
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief juli 2014 

WWeellkkoomm!!  

In deze nieuwsbrief blikken we graag vooruit op het 
nieuwe seizoen en kijken we terug op de afgelopen 
activiteiten. We presenteren ons programma voor de 
workshopdag van 4 oktober en de cursusdata voor de 
komende cursussen. Daarnaast doen we verslag van 
de samenspeldag Bourdon in het bos en de tournee  
Bourdonmuziek in muziekkoepels. 

De komende periode gaan we ons verder bezig houden 
met de organisatie van de komende cursussen. In de 
zomer zijn we te vinden op een paar festivals met onze 
instrumentenproeverij. Mensen die nieuwsgierig zijn 
naar draailieren en doedelzakken kunnen dan onder 
begeleiding onze instrumenten uitproberen. Ga je ook 
naar Castlefest of Gebroeders van Limburg? Kom ook 
gezellig langs bij onze proeverij en neem alle 
geïnteresseerden mee.  
Goede zomer allemaal! 

 

 

 

 

 

AAggeennddaattiippss  

4 t/m 6 
juli 

  Gooikoorts, festival in Gooik (Be). Hier spelen o.a. 
Stygiens, Jarlath Henderson & Ross Ainslie Band en Wör.  

12 t/m 
14 juli 

 Les Son Continu bij Chateau d'Ars (Fr) de opvolger van 
het failliete Chateau d'Ars/ St Chartier! 

 

15 t/m 
25 juli 

 Tournee van de Galicische groep Pan de Capazo (met 
o.a. draailier, duda en gaita) door Nederland. Optredens 
in Amsterdam, Arnhem, Den Helder, Groningen en 
Nijmegen. Zie de  online agenda 

25-26 
juli 

 Zilleghem Folk in Zilleghem (Be). Hier spelen onder 
andere Naragonia, Kadril en Griff 

1 t/m 3 
aug 

  Castlefest in Lisse. Hier spelen bands als EmBRUN, 
Shantalla, Corvus Corax, Omnia of Cesair.  

4 t/m 8 
aug 

  Kalmthoutse Folkstage (Be) met cursussen van o.a. 
Harald Bauweraerts en Toon van Mierlo.  

7 t/m 
11 aug 

  Parkfest in Eindhoven met o.a.Naragonia, Ball Noir, 
Cecilia, De Vliering Lirio en Hoven Droven.  

14 t/m 
16 aug 

  Masterclass Magnus Holmström voor nyckelharpa en 
viool in Aartrijke (Be) 

 

21 t/m 
25 aug 

  Gooik Stage (Be) met cursussen van o.a. Jean-Pierre 
Van Hees en Matthias Loibner.  

26 t/m 
29 aug 

  Folkstage Heuvelsven in Dilsen-Stokkem (Be), met 
cursussen van o.a. Olle Geris en Gregory Jolivet.  

 

3 okt  Concert van Valentin Clastrier en Steven kamperman in 
Utrecht (meer informatie volgt) 

4 okt   Workshopdag Stichting Draailier en Doedelzak in 
Driebergen.  

8 okt  Cecilia (met Thomas Hoste op draailier en Jan Leeflang 
op doedelzak) speelt bij Cafe Wilhelmina te Eindhoven. 

16 t/m 
19 okt 

 CaDansa Festival in Duiven (naast Arnhem). Hier spelen 
o.a. Boreale, Trio Dhoore, Naragonia .  

 

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

 

BBeelleeiiddssppllaann  SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  eenn  DDooeeddeellzzaakk  

Afgelopen periode hebben we als bestuur gewerkt aan 
een nieuw beleidsplan voor de komende twee jaar. Dit 
plan helpt ons om onze activiteiten meer richting te 
geven. Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwillig-
ers, die dit naast hun baan of opleiding doen. We 
concentreren ons daarom tot en met 2016 op de 
volgende speerpunten: 

 EEeenn  eedduuccaattiieevvee  ttaaaakk  - Voor deelnemers moeten 
leuke en uitdagende cursussen blijven bestaan. 
Momenteel is dit jaarlijkse de workshopdag in ok-
tober, workshopweekend in april en de cursusreeks 
in Driebergen, met de mogelijkheid tot uitbreiding. 

 EEeenn  ttaaaakk  aallss  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerr - We streven naar 
het verspreiden en levend houden van de muziek 
die op onze instrumenten gespeeld wordt. Ook 
willen we achterban blijven informeren en poten-
tiële geïnteresseerden blijven benaderen.   

 EEeenn  vveerrbbiinnddeennddee  ttaaaakk - We zijn een overkoepelen-
de organisatie dat spelers en liefhebbers van onze 
instrumenten met elkaar verbind. Niet alleen op 
muzikaal, maar ook op sociaal terrein. 

