
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief aug 2013 

Welkom! 

Het was weer eens een drukke periode waarvan we in 
deze nieuwsbrief verslag kunnen doen. Onverwacht 
kondigde de school waar we altijd onze zaterdagcursus 
organiseerden aan te stoppen met de verhuur. Wat nu? 
Gelukkig hebben we een nieuwe locatie. Daarover lees 
je op deze pagina meer. 

Ook presenteren we de cursussen van de workshopdag 
op 5 oktober. De inschrijvingen zijn geopend en die 
lopen best goed. We hebben nog slechts vier 
deelnemers nodig! Dus aarzel niet en doe mee. 

Tot slot lees je een verslag van Bourdon in het Bos en 
van een festival waar we onlangs met een 
promotiestand stonden. 

 

NNiieeuuwwee  llooccaattiieess  wwoorrkksshhooppddaagg  &&  

zzaatteerrddaaggccuurrssuusssseenn  

  
De geruchten die al even rondspookten kloppen: de 
zaterdagcursus verhuist. De basisschool in Zeist waar 
voorheen altijd onze zaterdagcursussen plaatsvonden, 
stopt volgend schooljaar helaas met de verhuur van 
lokalen. Dat is erg jammer, want hier hebben we 
jarenlang met veel plezier gezeten. We willen de 
Zeister Vrije School ontzettend bedanken voor alle 
jaren dat we van hun gastvrijheid mochten genieten. 

We blijven voorlopig in Zeist! De workshopdag en de 
voorbereidingsochtend voor de beginners houden we 
in basisschool De Griffel te Zeist. Benieuwd naar deze 
locatie? Schrijf je snel in voor de workshopdag! 

Voor de zaterdagcursussen (van november t/m mei) 
verhuizen we naar Driebergen. We gaan voor deze 
cursusreeks naar basisschool de Vuurvogel. Deze 
school is iets dichter bij het station Driebergen-Zeist. 
Een routebeschrijving naar deze locatie volgt zodra we 
meer kunnen melden over de zaterdagcursus. 

 

 

Bourdon in het bos 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAggeennddaattiippss  

10-11  
aug 

MooiWeekend in Eindhoven, met op zaterdag een 
muzikale picknick en zondag diverse optredens.  

20-25 
aug 

Boombal Festival te Lovendigem, Hier spelen 
o.a. Cecilia, Trio Dhoore, Hot Griselda, Olla 
Vogala, Les Piliers de Bal, Elanor en Naragonia. 

6 sept Reincarnatus (met o.a. Renate Dirix op doedelzak 
en draailier) speelt in de Effenaar in Eindhoven. 

14 sept Reincarnatus speelt in de Muziekgieterij in 
Maastricht. 

20 sept De post-rock band O (met o.a. Kay Habert op 
draailier) speelt op het Incubate Festival in Tilburg. 

21 sept Introductie ochtend voor deelnemers 
beginnersworkshop van 5 oktober 

21 sept EmBRUN speelt bij Folkbal Nijmegen. 

21 sept Chardon (met o.a. Gertjan Jorissen en Martijn 
Dekker op draailier en Jonneke Jorissen op 
doedelzak) speelt bij De Oude Remise te 
Nieuweschans. 

5 okt Workshopdag van Stichting Draailier en 
Doedelzak in Zeist.  Met medewerking van 
docenten zoals René Meeuws, Kim Delcour, Cor 
Westbroek. >>>lees meer. 

9 okt Trio Dhoore (o.a. met Hartwin en Koen Dhoore op 
respectievelijk doedelzak en draailier) speelt op het 
Folkbal in café Wilhelmina te Eindhoven. 

15 okt Reincarnatus (met o.a. Renate Dirix op doedelzak 
en draailier) speelt in de De Bosuil in Weert. 

19 okt Vers Folk (met o.a. René Krol op doedelzak) en 
Dommelfolk spelen om 20:30 een GUO-concert in 
Oisterwijk. 

8-10 
nov 

CaDansa Festival in Utrecht, met onder andere La 
Machine en Rue Pascale. 

16 nov The Tannahill Weavers (met o.a. Colin Melville op 
doedelzak) speelt om 20:15 bij Roots aan de 
Zaan in Zaandam. 

