

Nieuwsbrief dec 2014

Welkom!

Nieuws uit bestuur

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan twee
verdiepende cursussen voor draailier en voor
doedelzak. We horen meer van het Franse festival Les
Son Continu. René Meeuws bespreekt twee boeken die
dit jaar in Frankrijk uitkwamen. Tot slot geven we een
kort verslag van onze introductieworkshops op het
CaDansa Festival en van de workshopdag in
Driebergen.
Kijk ook in onderstaande agenda. In december en
januari zijn er veel concerten en bals, dus geen reden
om thuis te blijven.

Agendatips
13 dec

Trio Dhoore en Hot Griselda (met Stijn v. Beek en Toon
v. Mierlo op uilleann pipes) spelen bij Folkbal Nijmegen

14 dec

Elanor (met Bart Praet op doedelzak en Thomas Hoste
op draailier) speelt op een bal in Q-bus te Leiden

21 dec

Elanor en De Grove Maling spelen in Utrecht

27 dec
28 dec

Naragonia (met Toon van Mierlo op doedelzak) en
Andoorn spelen op een oudjaarsbal in Zeist.

1 t/m 4
jan

Fürstenecker Bordunale: muziekcursussen in kasteel
Fürsteneck bij Bad Hersfeld (De)

10 jan

Start van de verdiepende cursussen Le BonBournais en
De Polyfonische doedelzak in Driebergen. >>>lees meer

14 jan
15 jan
18 jan
7 feb
8 feb
21 feb
21 feb
5 t/m
11
maart
21
maart

Met het bestuur was al vorig jaar besloten om tot 2016
geen grootse evenementen te organiseren, maar onze
“reguliere” evenementen te intensiveren en groter te
maken. Iets waar we afgelopen cursusweekend in
geslaagd zijn. Het jubileumjaar zal daarom niet met
een festival gevierd worden. Wel willen we de reguliere
evenementen een feestelijk tintje meegeven.
Hoe we dit precies gaan doen, dat volgt binnenkort.
We hopen in ieder geval dat het cursusweekend en de
workshopdagen in 2015 net zo massaal succes wordt
als in het afgelopen jaar.

EmBRUN (met Pieterjan v. Kerckhoven op doedelzak en
Harald Bauweraerts op draailier) speelt in Bodegraven
Super Parquet (combinatie van electronica en traditionele
muziek) en Lost Highway (met Julien Cartonnet en Stijn
v. Beek) spelen op 'Folk Me!' in de OT301 te Amsterdam.

31 dec

10 jan

In 2015 is het 30 jaar geleden dat Stichting Draailier en
Doedelzak werd opgericht. Met het jubileumfestival
“Bourdon” nog zo vers in het achterhoofd lijkt de tijd
snel te gaan.

Naragonia (met Toon van Mierlo op doedelzak) en Lirio
(met Wouter Kuyper) spelen op een bal in Amsterdam
Snör (met Pieterjan Van Kerckhoven op doedelzak)
speelt ten bal bij Café Wilhelmina in Eindhoven
Griff trio (met Rémi Decker, Colin Deru en Raphael de
Cock op doedelzakken) speelt bij Rietveld Theater Delft
Cara (met Hendrik Morgenbrodt op o.a. uilleann pipes)
speelt bij Roots aan de Zaan in Zaandam
Castlefest Winter editie met o.a. Kelten Zonder grenzen,
Scrum Cesair in De Vorstin te Hilversum
Trio Dhoore en Lirio spelen ten bal in Theater Junushof
te Wageningen
Celtic & Balfolk Night in De Doelen te Rotterdam. Hier
spelen o.a. EmBRUN en Naragonia Quartet
Folknight in Theater De Schalm in Veldhoven. Met o.a.
Orfeo.
Tournee van Ensemble Gilles Binchois (met Baptiste
Romain op o.a. doedelzak) Ze spelen in Deventer,
Haarlem, Vlissingen, Zeist, Muiden en brengen liederen
uit de Cantigas de Santa Maria.Zie website
Trio Dhoore (met Koen en Hartwin Dhoore op draailier en
doedelzak) spelen ten bal in Platform Theater te
Groningen

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

Eerste namen Cursusweekend 2015!
Met veel genoegen kunnen we de eerste namen voor
ons Cursusweekend op 24 tot 26 april 2015 bekendmaken. Het weekend krijgt een Scandinavisch tintje
met de komst van de twee fantastische muzikanten:
Johannes Geworkian Hellman
Een fantastische draailierspeler uit Zweden, die al een
tijdje op menig verlanglijstje stond. We zijn blij hem als
docent te gast te hebben! Nieuwsgierig? Luister dan
alvast naar een >video
Alban Faust
Deze geweldige doedelzakspeler en –bouwer uit
Zweden was jaren terug al eens te gast als docent,
graag nodigen we hem op nieuw uit! Luister alvast
naar een >video
Meer namen volgen binnenkort!
Overigens, deze twee docenten zoeken beide nog
meer concerten rondom ons cursusweekend. Interesse
om ze te boeken? We helpen graag te bemiddelen.

Le Son Continu ook in 2015
Begin 2014 viel na 37 jaar door faillissement het doek
voor het roemruchte Franse festival: “Rencontres
Internationales de Luthiers et Maîtres Sonneurs” in
Saint Chartier/Chateau D'Ars. Een unieke jaarlijkse
bijeenkomst van instrumentbouwers, muzikanten,
dansers en liefhebbers van folk/bourdonmuziek leek
te verdwijnen.
Gelukkig was er een doorstart: “Le Son Continu”. In
zeer korte tijd heeft “LSC” op hetzelfde tijdstip en
dezelfde plek een festival georganiseerd dat dankzij
de belangeloze medewerking van artiesten, lokale
overheden, organisaties en vele vrijwilligers een groot
succes werd. Zo groot dat besloten is ook in 2015
weer een festival te organiseren.

Verdiepende cursussen in Driebergen januari-arpil
Van januari tot april organiseren we twee verdiepende
cursussen. Voor draailieren is de cursus "Le Bonbournais". Deze cursus van Cor Westbroek is speciaal
voor spelers van een draailier in D-G en verdiept zich in
de muziek over de Bourbonais-streek in Frankrijk.
Voor doedelzakspelers is er een cursus over polyfonie.
In deze cursus door Jonneke Jorissen verdiepen spelers
zich in meerstemmige doedelzakstukken. Bij deze
cursus zijn doedelzakken van verschillende stemmingen
welkom.
Doedelzak Polyfonie - Jonneke
Jorissen
Deze vierdelige cursus draait om
mooie meerstemmige melodieën.
Deelnemers gaan op zoek naar
harmonie, polyfonie en diversiteit.
Er wordt gewerkt met nieuwe en
traditionele nummers. Er is aandacht voor klankvorming, versiering
binnen samenspel, improvisatie en
luisteren naar elkaar. Cornemuses
van alle stemmingen welkom!
>>>lees meer.

“Le Son Continu” wil het festival basaal, zo
kleinschalig mogelijk en betaalbaar houden. Geen
mega-acts, maar een grote inbreng van de doelgroep
zelf: instrumentbouwers, muzikanten, dansers en
liefhebbers van folk/bourdon/(electro-)acoustische
muziek. De instrumentenbouwersmarkt is één van de
pijlers.
Het “Le Son Continu festival” vindt dit jaar plaats op
zaterdag 11 t/m dinsdag 14 juli. Wederom in Chateau
D´Ars even buiten La Châtre.
Le Son Continu wil een transparant festival zijn.
Binnenkort
presenteren
ze
de
financiële
verantwoording en ze staan open voor inbreng en
ideeën, zowel uit Frankrijk als internationaal. Opgave
voor de nieuwsbrieven en contact met LSC over
ideeën en inbreng is mogelijk via het e-mailadres
lesoncontinu@gmail.com.

Le Bonbournais - Cor Westbroek
Voor D-G draailieren
Eén van de grootste Bourbonnaisliefhebbers komt vier zaterdagen
lang zijn passie voor de muziek
zoals die in de streken van de
Berry, Bourbonnais, Nivernais wordt
gespeeld, aan gevorderde draailierspelers overbrengen. >>>lees meer

Meedoen?
Alle informatie over deze twee verdiepende cursussen
staat op onze >>>website. Beide cursussen kosten 150
euro (tot 1 januari 140 euro).
De cursusdagen zijn van 13:00 tot 17:00 op 10 januari, 7
februari, 7 maart en 18 april. Deze vinden plaats op
Basisschool de Vuurvogel in Driebergen (naast Utrecht).
Op onze website staat een >>>routebeschrijving.
Voor deze cursussen kun je je inschrijven via het digitale
>>>inschrijfformulier.