Dit beleidsplan blijft in ontwikkeling. Nieuwe kansen 
kunnen zich altijd voordoen. Achterban met goede 
ideeën krijgt de gelegenheid om deze uit te werken en 
te organiseren. 
Interesse in het volledige beleidsplan en visie?  
>>>lees meer 

SSeeccrreettaarriiss  ggeezzoocchhtt  

Helaas heeft Frits Kemper zijn taak als secretaris bij de 
stichting Draailier en Doedelzak neergelegd. We zijn 
hem zeer dankbaar voor zijn inzet en zijn bijdragen. 

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

 

http://www.gooikoorts.be/
http://www.gooikoorts.be/portfolioentry/stygiens/
http://www.rossandjarlath.com/
http://www.gooikoorts.be/portfolioentry/wor/
http://www.lesoncontinu.net/en/
http://www.pandecapazo.com/Pan_de_capazo_English/Pan_de_Capazo.html
http://draailier-doedelzak.nl/agenda.htm#concert
http://www.zilleghemfolk.be/
http://www.naragonia.com/
http://www.kadril.com/
http://www.griff.be/
http://www.castlefest.com/
http://www.embrun.be/
http://www.shantallamusic.com/
http://www.corvuscorax.de/index.php?id=20&no_cache=1&L=1
http://www.worldofomnia.com/
http://www.cesair.nl/
http://www.folkstage.be/
http://www.parkfest.nl/
http://www.naragonia.com/
http://www.ballnoir.nl/
http://www.ceciliafolk.be/
http://www.http/www.devliering.nl/
http://www.lirio.nl/
http://www.hovendroven.com/
http://nyckelharpabelgium.webs.com/
http://www.muziekmozaiek.be/?onderdeel=4025
http://www.volksmuziekmaasland.magix.net/index_9.html
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
http://www.ceciliafolk.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1026
http://cadansa.nl/nl/programma
https://myspace.com/borealebal
http://triodhoore.be/
http://www.naragonia.com/
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://draailier-doedelzak.nl/overons.htm#beleid
mailto:voorzitter@draailier-doedelzak.nl


  

EEéénn  mmeellooddiiee,,  11..000000  vvaarriiaattiieess  
Puck Duits 
  

In deze workshop gaan gevor-
derde doedelzakspelers aan de 
slag met onder andere speel-
techniek en versieringen die je in 
je spel kan verwerken. Deze dag 
verdiepen deelnemers zich in 
één melodie om te kijken welke 
technieken toepasbaar zijn.  
>>>lees meer 

MMiiddddeelleeeeuuwwssee  mmuuzziieekk  
Lies Sommer 
 

In deze samenspelworkshop gaan 
we aan de slag met mooie melo-
dieën uit het laatmiddeleeuwse re-
pertoire, met een uitstapje naar de 
vroege renaissance. We spelen met 
wereldlijke en kerkelijke muziek. 
Deze cursus is voor begonners en 
halfgevorderden.  >>>lees meer 

ZZaatteerrddaagg  44  ookkttoobbeerr  ––  WWoorrkksshhooppddaagg  DDrriieebbeerrggeenn  
 

Deze zaterdag zijn er in Driebergen (naast Utrecht) draailier- en doedelzakcursussen voor beginners maar ook 
verdiepende cursussen voor meer ervaren spelers over techniek, ritme, over de polska en meer. Ken je mensen 
die altijd al draailier of doedelzak willen leren spelen? Deelnemers aan de beginnersgroepen kunnen een 
instrument lenen. Hieronder presenteren we kort de workshops. 

 

VVaalleennttiinn  CCllaassttrriieerr              (drie plaatsen vrij)  
  

We zijn zeer verheugd dat draailier-
fenomeen Valentin Clastrier deze 
dag als docent in Driebergen te 
gast is! Verwacht een pittige 
workshop voor vergevorderden van 
deze virtuoos. >>>lees meer 

 

 

 

 

RRiittmmee  oopp  ddrraaaaiilliieerr  
Cor Westbroek 
 

Hoe zorg je voor meer ritme in je 
melodie? Een trompetslag ligt voor 
de hand, maar het klavierspel is 
minstens zo belangrijk! We gaan 
onderzoeken hoe een melodie rit-
mischer kan,  bijvoorbeeld met riffs, 
arpeggio´s, versieringen, stiltes 
coup de poignet, etc. >>>lees meer 