Ook een agendatip? Mail naar pr@draailier-doedelzak.nl 

 

NNiieeuuwwee  ddaattaa 
 

Door onze zoektocht naar een locatie stonden onze 
activiteiten even stil. Zonder locatie konden we geen 
data of docenten vastleggen. Er is hard gewerkt om 
iets nieuws te vinden. We zijn erg dankbaar voor de 
hulp die we mochten ontvangen. Nu we een locatie 
hebben, kunnen we de data vastleggen. 
 
Zaterdagcursus: 

 16 of 30 november 

 14 december  

 18 januari  

 8 februari 

 22 maart  

 5 april  

 24 mei  

 

Workshopweekend: 

 12-13 april 2014 

http://www.draailier-doedelzak.nl/workshoplocatie.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshoplocatie.htm
http://www.folkproject.nl/mooiweekend
http://www.ceciliafolk.be/
http://www.triodhoore.be/
http://www.hotgriselda.eu/
http://www.woutervandenabeele.be/nl/olla-vogala/classic/
http://www.woutervandenabeele.be/nl/olla-vogala/classic/
http://www.myspace.com/lespiliersdebal
http://vi.be/elanorfolk
http://www.naragonia.com/
http://www.reincarnatus.com/
http://www.effenaar.nl/agenda/7483
http://www.reincarnatus.com/
http://www.muziekgieterij.nl/web/event/reincarnatus/
http://o-music.bandcamp.com/
http://www.incubate.org/2013/line-up/76/o
http://www.embrun.be/
http://www.folkbalnijmegen.nl/agenda.htm
http://chardonfolk.nl/
http://www.deouderemise.nl/agenda.html
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
http://www.triodhoore.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=826
http://www.reincarnatus.com/
http://www.debosuil.nl/
http://guo.inoisterwijk.nl/vers-folk-dommelvolk/
http://guo.inoisterwijk.nl/vers-folk-dommelvolk/
http://www.cadansa.nl/
http://www.lamachine.info/
http://www.lamachine.info/
http://www.ruepascalequartet.com/
http://www.tannahillweavers.com/
http://rootsaandezaan.nl/agenda/
http://rootsaandezaan.nl/agenda/
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl


  

 

 

 

 

 

 

 

Als je je horizon wil verbreden, moet je 5 oktober bij 
deze workshop zijn! Mogelijke stukken die in deze 
workshop langs kunnen komen, staan als voorbeeld op 
de site. >>>lees meer 

 

  

  

  
 

 

WWoorrkksshhooppddaagg  zzaatteerrddaagg  55  ookkttoobbeerr  
  

Zaterdag 5 oktober organiseert Stichting Draailier en Doedelzak een workshopdag met cursussen voor 
verschillende niveaus. Deze workshopdag vindt plaats in basisschool De Griffel te Zeist en duurt van 10:00 tot 
17:00. Na afloop sluiten we graag af met een hapje en een drankje. Hieronder geven we een korte beschrijving van 
deze cursussen, een volledige omschrijving staat op onze website. Via de site kan je je ook inschrijven. De 
cursussen kosten bij betaling voor 5 september 55 euro. De fine-tuning workshop kost 65 euro. 

  

 

 

 

 

 
Geen instrument? Een leeninstrument is bij de cursus 
inbegrepen. Daarnaast vindt er op zaterdagmorgen 21 
september een introductie plaats, waar de cursisten de 
leeninstrumenten in ontvangst nemen en een eerste 
uitleg krijgen. 
niveau: geen, deze cursus is voor beginners. 
>>>lees meer 

 

 

 

 

 

 

 
rond akkoordschema's en het laten swingen van 
nummers. Maar verwacht een cursus die op zoek gaat 
naar klanken, harmonie en een stuk muziektheorie, 
speciaal gericht onze instrumenten. >>>lees meer 

 

FFiinneettuunniinngg  vvaann  hheett  ddrraaaaiilliieerrggeelluuiidd  ––  JJoooopp  AAaallbbeerrss  

 
Joop Aalbers geeft een workshop hoe je de draailier 
beter kan laten klinken. Niet door met de deelnemers 
muziek te gaan maken, maar door in te gaan op de 
technische kant van de draailier.  
Tijdens deze workshop gaat Joop in op het gebruik van 
watten, snaren, wieldruk en zelf trompetjes maken om 
je geluid te verbeteren. >>>lees meer 

 DDooeeddeellzzaakk  bbeeggiinnnneerrss  

FFrraannss  HHaattttiinnkk  
 
Heb je altijd al doedelzak willen 
leren spelen? Dit is je kans! 
Welke mogelijkheden biedt dit 
instrument? Samen met de 
docent wordt het instrument 
verkend.  

DDrraaaaiilliieerr  ((hhaallff))  ggeevvoorrddeerrdd  

RReennee  MMeeeeuuwwss  
 
In deze workshop gaan deelnemers 
aan de slag met minder voor de hand 
liggend, meerstemmig repertoire, dat 

op het eerste gehoor ver af staat van 
de oude en traditionele muziek die op 
ons instrument gebruikelijk is. Maar in 
tweede instantie blijkt het uitstekend 
geschikt voor draailier.  

 

 

 

 
 
Inmiddels is de workshop vol. Aanmeldingen die nu nog 
binnenkomen, worden geplaatst op de wachtlijst. 
>>>lees meer 
 

  

  

  
 

DDrraaaaiilliieerr  bbeeggiinnnneerrss  

CCoorr  WWeessttbbrrooeekk  -VOL-  
 
De deelnemers aan deze 
beginnerscursus gaan samen 
met Cor hun eerste stappen met 
de draailier maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze workshop zit inmiddels bijna vol. Nog meedoen? 
Er is nog een plek dus meld je snel aan. 
>>>lees meer 

 

 SSaammeennkkllaannkk  ddrraaaaiilliieerr  eenn  ddooeeddeellzzaakk  

KKiimm  DDeellccoouurr  
 
In deze cursus gaat  het om de 
samenklank van draailier en doedel-
zak. Verwacht geen samenspel 
workshop waarin er gewerkt wordt 

DDooeeddeellzzaakk  ((hhaallff))  ggeevvoorrddeerrdd  

JJeeaann--PPiieerrrree  vvaann  HHeeeess  
 
In deze workshop gaan 
deelnemers aan de slag met 
techniek. De focus ligt dan niet 
op het aanleren of arrangeren 
van een melodie, maar sterk op 
speeltechniek, versieringen of 
andere zaken die spelers in hun 
spel kunnen verwerken. 

 

 

http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopdag5oktdraailier.htm#gevorderd
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshoplocatie.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopdag5okt.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopinschrijven.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopdag5oktdoedelzak.htm#beginners
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopdag5oktsamen.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopdag5oktdraailier.htm#finetuning
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopdag5oktdraailier.htm#beginners
http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopdag5oktdoedelzak.htm#gevorderd


 

 

  

 

EEvvaalluuaattiiee  zzaatteerrddaaggccuurrssuuss  22001122--22001133  
 
Onder de deelnemers en docenten van de  afgelopen 
zaterdagcursus hebben we een evaluatieformulier 
verspreid. De resultaten gebruiken we ter inspiratie voor 
volgende cursussen. 

Over het algemeen wordt de kwaliteit van docenten en 
workshops met een 8 beoordeeld. Een goede score. In 
open antwoorden prijzen de deelnemers de rust en het 
geduld van docenten om het nog eens uit te leggen en 
het talent om in te springen op niveauverschillen. 

Maar er kunnen ook dingen beter. Zo verliep de 
cursusorganisatie niet altijd op rolletjes. Hoe kunnen we 
de tijdsbesteding aan het huiswerk door cursisten 
verbeteren? Uit de evaluatie komen veel vragen voort, 
die we gebruiken als input voor de docentendag (in 
september) en voor toekomstige vergaderingen. 

De volledige evaluatie is te lezen op onze website. 

Bourdon in het bos 2013 

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
Draailier in Hollywood 
Bear McCreary maakt de soundtracks van series als 
The Walking Dead, Battlestar Galactica, Da Vinci's 
Demons of Human Target. In dit filmpje vertelt hij 
over de verschillende instrumenten die hij voor deze 
soundtracks gebruikt, waaronder zijn draailier.  
 
Doedelzakken in Middeleeuws handschrift 
In het middeleeuwse handschrift Speculum doctrinale 
staat een aantal doedelzakspelers. Wat deze figuren 
doen in de rijke illustraties van dit werk en wat deze 
afbeeldingen ons leren over doedelzakken rond 1300 

kun je hier lezen.  
 
Ierse muziek in Duitsland van 1936 
Nog meer geschiedenis, maar nu iets meer bizar. In 
1936 was de beroemde Ierse Uileann Piper Sean 
Dempsey uitgenodigd om voor o.a. Hitler en Goebels 
te spelen. Gezien er geen stoel voor de muzikant 
was, eiste Hitler dat één van de officieren op handen 
en voeten als zetel zou dienen. >>>lees meer 

 
Lusthof der muziek 
Sinds enkele jaren is een groep mensen bezig met 
het opbouwen van een website waarlangs digitale 
transcripties van oude Nederlandse en Vlaamse 
muziekhandschriften en -drukken gratis worden 
aangeboden: de >>>Lusthof der Muziek  

MMooooii  WWeeeekkeenndd  ((eeeenn  ffoollkkwwooooddss  aalltteerrnnaattiieeff))  
 
Normaal gesproken was 10 en 11 augustus Folkwoods, 
maar helaas gaat dit jaar het festival wegens gebrek aan 
financiële middelen niet door. Tijdens het benefiet heeft 
onze stichting een workshop ten behoeve van 
Folkwoods geveild. Er vinden nu alternatieve activiteiten 
plaats onder de noemer ‘Mooi Weekend’. Op 10 
augustus is er een muzikale picknick in het Philips de 
Jonghpark in Eindhoven. Dit is een informeel onderdeel, 
deelnemers wordt gevraagd zelf iets mee te nemen, 
eigen rommel op te ruimen, maar bovenal veel plezier te 
maken. Neem je instrument mee! 
Zondag 11 augustus is er rond Café Wilhelmina 
Eindhoven muziek van onder andere Sophie Cavez, 
Folkaholics of De Marktkoopman. Tijdens het schrijven 
van de nieuwsbrief is in het programma nog ruimte voor 
enkele akoestische sets op het terras. Geïnteresseerden 
kunnen de organisatie e-mailen. 
>>> Lees meer 

 

SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  

  
Voor vragen of informatie, neem contact op met 
info@draailier-doedelzak.nl. Of kijk op  
 - www.draailier-doedelzak.nl 
 - facebook.com/draailierdoedelzak 
 - twitter.com/DraailierDoedel 
 
Heeft u tips voor de agenda of de nieuwsbrief, laat 

het weten via pr@draailier-doedelzak.nl. 

 Zaterdagcursus 

 

http://www.draailier-doedelzak.nl/zaterdagevaluatie.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I8tW06fv8sg
http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/browse/webgaleries/MS251/index.html
http://bibliotheekbrugge.wordpress.com/2012/12/12/gedoedel-in-handschrift-251/
http://www.irishcentral.com/news/Adolf-Hitler-the-Irish-folk-music-fan.html
http://lusthof-der-muziek.blogspot.com/
https://www.facebook.com/events/109948359184601/?ref=ts&fref=ts
http://www.folkproject.nl/mooiweekend
http://www.sophiecavez.sitew.com/#Presentation.A
mailto:mooiweekend@folkproject.nl
http://www.folkproject.nl/mooiweekend
mailto:info@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl


  

 

BBoouurrddoonn  iinn  hheett  BBooss  
 
Het concept van Bourdon in het Bos is simpel: geen cursus, geen optredens, maar gewoon met elkaar muziek 
maken, luisteren en spelen. Hadden we eerdere edities nog te maken met regen, deze keer was het heerlijk weer. 
In totaal kwamen ruim 20 muzikanten naar de bossen van Putten om daar met elkaar samen te spelen. Niet alleen 
muzikanten met draailier of doedelzak, ook waren er vele andere instrumenten in het bos te vinden. 

 

 

  

 

Vooraf was wat repertoire verstuurd, zodat er in ieder 
geval een gemeenschappelijke basis was. Uit elke 
cursusgroep van de zaterdagmiddagcursus was een 
melodie geselecteerd. Op deze manier was er voor elk 
speelniveau een melodie beschikbaar en zou de 
melodie in ieder geval al bij een deel van de spelers 
bekend zijn. Dit concept werkte goed, er werd lekker 
samengespeeld. 

Niet alleen speelde men in een grote groep, ook zocht 
men kleinere groepjes uit om stukken door te nemen of 
tweede stemmen te zoeken. Na afloop sloten we af met 
een gezamenlijke buffet. We hadden gevraagd of 
iedereen wat lekkers mee kon nemen zodat we dat 
samen konden delen.  
 
