

Nieuwsbrief okt 2013

Welkom!

Nieuws uit het bestuur

Het nieuwe cursusseizoen is inmiddels goed begonnen
met onze workshopdag van 5 oktober. Hiervan staat op
de laatste pagina een verslag. Er staan verschillende
cursussen en activiteiten op het programma, waarover
we in deze nieuwsbrief meer vertellen.
Verder lees je in deze nieuwsbrief meer over een
internationaal doedelzak congres, Fête Chardonnaise,
Gilles Chabenat, kort nieuws dat we verzamelden via
onze sociale media en over instrumenten die
momenteel via onze site te koop zijn. We beginnen met
wat nieuws uit het bestuur en enkele agendatips.

Agendatips
18 okt

Lost Highway (met Stijn van Beek en Julien
Cartonnet op doedelzak) speelt ten bal in Zwolle

18 okt

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

19 okt

Vers Folk (met o.a. René Krol op doedelzak) en
Dommelfolk spelen een GUO concert in Oisterwijk

19 okt

Madlot en Lirio speelt op het bal in de Wilde Wereld in
Wageningen

8-10
nov
9 nov

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

Naragonia (met Toon van Mierlo op doedelzak) en
Aiol (met Kay Habets op draailier) spelen om 19:30 in
het Salviuskerkje te Limbricht. >>>reserveren

16 nov

The Tannahill Weavers (met o.a. Colin Melville op
doedelzak) speelt bij Roots aan de Zaan in Zaandam

16 nov

Start van onze zaterdagmiddagcursus in Driebergen

17 nov

The Tannahill Weavers (met o.a. Colin Melville op
doedelzak) speelt een GUO concert in Oisterwijk

23 nov

Estbel (met o.a. Leanna Vapper op doedelzak) speelt
bij het bal in Zwolle

21 dec

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

1 feb

8 feb.

Wat is onze toekomstvisie en wat wordt het beleid voor
de komende jaren? Dat zijn vragen waarmee we ons
bezig houden. In het kader daarvan hadden we eind
september een inspirerende discussiemiddag met
bestuur en docenten waar veel goede ideeën werden
geopperd waar we als bestuur zeker verder mee
willen. Dit wordt vervolgd!
En wat is er verder zoal gedaan? Onze huurdoedelzakken zijn onlangs door Atelier Bydo voorzien van
nieuwe hoezen. Zo zijn ze beter beschermd en hebben
ze een mooie uitstraling. Bekijk deze nieuwe hoezen
op de foto, we zijn er erg tevreden over.
Begin november gaan we de draailier en de doedelzak promoten op het CaDansa festival. Daarnaast
komt in februari nog een extra workshopdag met Gilles
Chabenat voor (ver)gevorderde draailierspelers: lees
hierover meer op pagina 3.

Chardon organiseert Fête Chardonnaise in Harlingen,
met o.a. doedelzakcursus door Jonneke Jorissen

15 nov

22 dec

Nu we als bestuur in de luxe positie verkeren dat alle
vacatures vervuld zijn, een nieuwe locatie voor onze
cursus is gevonden, de pr voor de zaterdagcursus op
volle toeren draait en het programma voor het cursusweekend in de steigers staat, willen we ons komende
periode richten op de ideeën achter de stichting.

Griff trio (met Rémi Decker, Colin Deru en Raphaël de
Cock op doedelzak) en Monte Arvu spelen om 14:30
een GUO-concert in Oisterwijk
David Munnelly & the Secrets of the Amazing
Squeezebox (met Stijn van Beek op uillean pipes)
spelen een GUO-concert in Oisterwijk

Naragonia en Orfeo (met Lies Sommer en Marco
van Asperen op draailier) spelen in Nijmegen

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

Workshopdag 5 okt 2013

Workshopdata en activiteiten
Zaterdagcursus:
 16 of 30 november
 14 december
 18 januari
 8 februari
 22 maart
 5 april
 24 mei

Workshopweekend:
12-13 april 2014
Workshop Gilles Chabenat
8 februari 2014
Bourdon in het Bos
1 juni 2014

Alle informatie over de komende cursussen is te
vinden op onze website.

Zaterdagcursus november tot en met mei 2013-2014
Elk jaar organiseert Stichting Draailier en Doedelzak een cursusreeks met cursussen voor verschillende niveaus.
Deze cursusreeks vindt plaats in het midden van Nederland, bij basisschool De Vuurvogel in Driebergen. Van
november tot en met mei is er steeds één zaterdag per maand les van 13:00 tot 17:00. Bij betaling voor 1 nov kost
de cursus slechts 240 euro. Meer informatie en het inschrijfformulier vindt je op onze website. Geen instrument?
Geen probleem! Cursisten kunnen een instrument huren.
Doedelzak beginners
Jonneke Jorissen en Puck
Duits
Net begonnen met doedelzak
spelen of nog niet toe aan het
volgende niveau? Het doel is om
een goede basis te krijgen en de
mogelijkheden
van
het
instrument te verkennen.
Het niveau is bedoelt voor spelers die al begonnen zijn,
ze volgeden bijvoorbeeld een beginnersgroep tijdens
een weekend, workshopdag of hadden al eerder les.

Draailier (half) gevorderd
Harald Bauweraerts
In deze workshop gaan deelnemers
aan de slag om hun draailiertechnieken verder te verbeteren.
Harald daagt de deelnemers uit om
zich te verdiepen in verschillende
slagen, ritmes en versieringen.
Harald gaf vaker bij ons les en speelt in bekende
groepen als EmBRUN en als gastmuzikant bij Laïs.

Doedelzak (half) gevorderd
Rémi Decker

Bourdonmuziek in Muziekkoepels – Ine Blom
In deze samenspelworkshop draait het niet alleen om
samen muziek te maken, er wordt ook opgetreden.
Samen met de docent werken de deelnemers aan een
repertoire.
In de tweede helft van de cursus wordt dit op
verschillende plaatsen in het land ten gehore gebracht.
Nieuwe deelnemers zijn welkom, sluit je aan bij dit
vervolg op vorig jaar.
D-Draailier en de Bourbonais
Cor Westbroek
Vanaf januari begint Cor Westbroek
een cursus van vier zaterdagen,
gericht op het Bourbonais repertoire.
Deze workshop is speciaal bedoeld
voor gevorderde spelers met een
draailier in D.
Cor gaat in op de technieken en versieringen die juist
bij deze muziek horen. Er wordt dieper in gegaan op de
kenmerken van deze muziek.

In deze workshop ga je aan de
slag
met
verschillende
technieken, versieringen en
meerstemmigheid. Rémy daagt
deelnemers uit om zich te
verdiepen in het instrument.

Draailier beginners
Joop Aalbers
In deze cursus verkennen
deelnemers hun instrument. Wat
zijn de mogelijkheden? Ook gaat
Joop in op stemmen, harsen en
het gebruik van watten.
Het niveau is bedoelt voor spelers die al begonnen zijn
met bijvoorbeeld een beginnersgroep tijdens een
weekend, workshopdag of hadden al eerder les.

De zaterdagen
De cursus vindt plaats op de volgende zaterdagen in
Driebergen: 16 november (de doedelzak groep Rémi
Decker uitgezonderd, deze groep begint 30 november),
14 december, 18 januari, 8 februari, 22 maart, 5 april en
tot slot 24 mei.
www.draailier-doedelzak.nl

Kort nieuws uit onze social media

Draailierworkshop Gilles Chabenat – 8 februari

Hubert Boone - Doedelzaktraditie in België
Van de hand van Hubert Boone verscheen eind
september Doedelzaktraditie in België, een rijk
geïllustreerd boek over de geschiedenis van de
doedelzak met de nadruk op de West-Europese
ontwikkelingen vanaf de 13e eeuw.
Het boek is verkrijgbaar via Muziekmozaïek. Lees
ook de recensie van Bart MJ de Cock.

Afgelopen mei hadden we met Gilles Chabenat
afgesproken dat hij les zou komen geven bij ons
workshopweekend in 2014. Helaas mailde hij ons
afgelopen maand dat hij dan verhinderd is. Dat vroeg om
een revanche…

Nieuwe cd Valentin Clastrier
In oktober komt de nieuwe solo cd van Valentin
Clastrier uit. Op de website van deze unieke
draailierspeler zijn al enkele fragmenten te
beluisteren. >>> lees verder

Samen met theater De Doelen in Rotterdam organiseren
we op 8 februari vanaf 10:00 een workshop voor
(ver)gevorderde draailierspelers door Gilles Chabenat.
Deelname aan deze workshop geeft ook toegang tot het
festival waar Gilles Chabenat die avond met Malicorne
speelt.

Groepen gezocht voor Folk in Halle (Be)
Op donderdag 1 mei 2014 vindt in Halle (Be) rond het
water de startdag van het Feest van de Folk plaats.
Iedereen die tijdens die dag deelneemt aan de
picknick, de vaartochten, kanotochten, wandelingen,
wordt getrakteerd op folkmuziek.
Hiervoor is Muziekmozaïek op zoek naar folkgroepen
die deze dag onbezoldigd willen optreden.
>>>meer informatie

Gelukkig speelt hij met Malicorne op zaterdag 8 februari
in Rotterdam. Of hij deze dag geen workshop kan
geven? En het is gelukt!

Eind oktober start de inschrijving voor deze dag. Het
inschrijfformulier en alle info staat dan op deze >>>link

Samenspelworkshop “Bourree de Berry”
Zaterdag 19 oktober is er in Utrecht een samenspel
workshop met als thema "Bourree de Berry"
Deze workshop wordt gegeven door de muzikanten
van de Franse groep Kitus (Luc Roche, Sylvain
Vuidart & Yannick Guyader). >>> meer informatie
Blowzabella bestaat 35 jaar en nieuw album
De Britse groep Blowzabella bestaat dit jaar maar
liefst 35 jaar. Van hun jubileumconcert zijn op
youtube al enkele fragmenten verschenen, klik voor
video nr. 1, nr. 2 of nr. 3.
Daarnaast is hun nieuwe album ‘Strange ways’ uit.
Luister alvast naar enkele fragmenten of bekijk
videoverslag van opnames in Frankrijk of in
Engeland.
Nightwish aangevuld met uilleann piper
De beroemde gothic/symfonic metal band Nightwish
heeft onlangs Troy Donockley (uilleann pipes, low
whistle) aangesteld als vast bandlid.
In het verleden deed hij bij optredens regelmatig mee
als gastmuzikant bij deze metalgroep, en nu heeft hij
een vaste aanstelling binnen de band gekregen.
>>>lees verder
En voor een indruk hoe dat klinkt, ga je naar youtube.

Workshopdag 5 oktober
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Fête Chardonnaise – 9 nov Harlingen

Aangeboden instrumenten

Op zaterdag 9 november organiseert muziekgroep
Chardon in Harlingen het Fête Chardonnaise. Dit
wordt een gezellige samenspeeldag in de huiskamer
van Chardon. Er wordt muziek gemaakt, gezongen
en gedanst.

Via onze website zijn natuurlijk een aantal instrumentenbouwers te vinden. Maar via onze website worden
ook regelmatig instrumenten te koop aangeboden. Op
dit moment staan er zeven draailieren en vier
doedelzakken te koop.

’s Middags geeft Jonneke Jorissen een doedelzakworkshop waarin gewerkt wordt met meerstemmig
samenspel. De nadruk ligt niet alleen op de nootjes,
maar ook op klankvorming, versiering binnen
samenspel en luisteren naar elkaar. Alle
doedelzakstemmingen zijn welkom, maar geef deze
graag bij de inschrijving door.

Aangeboden draailieren >>>link

Naast deze workshop wordt er ook veel
samengespeeld, gezongen en gedanst. Deelnemers
met en zonder instrument zijn welkom. Voor alle
informatie en inschrijvingen, zie ook de
>>> website van Chardon.











Phoenix-draailier (met aansluiting voor versterking)
gebouwd door Helmut Gotchy
€ 2.000,-

‘GrandChamp’ draailier in g/c gebouwd door Luthier
Jean-Noel Grandchamp. € 3.750,Draailier in G/C gebouwd door de Marcel Soing
€ 2.100,-

Elektro-akoestische draailier uit 2012 door Denis
Siorat € 5.500,Draailier in g/c door Joos Janssens €1.800,Kistdraailier in d/g € 900,-

Aangeboden doedelzakken >>> link





Doedelzak in g van ebbenhout met buxusringen,
gebouwd door Frans Hattink € 1.550,Breughel-doedelzak van notenhout door Herman
Dewit € 450,Lage Landen doedelzak van palissanderhout door
Herman Dewit € 950,Chabrette in Bes door Daniël Coudignac (Fr) €1.200,-

Stichting Draailier en Doedelzak is niet verantwoordelijk
voor de kwaliteit van deze instrumenten. Als je een
instrument zoekt, koop niet zomaar een instrument via
internet, raadpleeg altijd een expert.

Call for papers - International bagpipe
conference 2014
Zaterdag 8 maart wordt in London de tweede
internationale doedelzakconferentie gehouden. Voor
deze conferentie kunnen tot en met 1 december
papers ingeleverd worden. Interesse om een paper te
schrijven? >>>Lees verder
Deze interdisciplinaire conferentie is bedoeld voor
iedereen die geïnteresseerd is in het bestuderen van
de doedelzak: academici, muziekexperts,
instrumentbouwers, muzikanten, dansers of
liefhebbers. Na afloop is ’s avonds er bal. Kijk voor
meer informatie op de >>website van de conferentie.
De conferentie wordt voorafgegaan door een aantal
doedelzakconcerten op vrijdag 7 maart. Voor alle

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

Workshopdag 5 oktober in Zeist
De workshopdag van 5 oktober begon voor de beginners draailier (twee groepen dit jaar door de grote hoeveelheid
aanmeldingen) en doedelzak al twee weken eerder. Tijdens de voorbereidingsochtend namen de deelnemers hun
huurinstrumenten in ontvangst, maakten ze kennis met het instrument én werd een nieuwe locatie in Zeist getest.
Twee weken later was het dan echt tijd voor de start
van de workshopdag. 60 deelnemers verspreidden zich
over zeven lokalen om zich een dag te verdiepen in hun
instrument. Opmerkelijk was dat er in drie groepen de
eerste uren geen noot is gespeeld. Zo werd in het
lokaal van Joop gesleuteld aan de watten en de dikte
van de harslaag om op die manier tot een mooiere toon
te komen. De groep van Kim werd ingewijd in
harmonieleer, natuurstemmingen en reine afstanden en
bij Jean-Pierre kregen de deelnemers college over de
geschiedenis van de doedelzak. Stil was het echter niet
want de beginners van Frans, Roald en Cor gingen
fanatiek aan de slag en ook de groep van René voor
gevorderde draailierspelers beet zich vast in de muziek
die niet vaak op de draailier wordt gespeeld.

Na de lunchpauze ging het programma snel verder. Dat
het programma boeide bleek wel uit het feit dat lang niet
iedereen tijd had voor de koffiepauze en het al veel te
snel was het tijd voor de afsluiting. De groepen van
Roald en Cor lieten samen een tweestemmig nummer
horen en René en zijn deelnemers speelden een
intrigerend stuk dat de titel van de workshop meer dan
waarmaakte. Tot slot werd de workshopdag afgesloten
met een gezellige borrel.
- Foto’s van de workshopdag
- Foto’s van de introductie ochtend