SSppeelleenn  mmeett  PPoollsskkaa''ss  
Hester de Boer 
 

In deze samenspelcursus ver-
diepen gevorderde spelers zich 
in diverse type polska’s uit 
Zweden. Hoe speel je een 
Polska nu echt als een Polska? 
Hester studeerde in 2013 
Zweedse vioolmuziek in Zweden, 
haar passie voor polska's komt in 
de workshop perfect tot haar 
recht. >>>lees meer 

DDooeeddeellzzaakk  RRiieett  eenn  KKllaannkk  
Frans Hattink 
 

Hoe bouw je een riet? Hoe werkt 
dat? En hoe kan je de klank van 
je riet en instrument verbeteren? 
Frans Hattink bouwt al ruim 25 
jaar doedelzakken en rieten. In 
deze workshop deelt hij zijn 
kennis over rieten en hoe je de 
klank van je doedelzak daarmee 
kan verbeteren. >>>lees meer 

 

 

DDooeeddeellzzaakk  bbeeggiinnnneerrss 
Jonneke Jorissen 
 

Ken je mensen die altijd al 
doedelzak willen leren spelen? 
Dit is hun kans! In deze work-
shop kunnen beginners het in-
strument ontdekken, waarbij het 
speelplezier altijd voorop staat. 
 >>>lees meer 

 

 

DDrraaaaiilliieerr  bbeeggiinnnneerrss  
René Meeuws                (twee plaatsen vrij) 
 

Ken je mensen die altijd al draailier 
hebben willen spelen? Dit is hun 
kans! Samen met René worden de 
mogelijkheden van het instrument 
verkend. 
 >>>lees meer  

 

Deze workshopdag duurt van 10:00 tot 17:00. Dit vindt 
plaats in Driebergen, naast Utrecht. Op onze site staat 

een routebschrijving naar de >>>locatie. 
De prijzen variëren tusssen 75 en 55 euro, tot en met 4 
september geldt een vroegbetaalkorting. 
 

Doe je mee? Opgeven kan via het >>>inschrijfformulier.  

http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktsamen.htm#samenspel
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdraailier.htm#clastrier
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktsamen.htm#polska
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktsamen.htm#polska
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#rietklank
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#rietklank
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshoplocatie.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopinschrijven.htm


 

 

 

 

  

 

  

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
UUnniieekkee  ccoolllleeccttiiee  oouuddee  ppllaatteenn  ddiiggiittaaaall   
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat Nikolaj 
Marks bezig een unieke  platen collectie online te 
zetten. Dit zijn unieke opnames van Franse 
traditionele muziek, op plaat geperst in de jaren 1912 
tot 1934. Inmiddels is zijn volledige collectie van oude 
opnames te beluisteren via youtube.  
>>> Speellijst 78 toeren platen 
  

  

BBeeeesstteenn  mmeett  eeeenn  iinnssttrruummeenntt    
Een modesite verkoopt t-shirts van dieren met een 
instrument. Voor de liefhebbers, ook een sprinkhaan 

met een draailier.  
 

 UUnniieekkee  ccoolllleeccttiiee  oouuddee  ddrraaaaiilliieerreenn  ttee  kkoooopp  

Via onze website worden tweedehands instrumenten 
aangeboden. Momenteel is er een unieke collectie 
antieke draailieren (1870 - 1900) te koop! 
 

Onlangs werden we daarover gemaild door de verkoper, 
draailierbouwer Wim Clarijs. Naast nieuwbouw begon hij 
enkele jaren geleden met zoeken naar oude (Franse) 
draailieren via internet, vaak in onbruik geraakte “draailier 
wrakken”. Zo heeft hij een aardige collectie opgebouwd 
die hij met veel genoegen reviseert en nieuw leven 
inblaast. 

 

Naast deze collectie worden er via onze website ook 
modernere draailieren en doedelzakken aangeboden. 
>>>bekijk collectie 

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 
Heb je kopij, tips voor de agenda of de nieuwsbrief, laat 

het weten via pr@draailier-doedelzak.nl. 

 

 

 

 

 

NNiieeuuwwee  DDaattaa!!  
Er zijn weer allemaal nieuwe data voor het komende 
seizoen: 
 

WWoorrkksshhooppddaagg  ––  44  ookkttoobbeerr  
Interessante workshopdag in Driebergen (zie p. 2). 
 

