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Het boek, de losse dansbeschrijvingen en de bladmuziek
zijn nog steeds gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/
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Van de redactie
‘het vervolg’
VIE wordt KIEN
Inspiratiedag levende folklore
Facebook
Driekoningencursus
Colofon

De volgende wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt:
•
Inleiding - vervangen
•
Afslag noord - verplaatst naar een zelfstandige uitgave
•
Dansmuziek uit OostNederland - nieuw
•
Dansen uit OostNederland in 'oude
dansbundels' - nieuw
•
De dansgroepen - nieuw
•
Kleding van de dansgroepen - nieuw
•
Dansstijl - nieuw
•
Bladmuziek - aangevuld
•
Schrijfwijze van de
dialecten - nieuw

Van de redactie
Misschien heb je ons al een tijdje gemist. Door allerlei
omstandigheden kwam het er niet van. Maar hier is hij dan
weer, maar ook voor de laatste keer.
We hebben vastgesteld dat de verschijning van deze
nieuwsbrief niet kon tippen aan andere manieren van
informatieverstrekking. Daarom hebben we besloten om
met ‘Zo nu en dans(s)’ te stoppen en over te gaan tot het
verzorgen van een eigen pagina van Stichting Toverbal
op Facebook. Daar zijn we al een poosje actief. Verderop in
deze nieuwsbrief leest u hoe je die pagina kunt vinden en
hoe je eventuele berichten kunt doorgeven.

‘het vervolg’

VIE wordt KIEN en gaat verhuizen
Achter deze cryptische titel gaat een heel normaal
verhaal schuil. VIE staat voor Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Aangezien men
in het kader van het Immaterieel Cultureel Erfgoed een
duidelijk nieuwe taak heeft gekregen is besloten de naam
van het Instituut
ook aan te passen.
Voortaan heten
ze: Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed
Nederland en dat is
heel KIEN.

We hopen je daar binnenkort terug te vinden.
Ondanks alles ook nu weer veel leesplezier.
Het bestuur van Stichting Toverbal wenst alle lezers
plezierige feestdagen een zeer gelukkig 2016.
Arjen en Cees Tempel

'het vervolg’
Het is zover. De dansbeschrijvingen en de bladmuziek van
twintig dansen zijn al een jaartje klaar en nu zijn dan ook
de inleidende pagina's af.
Hiermee heb ik mijn belofte dat er nog een boek zou
komen ingelost. Ik hoop dat er door veel mensen gebruik
van gemaakt gaat worden.

Zo nu en dan(s)

Vanaf 1 januari is men niet meer in Utrecht gevestigd,
maar in het gebouw van de Unie in Culemborg. Het
nieuwe adres luidt: Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 030-2760244 en
het e-mailadres blijft voorlopig: immaterieelerfgoed@live.
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Inspiratiedag levende folklore

Driekoningencursus
Binnenkort is er weer een Driekoningencursus in de
Duiventil in Nunspeet van vrijdagavond 8 januari t/m
zondagmiddag 10 januari 2016.
Of er op dit moment nog plaats
is kun je via onderstaand telefoonnummer te weten komen.
De volgende docenten zullen
les geven:
•
Bert van der Meer,
Nederlands
•
Jacqueline Bossink,
Macedonisch
•
Turgay Onatli, Turks

Als je passie hebt voor levende folklore, de toekomst van
de Nederlandse folklore je aan het hart gaat en je nieuwe
mogelijkheden wilt mee ontdekken.
Met die leus organiseert het Landelijk Overleg Levende
Folklore in samenwerking met het VIE een inspiratiedag
op zaterdag 30 januari 2016 in het gebouw van UniePlaza
in Culemborg. Jawel hetzelfde gebouw waar dan ook het
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is gehuisvest.
Laat je inspireren, leer wat nieuws en kom naar deze dag
waarop dansen, muziek, kostuums, presentatie en folkloredansen met kinderen in workshops volop aandacht
krijgen. Er wordt gewerkt aan een boeiend programma.
Deelnamekosten zijn € 17,50 per persoon, inclusief
heerlijke lunch, koffie, thee en iets fris. Opgave via
immaterieelerfgoed@live onder vermelding van naam,
adres, postcode en woonplaats, telefoon, een eventuele
organisatie waarbij je bent aangesloten en je e-mailadres.
Wie weet zien we elkaar die dag.

Vrijdagavond wordt begonnen met bal met live muziek
van Turquasi en een kleine workshop van alle docenten.
Zaterdagavond wordt het Sprookjesbal geopend met
een optreden van Senlima uit België (www.senlima.be)
met een Russisch Sprookje, een choreografie van Wijnand
Karel.
Wijnand zal daarna het Sprookjesbal leiden en we hopen
dat daar vele sprookjesfiguren zullen ronddansen.
Zondag sluiten we rond 14 uur af met een lunch.
Kosten: €222, dit is all-in

Facebook
De Facebook pagina van Stichting Toverbal vind je op
https://www.facebook.com/stichtingtoverbal

Voor mee info zie: https://www.dansevent.nl/tile/3kc
Ook het inschrijfformulier vind je daar.
Vragen? Bel 030 2616312.
Wie weet tot dan!?
Sibylle Helmer
www.dansevent.nl
De berichten die we daar plaatsen zijn voor iedereen te
lezen, ook zonder Facebook account. Alleen als je ook wil
kunnen reageren heb je een Facebook account nodig.

Colofon
Zo nu en dan(s)
Jaargang 6, nummer 1, winter 2015-2016

Als je een Facebook account hebt, kun je rechtsonder in
de grote kopfoto op de knop
klikken. Je krijgt
dan automatisch (een deel van) onze berichten te zien
zodra je op Facebook zit.
Kom je iets tegen op Facebook of internet waarvan je
denkt dat het een vermelding op onze pagina waard is,
dan kun je ons dat melden via een Facebook bericht. Klik
daarvoor op onze pagina op de knop
.
Er verschijnt dan rechtsonder in beeld een chatvenster
waarin je je bericht kwijt kunt.

Zo nu en dan(s)

uitgave:	
STICHTING T
VERBAL
Zevenblad 48
7623 CG Borne
+31 - 74 - 278 33 63
www.stichtingtoverbal.nl
info@stichtingtoverbal.nl
KvK 41232303
teksten:
Cees Tempel
vormgeving:
Arjen Tempel
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