

Nieuwsbrief dec 2013

Welkom!
In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
brengen van een aantal nieuwe dingen die op stapel
staan.
Als eerste begint in januari een vierdelige cursus voor
draailieren in D-G waarin er verdiept wordt in de muziek
uit de Bourbonnais. Daarnaast willen we alvast wat
nieuwtjes delen over ons workshopweekend in april. In
deze nieuwsbrief maken we ook het programma
bekend.

Nieuws uit het bestuur
De laatste maanden van het jaar is altijd een drukke
periode en dat gold ook voor ons. Sinds Rosalin naar
Gent is verhuisd, werd het plannen van bestuursvergaderingen een nieuwe uitdaging, maar het gaat
ons nog wonderlijk goed af.
We hebben hard gewerkt om het programma voor het
april weekend op tijd af te krijgen, de zaterdagcursus te
starten en de workshop van Gilles Chabenat in februari
te regelen.

Tot slot is er nog een kort verslag van het CaDansa
Festival, waar we een promotiekraam hadden. En
natuurlijk zijn er weer agendatips en andere nieuwtjes.

De workshop van Chabenat zat al binnen een paar
dagen vol, dus helaas komen nieuwe aanmeldingen op
de wachtlijst. Wel zijn er nog vol op kaartjes voor zijn
concert met Malicorne in De Doelen.

Agendatips

Aan het eind van het jaar dient de penningmeester het
boekjaar af te sluiten. Mochten er nog declaraties zijn,
dan deze graag voor 4 januari opsturen. Zie ook het
kader onderaan de pagina.

21-dec

Naragonia bestaat 10 jaar! Dit vieren ze in Leuven
o.a. met workshops door Grégory Jolivet en Andy
Cutting. >>>lees meer.

22-dec

Griff trio speelt een GUO-concert in Oisterwijk.

5-jan

Madlot + gasten spelen een Driekoningenconcert bij
De Wilde Wereld te Wageningen.

12-jan

AIOL (met Kay Habets op draailier) speelt om 14:00
een Driekoningen treffen in Café Salden, te Limbricht
David Munnelly & the Secrets of the Amazing
Squeezebox (met o.a. Stijn van Beek op uillean
pipes) spelen een GUO-concert in Oisterwijk.

1-feb

8-feb

Naragonia (met o.a. Toon van Mierlo op doedelzak)
en Orfeo (met o.a. Lies Sommer en Marco van
Asperen op draailier) spelen bij Folkbal Nijmegen.

8-feb

Malicorne met o.a. Gilles Chabenat speelt in De
Doelen (Rotterdam), voorafgaand is een workshop

15-feb

Törf (Flip Rodenburg op doedelzak) speelt om 20:00
bij kasteel Hackfort in Vorden.
Elanor (met o.a. Thomas Hoste op draailier en Bart
Praet op doedelzak) speelt bij een bal in Zwolle.

15-feb
22 -28
feb

Ensemble Lucidarium (met Marco Ferrari op
doedelzak) spelen Jiddische liederen uit de
renaissance. In deze periode geven ze concerten in
Utrecht, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam,
Westzaan en Deventer. Zie onze website

21-mrt

Corvus Corax (met veel doedelzak en drums) speelt
bij podium W2 te Den Bosch.

30-mrt

Madlot (met o.a. Bert Lotz op doedelzak en Roald
Keuning op draailier) speelt bij De Wilde Wereld te
Wageningen.

12-13
april

Workshopweekend van Stichting Draailier en
Doedelzak in Sint-Michielsgestel. Zie verderop in
deze nieuwsbrief

1 juni

Bourdon in het Bos: een gezellige samenspeel dag
in het bos bij Putten

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

De nieuwe locatie in Driebergen van de zaterdagcursussen bevalt goed. Inmiddels zijn alle groepen van
start gegaan en hebben cursisten tijdens de eerste
cursusdag al genoeg stof meegekregen om de tijd tot
de volgende bijeenkomst te overbruggen.
Locatie zaterdagcursus

Declaraties voor 4 januari
Alle declaraties en rekeningen dient men voor 4 januari
op te sturen naar de penningmeester, Ivo van der
Putten. Hij moet het financiële boekjaar af te sluiten,
want eind januari dient de stichting de aangifte naar
de Belastingdienst te sturen.
Stuur daarom je bonnetjes voor 4 januari naar
penningmeester@draailier-doedelzak.nl of per post
naar Ivo van der Putten, Molenberg 1, 7364 BS Lieren.
Alvast bedankt!

Le Bonbournais – cursus voor draailieren in D-G
Van januari tot april komt Cor Westbroek -misschien
wel- Nederlands grootste Bourbonnais liefhebber 4
zaterdagen lang zijn passie voor de muziek uit deze
streek overbrengen aan gevorderde draailierspelers!
Het repertoire in deze workshop bestaat dan ook uit
draailiermuziek zoals die in centraal Frankrijk (BerryBourbonnais-Nivernais) gespeeld wordt. De muziek
wordt meestal “bourbonnais” muziek genoemd en
kenmerkt zich door de harmonie van de in octaven
gestemde melodiesnaren tegenover de wat donkere
bourdonklank van de D- bourdons. De trompetbegeleiding is meestal prominent aanwezig. Het is dan
ook niet voor niets dat de D-G draailier vaak in de
dansbegeleiding te horen is.