ZZaatteerrddaaggccuurrssuuss  22001144--22001155  
Een reeks van lessen voor zowel begonners als 
gevorderde spelers in Driebergen. De lessen vinden 
plaats op de volgende zaterdagen: 
- 22 november 
- 13 december 
- 10 januari 
- 7 februari 
- 7 maart 
- 18 april 
- 30 mei 

  
WWoorrkksshhooppwweeeekkeenndd  22001155    
Van 24 tot en met 26 april is er een verdiepend 
muziekweekend in de prachtige bossen van Sint-
Michielsgestel, naast Den Bosch. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW9VGaWgvY2WCrz7xZa6Qh5pJ2l4m1Coc
http://www.darkcycleclothing.com/collections/animals-with-instruments/
http://www.darkcycleclothing.com/collections/animals-with-instruments/products/grasshopper-playing-a-hurdy-gurdy
http://draailier-doedelzak.nl/instrumenten.htm#aangebodendraailieren
http://www.draailierwerkplaats.nl/page13.html
http://draailier-doedelzak.nl/instrumenten.htm#aangebodendraailieren
mailto:info@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl


 

 

 

 

Deze organisatie heeft vier optredens tot gevolg, in vier 
verschillende muziekkoepels, op 5 april in Rotterdam, 
op het Pijnackerplein in een prachtige oude, houten 
koepel en in Schiedam in het Julianapark, een 
arcadische locatie, met een enigszins desolate koepel.  

Op 24 mei vervolgden we de Koepeltoer in Terwolde, in 
het centrum van het dorp, een gezellige plek. In 
Deventer tenslotte, in de muziekkoepel op het 
romantische Vogeleiland, sluit de groep deze reeks af. 
Het weer werkt op beide zaterdagen goed mee. Het is 
zonnig en de temperatuur aangenaam. Al met al was 
het een zeer geslaagd project! 

 

Op zaterdag 16 november 2013 komen de 
deelnemers van de samenspelgroep voor het eerst bij 
elkaar in Driebergen. Onder leiding van Ine Blom gaan 
drie dames en zeven heren met vier doedelzakken, 
drie violen, twee trekharmonica’s, drie draailieren, een 
euphonium, twee blokfluiten, een handorgeltje, een 
trompet en percussie aan de slag. Vijf zaterdagen 
werkt de groep aan een gevarieerd repertoire, waarin 
alle instrumenten tot hun recht komen. 

De muziekstukken bestrijken vele eeuwen 
muziekhistorie: van de dertiende tot en met de 
twintigste eeuw. Ook de stijlen zijn afwisselend: vrolijk, 
melancholiek, serieus klassiek en ondeugend volks. 
De spelers voelen zich er – naarmate de repetities 
vorderen – steeds meer in thuis. Het uiteindelijke doel 
van de groep is optreden in muziekkoepels in den 
lande. De spelers organiseren deze optredens zelf: 
contacten leggen, publiciteit regelen en de 
randvoorwaarden verzorgen. 

 

TToouurrnneeee  BBoouurrddoonnmmuuzziieekk  iinn  ddee  MMuuzziieekkkkooeeppeellss  

Verspreid door het land staan prachtige muziekkoepels die in veel gevallen weinig gebruikt worden. Met de 
samenspelgroep van onze zaterdagcursus kwam daar verandering in! De eerste helft van de cursus werkten de 
deelnemers aan repertoire, in  de tweede helft gingen zij spelen in de muziekkoepels. Hoe is dit gegaan? Marry 
van Zanten, één van de leden van de Koepelgroep, doet verslag. 

MMeeeerr  oovveerr  ddeezzee  ooppttrreeddeennss  
- Foto’s 
- video’s 

 

 

 

 

 

http://www.draailier-doedelzak.nl/muziekkoepels2014.htm#foto
http://www.draailier-doedelzak.nl/muziekkoepels2014.htm#foto
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foto 

 

 

BBoouurrddoonn  iinn  hheett  BBooss  

Op zondag 1 juni was er in Putten Bourdon in het Bos, een gezellige samenspeeldag in het bos. Vooraf was 
repertoire gestuurd, van elke van de groepen van de zaterdagcursus één melodie, zodat er voor elk speelniveau 
gezamenlijk viel mee te spelen.  

VVoollggeennddee  ccuurrssuusssseenn  eenn  aaccttiivviitteeiitteenn  

- Zaterdag 4 oktober – Workshopdag Driebergen 

- Nov. t/m Mei - cursus van 7 zaterdagmiddagen 

- 24 t/m 26 april – Cursusweekend 2015 

 

Het weer was goed en het werd een gezellige dag, met 
spelers van verschillende instrumenten konden lekker 
buiten in het bos spelen. Er werd zowel met de volledige 
groep als in kleinere clubjes samengespeeld. Een 
aantal hadden lekkere dingen meegenomen waar we 
gedurende dag van konden genieten. 

Meer >>>foto’s en het gebruikte >>>repertoire is te 
vinden op onze website. 

 

http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
https://www.facebook.com/events/749574235074332/?fref=ts
https://picasaweb.google.com/112064275817005545709/20140601BourdonInHetBos?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJ2M4pur55isBw&feat=directlink
draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm

