deelnemende
groepen zijn:
Paloina en de kindergroep Mali Igraci, beide uit
Amsterdam, de Dansgroep Oostzaan, de Fryske Dûnsers
en de Spierdijker dansgroep.
Wanneer: zaterdag 1 november 2014
Waar: zalencentrum de Rietschoot, Saskerstraat 22,
1831CR Koedijk
voor verdere details en prijzen zie
www.platformnederlandsefolklore.nl
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20 november

Klederdrachtshow Nunspeet
	sites.google.com/site/
nuwenspeteheemkunde/home/
activiteiten

Colofon
Zo nu en dan(s)
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30 november	Wandeltocht Stedeker Daansers
www.stedeker-daansers.nl
14 december	Midwinterwandeling Markelo
folkloristische-vereniging-markelo.nl
4 januari	Knieperkestocht Almelo
www.korenaer.nl/wandeltocht
1 februari	Berkellandmiddag te Rekken
www.de-plaggenmeijers.nl
12 april		Wandeltocht op z’n boerenfluitjes
Hellendoorn
www.folkdancehellendoorn.nl

Muziek en dans uit Oost-Nederland
door Cees Tempel

12 april		Folkloremiddag bij het Wapen van
Beckum
www.twentscheleu.nl

20 dansbeschrijvingen
met tekst en bladmuziek.
Toelichting op de
dansterminologie.

23 t/m 26 juli 	Internationaal Folklorefestival
Hellendoorn
www.folkdancehellendoorn.nl

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

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.

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)

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

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