Workshopweekend 12-13 april
In april is weer het workshopweekend van Stichting
Draailier en Doedelzak. Dit jaar hebben we een paar
positieve veranderingen ten opzichte van vorige jaren.
Als eerste het begin: we starten al op vrijdagavond 11
april! De workshops beginnen op de 'normale' tijd op
zaterdag-morgen. Maar eenieder die een avond eerder
wil komen om alvast een sessie te spelen, bij te praten
of omdat zaterdagochtend te ver gereisd dient te
worden: je bent welkom!
Deelden we afgelopen jaren de locatie met een andere
groep, dit jaar breiden we uit. We hebben dit jaar
beschikking over de gehele locatie waardoor meer
cursussen mogelijk zijn: dit jaar bieden we er tien aan.
Workshopweekend 2013

In de workshop onderzoeken we wat dat specifieke DG geluid is en op welke manier je dat geluid op je
draailier kan voortbrengen. Het gaat dan niet alleen om
de melodiëen te spelen, maar dat het gaat om
toonvorming, het samenspel van ornamentatie en
hoofdmelodie. Daarbij spelen vingerzetting, het ritmisch
spelen van de melodie en natuurlijk het gebruik van de
trompet een belangrijke rol.

Het programma is inmiddels rond en we zijn ontzettend
blij dat we de volgende fantastische docenten mogen
presenteren:





Samenspel – Wouter Vandenabeele
Diatonisch Accordeon – Pascale Rubens
Nyckelharpa – Nikolaj Marks
Zang – Jorunn Bauweraerts

Deze cursus is een onderdeel van de Zaterdagcursus
en vindt dus op dezelfde locatie in Driebergen en data
plaats. De data zijn:
- 18 januari
- februari: datum volgt
- 22 maart
- 5 april





Draailier gevorderd – Thierry Nouat
Draailier halfgevorderd – Thomas Hoste
Draailier beginners – Roald Keuning





Doedelak gevorderd – Eric Montbel
Doedelzak halfgevorderd – Toon van Mierlo
Doedelzak beginners – Jonneke Jorissen

Interesse? Dat horen we graag! Op onze website staat
alle informatie en het inschrijfformulier. Voor vragen,
neem gerust contact op via activiteiten@draailierdoedelzak.nl

Het weekend is in Sint-Michielsgestel, valkbij Den
Bosch. Beginners kunnen een instrument lenen, dus
ken je geïnteresseerden, nodig ze uit! De inschrijving
start 17 december om 20:00 via draailier-doedelzak.nl.

Kort nieuws uit onze social media

Folkwoods stopt, Parkfest begint

Interessante muziekvideo’s
Afgelopen periode vonden we veel mooie video’s. Via
deze link en deze link vind je afspeellijst met diverse
draailiervideo’s. Een afspeellijst met doedelzakvideo’s is te vinden via deze link. Verder was er nog
een leuke tekenfilm en vrij oud beeldmateriaal.

Afgelopen jaar sloeg Folkwoods een jaar over wegens
gebrek aan financiële middelen. Tijdens Pasen werd nog
een benefiet georganiseerd (waar wij een beginnersworkshop veilden) maar dit heeft de doorstart helaas niet
kunnen garanderen. Folkwoods stopt definitief. Maar er is
ook goed nieuws…

Draailier in Chevrolet reclame
In de reclame van Chevrolet promoten ze hun auto’s
met een draailier. De reclame is hier te >>>bekijken

Stichting Bijzondere Folkprojecten gaat de traditie van
Folkwoods voortzetten. In hetzelfde weekend (tweede
weekend van augustus) en op dezelfde plek (Phillips de
Jongepark in Eindhoven) verrijst in 2014 Parkfest.

Uitverkoop boeken Muziekmozaïek
Muziekmozaïek ruimt op en ze hebben een groot
aantal interessante boeken in de uitverkoop gedaan.
Deze aanbieding zijn te bekijken via hun >>>website
Uitzendingen De Concertzender
Afgelopen jaar waren in de Toonzaal in Den Bosch
een aantal mooie draailier en doedelzakconcerten.
De Concertzender maakte hier opname, die ze
onlangs uitzonden. Deze zijn hier terug te luisteren:
>> concert Gilles Chabenat en Didier François
>> concert Griff Trio
Collectie doedelzakken
Onlangs stond in de Daily Mail een artikel over een
man die meer dan 100 Schotse doedelzakken heeft
verzamelt. Elke week speelt hij op een andere set.
>>>lees artikel

Stichting Draailier & Doedelzak
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.

Dit nieuwe festival krijgt twee binnenpodia en één
buitenpodium waar in totaal ruim 30 acts spelen. Met folk,
singersongwriters en aanverwante muziek, waar volgens
de organisatie ook de nodige bourdons in te horen zullen
zijn. Van donderdag tot en met zondag, met camping,
instrumentenmarkt en een goede bar. De voorverkoop
start in december. >>>Stichting Bijzondere Folkprojecten

Promotie tijdens CaDansa Festival
CaDansa is een driedaags balfolkfestival in Utrecht. Dit jaar speelden veel mooie groepen uit Frankrijk, Nederland
en België. Met groepen als La Machine, Rue Pascale, Snaarmaarwaar, Tribal Jazz of Trio Lebouyla was festival
dan ook in minder dan één minuut uitverkocht.
Naast het muziekprogramma konden bezoekers ook
workshopshops volgen of een instrument proberen.
Stichting Draailier en Doedelzak was daarbij ook
aanwezig.
Op zaterdag en zondag konden bezoekers bij onze
kraam een draailier of een doedelzak uitproberen.
Onder begeleiding konden ze eens kijken hoe dat gaat
en speelden sommigen voorzichtig zelfs een eerste
deun.
Op zondag hadden we Grégory Jolivet gestrikt om een
draalier demonstratie te geven. Die middag zou hij
namelijk met Rue Pascale spelen.

Meer foto’s en video’s zijn te vinden via deze links:
- Foto’s van de promotie kraam
- Demo Grégory Jolivet video nr 1, nr 2 en nr 3
- Recensie van het festival op Folkforum.nl
- Foto’s van de rest van het festival

