
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief mei 2014 

WWeellkkoomm!!  

Het is alweer een tijd geleden sinds onze laatste 
nieuwsbrief. De afgelopen periode waren we erg druk, 
waarover we in deze brief meer vertellen. Het 
cursusweekend was een groot succes: ruim 120 
muzikanten reisden af naar Sint-Michielsgestel. Een 
verslag vind je deze nieuwsbrief. 

 Daarnaast hebben we hard gewerkt aan het 
programma voor onze workshopdag, met trots 
presenteren we in deze nieuwsbrief de acht 
verschillende workshops van zaterdag 4 oktober. 

Verder zijn we druk bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de samenspelmiddag ‘Bourdon in 
het Bos’: een gezellige samenspeeldag in het bos bij 
Putten op zondag 1 juni. Komen jullie ook? 

Verder vind je in deze nieuwsbrief een gesprek met 
doedelzakbouwer Frans Hattink, die binnenkort zijn 25 
jarig jubileum viert, en verschillende andere nieuwtjes. 

 

 

 

 

 
AAggeennddaattiippss  

31 mei 
- 1 juni  

  Keltfest bij Dordrecht met o.a. de cd-presentatie van 
Orfeo (met Lies Sommer op draailier) en Scrum . 

1 juni  
  Bourdon in het Bos: een gezellige samenspeeldag in het 

bos bij Putten. 

11 juni 
  Orfeo (met o.a. Lies Sommer op draailier) speelt bij Cafe 

Wilhelmina te Eindhoven.  

14 juni 
  Elanor (met Thomas Hoste op draailier en Bart Praet op 

doedelzak) speelt bij een bal in Enschede.  

21 juni 
  Naragonia (met Toon van Mierlo op o.a. doedelzak) 

speelt bij het Festival Het Accordeon in Deventer. 

22 juni 
  Lirio (met Wouter Kuyper op o.a. doedelzak) speelt bij het 

Cultuurcafé Le Melangeur in Geldermalsen. 

4 t/m 6 
juli 

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

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.  

4 okt 
  Workshopdag Stichting Draailier en Doedelzak in 

Driebergen.  

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

OOppttrreeddeennss  ggeezzoocchhtt  vvoooorr  dduuoo  CCllaassttrriieerr--KKaammppeerrmmaann  

Onlangs maakten we bekend dat Valentin Clastrier te 
gast is op onze workshopdag van 4 oktober.  

Valentin Clastrier speelt samen met  klarinetist en 
saxofonist Steven Kamperman. Samen zoeken voor 
hun ‘world-jazz’ duo nog optredens op donderdag 2 
oktober, vrijdag 3 oktober en zondag 5 oktober. 

Mocht je interesse hebben om een concert met dit 
fantastische duo te organiseren, we brengen je graag 
met ze in contact. De muziek is te beluisteren in deze 

>>video.  
Meer info: Menno Wester (pr@draailier-doedelzak.nl).  

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 
jou? Neem voor meer informatie contact op via 

voorzitter@draailier-doedelzak.nl. 

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

 

 

http://keltfest.nl/2014/music/
http://www.orfeofolk.nl/
http://draailier-doedelzak.nl/www.scrummusic.com
http://draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm
http://www.orfeofolk.nl/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=959
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=959
http://www.elanormusic.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1007
http://www.naragonia.com/
http://festivalhetaccordeon.nl/
http://www.lirio.nl/
https://www.facebook.com/events/406659419480940/?source=1
http://www.gooikoorts.be/
http://www.gooikoorts.be/portfolioentry/stygiens/
http://www.rossandjarlath.com/
http://www.gooikoorts.be/portfolioentry/wor/
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
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
https://www.youtube.com/watch?v=kDQOv7qTarE
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
mailto:voorzitter@draailier-doedelzak.nl


  

 

 

 

 

DDooee  mmeeee!!  
Graag ontvangen we vooraf de aanmeldingen zodat we 
het repertoire alvast aan iedereen kunnen toesturen. 
Maar als mensen spontaan op de dag zelf besluiten om 
mee te gaan naar Bourdon in het Bos, dan is dat 
natuurlijk ook erg gezellig. 

LLooccaattiiee 
Deze dag vindt plaats bij het gebouw van 
Scoutinggroep Kon-Tiki dat midden in het Speulder- en 
Sprielderbos bij Putten staat. Mocht het slecht weer zijn, 
dan biedt dit gebouw voldoende ruimte om in kleinere 
en grotere groepen samen te spelen. Op de site staat 
ook een kaart. Het adres is: Garderenseweg 144-B 
3881 NC Putten 
Met het openbaar vervoer is deze locatie ook goed te 
bereiken: neem buslijn 107 vanaf het station. 
 