Twee monumentale publicaties besproken
Dit jaar verschenen in Frankrijk twee monumentale boeken die de aandacht van een breed publiek verdienen. Het
betreft een uitgebreide publicatie over de traditionele muziek in het Massif Central en een magistrale uitgave over
de doedelzak door Jean-Pierre van Hees. Beide publicaties worden door Réne Meeuws besproken.
Les Musiques du Massif
Central: Héritage et invention.

Jean-Pierre van Hees:
Cornemuses. Un infini sonore.

Comment furent réinventées les
musiques traditionelles. Directeur
Éditorial Eric Montbel, Coordination
André Ricros. Éditions Créer 2014.
ISBN 978-2-848195094.

Éditions Coop Breizh 2014. ISBN 9782-84346-637-3.

Tientallen auteurs leverden bijdragen aan dit omvangrijke werk
van meer dan 500 pagina’s op A4plus-formaat. Zij
schreven artikelen over talloze aspecten van traditionele muziek in het Massif Central.
Deze regionale aanduiding moet zeer ruim opgevat
worden: zij bestrijkt in het boek het hele midden van
Frankrijk, van Auxerre tot Carcassonne en van Lyon
tot Limoges. En traditie moet vooral niet opgevat
worden als statische folklore, maar als een
evolutionaire proces in een historische context.
Hoofdthema’s in het boek: muzikanten, zang en taal,
dans, instrumenten (doedelzak, draailier, viool,
accordeon) en het muziekonderwijs.
De lezer die reeds enigszins ingewijd is in de thema’s
zal tal van herkennings-punten tegenkomen, niet in de
laatste plaats uit eerdere publicaties van de auteurs,
Montbel en Ricros voorop. Maar ook voor hem/haar
wachten talloze onderwerpen op ontdekking!
Het boek is zeker niet uitputtend en voor een relatieve
buitenstaander lijken soms wat willekeurige keuzes
gemaakt te zijn. Zo mis ik soms zaken en personen,
soms vraag ik me af waarom sommige personen juist
wel vermeld worden.
De aanpak van de artikelen is ook niet uniform of
consistent, maar dat draagt alleen maar bij aan de
grote diversiteit in het boek. Niettemin is het raar om
bijvoorbeeld in een artikel getiteld “La Vielle. De
l’acoustique à l’électro” nauwelijks iets over deze
ontwikkeling te lezen en de pioniers (bouwers en
spelers) op dit terrein blijven al helemaal onvermeld.
Dit soort kritische details doen echter niets af aan het
plezier in dit fantastisch geïllustreerde boek. Een ware
mer à boire voor eenieder die geïnteresseerd is in (de
ontwikkeling van) traditionele muziek.

Deze magistrale uitgave is het
nieuwe, voorlopig definitieve standaardwerk over de doedelzak in al
zijn facetten. Het is het levenswerk
van Jean-Pierre van Hees en aangezien het tevens zijn proefschrift is, is het in de eerste
plaats een wetenschappelijk werk.
De uitgave is echter zeer toegankelijk vormgegeven
waardoor het boek interessant is voor een breed
publiek, voor doedelzakspelers lijkt het me zelfs een
must! De (Franse) teksten zijn zeer leesbaar en het
aantal illustraties (afbeeldingen en notenvoorbeelden)
is overweldigend. Er zitten bovendien twee dvd’s bij het
boek waarop in beeld en geluid de revue passeren:
speltechnische aspecten, voorbeelden van historisch
repertoire en portretten van 147 in het boek besproken
doedelzaktypes.
De hoofdbestanddelen van het ruim 400 pagina’s
omvattende boek (A4plus-formaat) zijn naast tal van
kleinere thema’s: de organologische geschiedenis en
evolutie van het instrument, de muzikale bronnen en de
doedelzak in de westerse muziek in verschillende
periodes van de geschiedenis.
Jean-Pierre van Hees was begin jaren ’80 fluitist en
doedelzakspeler in de legendarische Belgische groep
Rum. Hij stond in die tijd mede aan de wieg van de
Stichting Draailier en Doedelzak. Hij ontwikkelde zich
tot een van de specialisten op de barokmusette en
concerteerde in die hoedanigheid over de hele wereld,
o.a. met het Nederlandse Orkest van de 18e Eeuw. Hij
is hoogleraar doedelzak en barokmusette aan de
Universiteit van Leuven.
Interesse?
Les Musiques du Massif Central is te bestellen via
>>Fnac en het boek door Jean-Pierre van Hees is te
bestellen bij >>Coop Breizh. Beide boeken zijn niet
goedkoop (€79,- respectievelijk €69,-). Gezien de
hoeveelheid werk die erin gestopt is, is de prijs echter
alleszins schappelijk. En de schitterende vormgeving
doet deze aanslag op de smalle beurs snel vergeten.

