
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief feb 2014 

WWeellkkoomm!!  

In deze nieuwsbrief vertellen we over de concerten van 
Gilles Chabenat, is er voorpret voor het workshop-
weekend, hebben we helaas slecht nieuws over 
Chateau d’Ars. 

Tot slot geven we ook uitgebreid informatie over het 
programma van het workshopweekend in april. Dit 
belooft een mooi weekend te worden, dus wacht niet 
met inschrijven. Er zijn nu al meer deelnemers dan vorig 
jaar, dus dat wordt gezellig druk. 

Het jaar begin goed met onze nieuwjaarsborrel bij de 
zaterdagcursus. Ook zijn er weer leuke activiteiten in de 
plannen zoals Bourdon in het Bos op 1 juni. Maar er is 
ook ruimte voor nog vele andere activiteiten, dus hebt u 
ideeën of suggesties, laat het ons vooral weten! 

 

 

 

 

 

 

 

AAggeennddaattiippss  

7-feb  Gilles Chabenat speelt een solo concert in de 
bibliotheek van Genk (Be). De entree is 5 euro, te 
reserveren via c-minebezoekersonthaal@genk.be. 

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 

12-feb  Violet (met Wendy Wouters op o.a. doedelzak) 
speelt bij een bal in Café Wilhelmina te Eindhoven. 

15-feb  Törf (Flip Rodenburg op doedelzak) speelt om 20:00 
bij kasteel Hackfort in Vorden. 

15-feb  Elanor (met o.a. Thomas Hoste op draailier en Bart 
Praet op doedelzak) speelt bij een bal in Zwolle. 

15-feb  Trio Dhoore (met o.a. Koen Dhoore op draailier en 
Hartwin Dhoore op doedelzak) speelt bij een bal in 
Eindhoven. 

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  

7-9 mrt  Muziekweekend van Stichting Volksmuziek 
Nederland (met o.a. samenspel door René Meeuws). 

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

30-mrt  Madlot  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 

DDoonnaattiieess  ggeevvrraaaaggdd  

Het afgelopen jaar hebben we als stichting een mooi 
bedrag aan donaties gekregen. We hebben dit gebruikt 
om de cursusprijs zo laag mogelijk te houden en om bij 
twijfel over de financiële haalbaarheid toch cursussen 
door te laten gaan. 
Dan denken we niet alleen aan beginnerscursussen 
maar ook aan bijvoorbeeld Le Bourbonnais.  
 
We willen u vragen ook komend jaar de stichting weer 
financieel bij te staan! Als iedereen 10 euro geeft, heeft 
de stichting een mooi bedrag om te besteden aan de 
activiteiten!  

Uw bijdrage kunt u overmaken naar gironummer 57 19 
16 t.n.v. Stichting Draailier en Doedelzak, Lieren. 
Alvast heel erg bedankt! 

 

SSeeccrreettaarriiss  ggeezzoocchhtt  

Helaas heeft Frits Kemper laten weten om persoonlijke 
redenen zijn taak als secretaris bij de stichting Draailier 
en Doedelzak neer te moeten leggen. We zijn hem 
zeer dankbaar voor zijn inzet en zijn bijdragen. 

Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiast 
persoon om het bestuur te versterken. Ken je mensen 
die misschien interesse hebben? Of is het wat voor u? 
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op 
via voorzitter@draailier-doedelzak.nl 

Het postadres van de stichting wordt tijdelijk E. 
Thomassen à Thuessinklaan 36, 9713 JV Groningen. 

 

 

http://draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm
http://www.gilleschabenat.com/
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/gillet-chabenat-in-concert/0208060c-8465-4cd1-824c-2d7f95dee5a5
http://www.naragonia.com/
http://www.orfeofolk.nl/
http://www.folkbalnijmegen.nl/agenda.htm
http://www.gilleschabenat.com/
http://www.dedoelen.nl/nl/concerten/agenda/3835/celtic_balfolk_night/
http://www.dedoelen.nl/nl/concerten/agenda/3835/celtic_balfolk_night/
http://draailier-doedelzak.nl/workshop_chabenat.htm
http://violet.yewosea.nl/violet/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=955
http://www.torf.nl/
http://www.elanormusic.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=949
http://www.triodhoore.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=974
http://www.lucidarium.com/
http://draailier-doedelzak.nl/agenda.htm#concert
http://volksmuziek.nl/index.php?id=234
http://volksmuziek.nl/index.php?id=234
http://www.corvuscorax.de/index.php?id=20&no_cache=1&L=1
http://www.w2.nl/programma/programma-overzicht/q/action/details/imonth/-1/iyear/-1/idplaydates/1099/titel/
http://www.madlot.nl/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=966
https://www.facebook.com/events/584861424859602/?fref=ts
http://draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
mailto:voorzitter@draailier-doedelzak.nl


  

 

 

 

 

 

HHeett  ddooeekk  vvaalltt  vvoooorr  CChhaatteeaauu  dd’’AArrss//  SStt  CChhaarrttiieerr  
 

Het festival Rencontres Internationales de Luthiers et 
Maîtres Sonneurs dat in St. Chartier en later Chateau d’ 
Ars werd gehouden was altijd één van de interessantere 
festivals voor draailier- en doedelzak-liefhebbers. Uit 
heel Europa verzamelden hier bouwers en spelers. 
Helaas is het doek voor dit mooie festival gevallen. 

Dit faillissement komt volgens het festival door de 
grotere concurrentie en van de toenemende kosten van 
de (technische) organisatie. Sinds 2000 is er al sprake 
van afnemende inkomsten door een afnemend 
bezoekersaantal 

Er wordt gesproken over mogelijkheden om het festival 
een doorstart te laten beleven. Hierbij lijkt men terug te 
willen gaan naar de kern. De plannen zijn nog in 
ontwikkeling. Steunbetuigingen ziet de organisatie graag 
tegemoet via de Facebookpagina Sauvons les 
Rencontres of via sauvonslesrencontres@gmail.com 

WWoorrkksshhoopp  eenn  ccoonncceerrtteenn  vvaann  GGiilllleess  CChhaabbeennaatt 

In februari komt Gilles Chabenat naar Nederland en 
België voor een workshop en concerten. De 
>>workshop van Chabenat die wij 8 februari samen 
met De Doelen organiseren zit helaas vol, nieuwe 
aanmeldingen komen op een wachtlijst. Maar de 
concerten die hij geeft zijn op moment van schrijven 
nog niet uitverkocht. 

Vrijdag 7 februari geeft Chabenat een solo concert in 
de >>bibliotheek van Genk (Be). De entree is slechts 5 
euro en reserveren doet men door een e-mail te sturen 
naar c-minebezoekersonthaal@genk.be 

Zaterdag 8 februari (na zijn workshop) speelt 
Chabenat met Malicorne op het Celtic & Ballfolk 
festival in De Doelen Rotterdam. Kaarten zijn te 
bestellen via de site van >>De Doelen 

 VVoooorrpprreett  wwoorrkksshhooppwweeeekkeenndd 
 

Het workshopweekend duurt nog even, maar we krijgen 
al veel enthousiaste reacties binnen. Van aanbiedingen 
om op te treden tot lezingen. Leuk! Dit gaan we nog 
bekijken. Maar er is meer voorpret voor dit weekend. 

Zaterdag 8 februari speelt Naragonia (met doedelzak- en 
trekharmonica-docenten Toon van Mierlo en Pascale 
Rubens) samen met Orfeo bij Folkbal in  Nijmegen.  

Zaterdag 15 februari speelt draailierdocent Thomas 
Hoste met zijn groep Elanor bij een bal avond in Zwolle 

Zin om alvast sessie-repertoire in te studeren? Tijdens 
het workshopweekend luiden we de sessie meestal in 
met het Groot Ongeregeld Weekend Orkest (GOWO). 
Dit ‘orkest’ bestaat uit alle deelnemers die zin hebben 
om mee te spelen. >>download het GOWO repertoire 

 

 

 

 

ZZoonnddaagg  11  jjuunnii  ––  BBoouurrddoonn  iinn  hheett  bbooss!!  

Bourdon in het Bos is een gezellige samenspeeldag in 
de bossen bij Putten. Deze zondag zijn er geen 
workshops, cursussen of concerten maar is er 
uitsluitend ruimte voor samenspelen, jammen en 
sessies. Ook andere instrumenten zijn natuurlijk 
welkom! 

Vooraf sturen we bladmuziek zodat er in iedergeval 
wat gemeenschappelijk repertoire is. Alle informatie en 
een deel van het repertoire is alvast te bekijken via 
onze website.  
>>>lees meer 

http://www.rencontresdeluthiers.org/
http://www.rencontresdeluthiers.org/
https://www.facebook.com/sauvons.lesrencontres?fref=ts
https://www.facebook.com/sauvons.lesrencontres?fref=ts
mailto:sauvonslesrencontres@gmail.com
http://draailier-doedelzak.nl/workshop_chabenat.htm
http://www.bibliotheekgenk.be/uitingenk.jsp?cnq=chabenat&cncity=&cndatetype=next3months&page_limit=10&cdbid=0208060c-8465-4cd1-824c-2d7f95dee5a5
mailto:c-minebezoekersonthaal@genk.be
http://www.dedoelen.nl/nl/concerten/agenda/3835/celtic_balfolk_night/
http://www.naragonia.com/
http://www.orfeofolk.nl/
http://folkbalnijmegen.nl/
http://www.elanormusic.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=949
http://www.draailier-doedelzak.nl/document/GOWO_workshopweekendapril2013.pdf
http://draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm


 

 

 

 

  

 

  

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
DDrraaaaiilliieerr  iinn  ooppeenniinngg  nniieeuuwwee  ttvv--sseerriiee  
In de nieuwe tv-serie “Black Sails” is in de muziek 
van de openingcredits een prominente rol weggelegd 
voor een draailier. Bekijk hier de >>>openingstune 
 

VVaalleennttiinn  CCllaassttrriieerr  oopp  DDee  CCoonncceerrttzzeennddeerr  
In het programma ‘Door de mazen van het Net’ van 
donderdag 9 januari besteedde De Concertzender 
uitgebreid aandacht aan de virtuoze draailierspeler 
Valentin Clastrier en zijn nieuwe cd. Deze uitzending 
kun je hier >>>terugluisteren. 
 

DDooeeddeellzzaakkssppeelleerr  oopp  DD--DDaayy  
Laatst kregen we een artikel toegestuurd wat al een 
tijdje geleden verscheen, maar interessant blijft. Het 
is bekend dat de Schotten vaak een doedelzak-
speler meesturen met hun legertroepen. Tijdens D-
day was dit niet anders. Het verhaal van piper Bill 
Millin over muziek tijdens de landing in Normandië 
staat in dit >> artikel  
 

BBoorrdduunnwweeeekkeenndd  iinn  OOssnnaabbrrüücckk    
In het laatste weekend van april is in Osnabrück een 
weekend met hommel, doedelzak, draailier en tin- en 
lowwhistle cursus. Alle informatie is hier te lezen in 
deze >>>flyer 

IInntteerreessssaanntt  bbooeekk  ddoooorr    GGéérraarrdd  GGuuiillllaauummee 
 

Afgelopen zomer verscheen het boek "Vielles & 
cornemuses en Vallée Noire” (een gebied in de Berry, 
Frankrijk) geschreven door Gérard Guillaume. De auteur 
was jarenlang juryvoorzitter van het concours van het 
festival Rencontres de luthiers et maîtres sonneurs  in 
Saint Chartier.  

In het boek behandelt Gérard Guillaume de geschiedenis 
van deze instrumenten, bespelers uit vroegere tijden, 
folklore groepen die in de loop der tijden deze instru-
menten levend hebben gehouden. Daarnaast wordt ook 
de huidige generatie spelers worden beschreven.  

Het boek is 140 pagina's rijk geïlustreerd en alleen nog in 
het Frans gepubliceerd. Volgens Cor Westbroek is het 
boek “Een must voor elke bourdonliefhebber.” 
Het boek kost € 21,- en is hier te bestellen  

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. 

 

 

 

 

 

http://insidetv.ew.com/2013/12/30/black-sails-opening-credits/
http://www.concertzender.nl/wp-content/themes/cz-theme/swfplayer/newplayer.php?mode=rod&provider=cz&program=rod&date=20140109&hour=20&pid=68584
http://www.economist.com/node/16885894
http://www.dudelsackbau.de/images/EinladungBorduntageimOsnabrueckerLand.pdf
http://www.la-bouinotte.org/module-positions?page=shop.product_details&flypage=flypage.tp-ecommerce.tpl&product_id=158&category_id=1
mailto:info@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl


 

  

 

 

OOppttiioonneeeell::  VVrriijjddaagg  eerrbbiijj!!  

Als eerste het begin: we starten al op vrijdagavond 11 
april! De workshops beginnen op de 'normale' tijd op 
zaterdagmorgen. 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! 

 

 

 

SSaammeennssppeell  --  WWoouutteerr  VVaannddeennaabbeeeellee (Be) 

 
Deze workshop is toegankelijk voor alle instrumenten. 
Wouter Vandenabeele is gerenommeerd componist 
en speelde bij groepen als Ambrozijn, Olla Vogala, 
Ghent Folk Violin Project of het Naragonia Quartet. In 
deze workshop is er aandacht voor samenspel, 
harmonie en de dansbaarheid van de muziek.  
>>>Lees meer. 
 

TTrreekkhhaarrmmoonniiccaa  GG//CC  --  PPaassccaallee  RRuubbeennss (Be)  
– vol –  
 
Pascale gaat met haar groep de mogelijkheden 
exploreren om de melodie te variëren met 
bijvoorbeeld ritmische en harmonische variaties in de 
baskant, dubbelgrepen etc. Pascale is bekend van 
haar groep Naragonia.  
>>>Lees meer. 
 

ZZaanngg  --  JJoorruunnnn  BBaauuwweerraaeerrttss (Be) 
 
Jorunn Bauweraerts zorgde met haar groep Laïs dat 
oude liederen bij een groot publiek weer bekend 
werden. Inmiddels zijn ze met Laïs een meer moderne 
weg ingeslagen maar de liefde voor oude liederen uit 
oude geschriften blijft. In deze zangworkshop storten 
deelnemers zich op mooie liederen uit vroege tijden.  

>>>Lees meer 
 

DDee  wwoorrkksshhooppss  vvaann  ddiitt  wweeeekkeenndd:: 

 

 

AAaannbbiieeddiinngg  vvoooorr  bbeeggiinnnneerrss  

Ken je mensen die geïnteresseerd zijn om draailier of 
doedelzak te leren spelen? Voor beginners kunnen dit 
weekend hun eerste stappen met deze instrumenten 
maken. Geen instrument? Geen probleem, die hebben 
we te leen! 

Voorafgaand organiseren we een voorbereidingsdag. 
Deelnemers ontvangen dan hun leeninstrument en 
krijgen de eerste uitleg zodat ze zich thuis alvast voor 
kunnen bereiden. 

 

 

UUiittbbrreeiiddiinngg  vvaann  wwoorrkksshhooppss  

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. 
Naast de draailier en doedelzakcursussen presenteren 
we dit jaar ook trekharmonica, nyckelharpa, zang en 
samenspel. 
 

 

 

WWoorrkksshhooppwweeeekkeenndd  iinn  aapprriill  
Ken je mensen die altijd al draailier of doedelzak willen leren bespelen? Of ben je gevorderde speler en wil je je 
graag verder verdiepen? Of wil je zingen? Dit kan tijdens ons Voorjaarsweekend. Tijdens dit weekend in De 
Zonnewende te Sint-Michielsgestel zijn er zang- en muziekworkshops voor beginners en voor gevorderden. 
Overdag zijn er cursussen, 's avonds muziek en optredens. Dit jaar hebben we een paar positieve veranderingen 
ten opzichte van vorige jaren. 

 
 

NNyycckkeellhhaarrppaa  --  NNiikkoollaajj  MMaarrkkss (NL) 
 
In deze workshop gaan deelnemers zich verdiepen in 
de nyckelharpa. Samen met Nikolaj kijken ze naar 
technieken, houding en een stuk technisch onderhoud 
om de nyckelharpa beter te laten klinken. Nikolaj Marks 
is een bekende nyckelharpa bouwer en geeft regelmatig 
workshops in Duitsland. 

 >>>Lees meer. 
 

http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#samenspel
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#samenspel
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#trekharmonica
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#trekharmonica
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#zang
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm.htm#zang
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#nyckelharpa
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#nyckelharpa


 

 

 

DDooeeddeellzzaakk  ((vveerr))ggeevvoorrddeerrdd::  EErriicc  MMoonnttbbeell (Fr) 

– 1 plaats vrij – 
 

Eric Montbel wordt tot één van de beste 
doedelzakspelers van Europa gerekend en staat 
bekend om zijn fabelachtige techniek. Gevorderde 
spelers kunnen een pittige workshop verwachten 
waarin ze een kijkje in de keuken van deze 
grootmeester nemen.                             >>>Lees meer 
 

DDrraaaaiilliieerr  bbeeggiinnnneerrss::  RRooaalldd  KKeeuunniinngg (NL) 
  – vol – 

Heb je altijd al draailier willen leren spelen? Welke 
mogelijkheden biedt dit instrument? Samen met Roald 
wordt het instrument verkend. Geen instrument? Een 
leeninstrument is bij de cursus inbegrepen.  

>>>Lees meer 
 

DDooeeddeellzzaakk  hhaallffggeevvoorrddeerrdd::  TToooonn  vvaann  MMiieerrlloo (Be)  
– vol – 

 
Toon gaat aan de slag met een verfijning van 
technieken en geeft aandacht aan de verschillende 
soorten versieringen die mogelijk zijn. Er wordt dieper 
ingaan wat je als speler wilt laten horen en hoe je dat 
gaat doen.                                               >>>Lees 
meer 
 

DDooeeddeellzzaakk  bbeeggiinnnneerrss::  JJoonnnneekkee  JJoorriisssseenn (NL) 
 
Altijd al doedelzak willen spelen? Dit is je kans! Deze 
workshop is bedoeld voor beginners, zij die het 
instrument nog mogen ontdekken. Bij deze ontdekking 
staat het speelplezier voorop. Aan de hand van 
eenvoudige, maar mooie melodieën wordt met de 
doedelzak begonnen. Geen instrument? Een leen-
instrument is bij de cursus inbegrepen.  
>>>Lees meer 

DDrraaaaiilliieerr  hhaallffggeevvoorrddeerrdd::  TThhoommaass  HHoossttee (Be) 
 
Thomas is een ervaren draailierdocent. Eerder gaf hij 
les bij onze zaterdagcursussen en hij speelt ook bij de 
groepen Elanor en Cecilia. In deze workshop verdiepen 
de cursisten zich in technieken en versieringen. Ook is 
Thomas geïnteresseerd in het gebruik van electriek. 
 >>>Lees meer 
 

foto 

 

 

DDrraaaaiilliieerr  ((vveerr))ggeevvoorrddeerrdd::  TThhiieerrrryy  NNoouuaatt (Fr) 

– 3 plaatsen vrij –  
 
Deelnemers nemen een kijkje in de keuken bij de 
virtuoze Thierry Nouat. Deze geweldige speler uit 
Frankrijk biedt met zijn unieke speelstijl die uitloopt van 
traditioneel tot jazz een uitdaging voor de gevorderde 
spelers. 
 >>>Lees meer 
 

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  iinnsscchhrriijjvveenn  

Meer informatie over het workshopweekend is te vinden 
op onze website. Deelname aan de workshops kost 
tussen de 160 en 135 euro. Gasten die niet deelnemen 
aan de cursus zijn ook welkom. 

Voor alle informatie zie draailier-doedelzak.nl 
Direct inschrijven? Ga dan naar het  >>inschrijfformulier 

 

http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#montbel
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#loibner
http://draailier-doedelzak.nl/workshopweekend.htm
http://draailier-doedelzak.nl/weekendinschrijven.htm