- Repertoire Bourdon in het Bos 
- Meer foto’s 

http://www.draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm#repertoire
https://picasaweb.google.com/103196990978049504448/BourdonInHetBos2013?authkey=Gv1sRgCLvGr-7eyIDipgE


 

 

IInnssttrruummeenntteennpprrooeevveerriijj  ttiijjddeennss  hheett  SSuummmmeerr  DDaarrkknneessssffeessttiivvaall  
 
Summer Darkness is een groot gothicfestival in Utrecht. Een heel weekend lang spelen op verschillende podia in de 
stad gevestigde namen en veelbelovende nieuwkomers uit de internationale gothicscene: duistere muziek, bizarre 
electronica, spokende synthesizers en donkere beats… Wat deden wij daar? Summer Darkness biedt al enkele 
jaren ruimte aan folkmuziek. We waren door de folkbands Orfeo  en Kelten Zonder Grenzen uitgenodigd om de 
bezoekers van hun podium kennis te laten maken met de draailier of de doedelzak.  

 

 

 

 

 

 

 

Onder begeleiding kon men deze dag een instrument bij 
ons uitproberen. De filosofie is dat als je twijfelt of als je 
altijd al het instrument hebt willen spelen, je verkocht 
bent zodra je het instrument vasthoudt en erop speelt. 

Vooraf durfden we geen inschatting te maken van de 
belangstelling. Zouden bezoekers van een gothicfestival 
überhaupt interesse hebben in onze instrumenten? Maar 
aan de andere kant: de programmering van het festival 
gaf blijk van een brede interesse. En gezien we bij een 
folkpodium stonden, hadden we vertrouwen dat er in 
ieder geval wat bezoekers bestonden met interesse voor 
onze klanken.  

Onze promotiekraam was geen onderdeel van een soort 
merchandisemarkt, maar stond van 13:00 tot 14:30 
officieel in het programma. Klokslag één kwamen dan 
ook de eerste geïnteresseerden en tot het einde waren 
er constant mensen die één of beide instrumenten 
wilden proberen. We hadden niet de beschikking over 
meerdere ruimtes waar men rustig kon spelen. Het werd 
dus één kakofonie in die kerk. Op sommige momenten 
hadden we zelfs drie groepjes geïnteresseerden die 
allemaal tegelijk instructie kregen. Ondanks het lawaai, 
was zelfs het barpersoneel enthousiast. 

Vanaf 14:30 betraden Kelten Zonder Grenzen en Orfeo 
het podium. Uiteraard bleven we even hangen, want 
deze bands geven altijd goede concerten. Twee unieke 
optredens omdat ze voorlopig even met verlof gaan. 
Orfeo maakte live opnamen om als bonus op hun 
nieuwe  cd te zetten. 

We zijn erg tevreden over deze middag: er waren 

redelijk wat bezoekers en dat waren niet alleen de fans 

van  Orfeo of Kelten Zonder Grenzen: een aantal 

bezoekers kwam speciaal voor onze instrumenten en 

vertrok na de instructie weer naar andere podia.  

 

Wellicht zitten hier potentiële spelers tussen? Het 

echte rendement zit natuurlijk in het vergroten van de  

naamsbekendheid en de instrumenten in beeld te 

brengen. Dit is goed gelukt, zoals blijkt uit enkele 

recensenten die onze aanwezigheid in hun verslag 

opnamen: 

- Recensie door LiveXS 

- Verslag van 3voor12 

 

 

 

http://www.orfeofolk.nl/
http://www.keltenzondergrenzen.nl/
http://www.summerdarkness.nl/festival/programme/event/id/299/name/HURDY%20GURDY%20&%20BAGPIPE%20TRY%20OUT%20SESSION
http://www.keltenzondergrenzen.nl/
http://www.orfeofolk.nl/
http://www.orfeofolk.nl/
http://www.orfeofolk.nl/
http://www.keltenzondergrenzen.nl/
http://www.livexs.nl/2013/57419/frontpage/review-summer-darkness-dag-3-doedelzakken-filosofische-vraagstukken-en-mitrailleurssalvos/
http://3voor12.vpro.nl/lokaal/utrecht/nieuws/2013/juli/-SD13--Gastvrij-Leeuwenbergh-decor-voor-Keltische-folklore.html