Kort nieuws uit onze social media
Schotse doedelzakspelers tijdens WOI
Er staat een interessante documentaire online over de
doedelzakspelers van het Schotse leger in de
loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Bekijk deze
documentaire >Pipers of the Trenches.
Video Chabenat & Decombel
Eind oktober speelde ‘La Fontaine Troublée’ met
onder andere Gilles Chabenat en Maarten Decombel
in ’t Ey te Belsele. Van dit concert is een korte video
verschenen > bekijk video
Doedelzak uit de printer?
De 3D-printers zijn vol op in ontwikkeling. In hoeverre
is dit ook voor muzikanten interessant? Onlangs is er
een dappere poging ondernomen om een 3Dprintbare doedelzak te ontwerpen. >lees meer
Concert vier Zweedse Draailierspelers
Onlangs speelden vier draailierspelers Fredrik
Bergström, Bruno Andersen, Harald Pettersson en
Johannes Geworkian-Hellman een concert, online kan
je hiervan de > video bekijken
Onze wijzigingen op Facebook
We hebben onlangs ons facebook-profiel omgezet
naar een ander type profiel. Dat moesten we eigenlijk
al een tijdje doen (wellicht zo'n 5 jaar...) maar dat
kwam er maar niet van omdat we dat "gedoe" vonden.
Onlangs zijn we hiertoe eindelijk verplicht. Op zich
was het wel goed dat we nu onze instellingen moeten
aanpassen. En wat blijkt? Het is inderdaad "gedoe",
wat een werk!
Eén van de wijzigingen is dat we met ons nieuwe
“organisatie”-profiel, geen “persoons”-profielen meer
kunnen uitnodigen voor onze “Facebook-events”. Dus
vanaf nu: vind je een online evenement voor onze
activiteiten leuk? Nodig iedereen uit.
Bekijk onze >facebook pagina.
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
Heb je kopij, tips voor de agenda of de nieuwsbrief,
laat het weten via pr@draailier-doedelzak.nl.

Foto : Ronald Rietman

Introductie draailier en doedelzak tijdens CaDansa-Festival
In het weekend van 16 tot 19 oktober was het CaDansa Balfolk Festival in Duiven (naast Arnhem). Dit festival was
met circa 500 bezoekers zo goed als uitverkocht. Er speelden bands als Trio Dhoore, Boreale, Elanor en
Naragonia en daarnaast waren er overdag verschillende dans- en muziekworkshops. Stichting Draailier en
Doedelzak organiseerde hier een introductieworkshop doedelzak en een draailier uitprobeersessie.
Dit was een groot succes. Omdat de introductie
workshop doedelzak op zaterdag snel vol zat, planden
we een tweede sessie in op zondag. De belangstelling
om een draailier uit te proberen was zoals altijd ook
erg groot. Hopelijk hebben we velen enthousiast
kunnen maken voor deze mooie instrumenten.
Verder hebben we natuurlijk veel mooie optredens op
dit gezellige festival gezien.





Bekijk meer >foto’s van onze introductie-sessies
Lees de recensie op >folkforum
Bekijk enkele >video’s van CaDansa
Lees meer over het festival op de >CaDansa-site

Workshopdag 4 oktober - Driebergen
Deze dag organiseerden we verschillende workshops voor beginners en gevorderden. Wegens de grote vraag,
boden we twee beginnergroepen voor zowel draailier als doedelzak aan. Hiermee kwamen we deze dag in totaal
op tien workshops uit.
Met bijna 100 deelnemers, docenten en vrijwilligers was
qua stoelen wat behelpen, maar qua mensen werd het
gezellig druk. Deelnemers konden zich deze dag
verdiepen in onder andere speeltechnieken, ritme, middeleeuwse muziek en Zweedse polska’s.
De dag sloten we af met een de presentaties van een
aantal van de cursusgroepen en een gezamenlijke
borrel.
- Bekijk meer foto’s workshopdag van 4 oktober
- Bekijk foto’s voorbereidingsdag voor beginners

Volgende cursussen en activiteiten
 Nov. t/m Mei - cursus van 7 zaterdagmiddagen
 Januari t/m april – verdiepende cursussen
 24 t/m 26 april – Cursusweekend 2015