Het zou erg gezellig zijn als iedereen mee muziek kwam 
maken. Dus nodig je muziekvrienden uit en speel mee! 
>>>Bourdon in het Bos  

 

WWoorrkksshhooppddaagg  zzaatteerrddaagg  44  ookkttoobbeerr  

Tijdens deze dag in Driebergen bieden we acht 
workshops aan voor beginnende en gevorderde 
spelers. De dag duurt van 10:00 tot 17:00. Na afloop 
sluiten we graag af met een hapje en een drankje. 
 
In de workshops kunnen deelnemers zich in een 
aantal verschillende thema’s verdiepen. Naast draailier 
en doedelzak cursussen, organiseren we ook twee 
samenspelcursussen waarbij alle instrumenten 
welkom zijn. Ken je mensen die misschien mee willen 
doen? Nodig ze uit! 
Deze dag bieden we de volgende cursussen: 
 

AAllllee  iinnssttrruummeenntteenn  

 Spelen met Polska’s – Hester de Boer: In deze 

samenspelcursus verdiepen gevorderde spelers 
zich in diverse Polska’s uit verschillende streken 
van Zweden.  

 Samenspel – Lies Sommer: Deze samenspel cur-
sus is bedoeld voor begonners en halfgevorder-
den. Wat zijn de aandachtspunten om samen 
muziek te gaan maken? 
 

DDooeeddeellzzaakk  

 Doedelzak voor beginners – Jonneke Jorissen: 
Ken je mensen die altijd al doedelzak hebben 
willen leren spelen? Dit is hun kans! Inclusief 
leeninstrument. 

 Eén melodie & 1000 technieken – Puck Duits: Hoe 
versier je een melodie in de praktijk? Gevorderde 
spelers gaan aan de hand van slechts één melodie 
verschillende technieken behandelen. 

 Rieten en klank – Frans Hattink: Hoe bouw je een 
riet? Hoe werkt dat? En hoe kan je de klank van je 
riet en instrument verbeteren? 

 

DDrraaaaiilliieerr 

 Draailier voor beginners: In deze cursus (inclusief 
leeninstrument) maken we kennis met de draailier! 

 Ritme op de draailier – Cor Westbroek: Spelers 
gaan onderzoeken hoe naast de draailierslag een 
melodie ook op andere wijze ritmischer wordt: met 
versieringen, stiltes of toch een extra slag? 

 Valentin Clastrier – Draailier voor vergevorderden: 
Draailierfenomeen Valentin Clastrier is te gast in 
Driebergen! Deze unieke muzikant heeft met zijn 
spel de draailiermuziek naar een hoger plan getild. 

 
Meer informatie over de dag, de workshops en de 

docenten staat op onze >>>website. 

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 gaan we 
speciaal in op samenspelen, jammen en sessies. Ook 
andere instrumenten zijn natuurlijk welkom! 

RReeppeerrttooiirree??  
Tijdens het samenspelen kan er natuurlijk van alles 
gebeuren. Iedereen kan een melodie inzetten. Maar we 
sturen vooraf bladmuziek zodat er in ieder geval 
gemeenschappelijk repertoire is. Hiervoor gebruiken we 
een melodie uit elk van de cursusgroepen van de 
zaterdagcursus. De lijst met melodieën verschijnt 
binnenkort op onze site. 
 

 

 

http://www.draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktsamen.htm#polska
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktsamen.htm#samenspel
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#rietklank
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdraailier.htm#clastrier
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm


 

 

 

 

  

 

  

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
LLee  SSoonn  CCoonnttiinnuu::  CChhaatteeaauu  dd’’AArrss  kkrriijjggtt  vveerrvvoollgg!!  
Schreven we de vorige keer dat Chateau d’Ars 
(voorheen St-Chartier) failliet was? Er is druk gewerkt 
aan een vervolg. Van 12 tot 14 juli is Le Son Continu, 
met veel instrumentenbouwers, lezingen door Jean-
Pierre van Hees en Jean Blanchard en optredens 
van Laïs, Du Haut des Bars of Beoga. Zie voor alle 
informatie >>> Le Son Continu 

  
VViiddeeoo  ccoonncceerrtt  vvaann  MMaalliiccoorrnnee  mmeett  CChhaabbeennaatt  
Afgelopen februari organiseerden we een 
workshopdag met Gilles Chabenat in Rotterdam. Hij 
speelde hij met Malicorne op het Celtic&Balfolk 
festival in De Doelen. Op youtube staan enkele 

filmpjes van dit >>>concert. 

TVrijnmond heeft nog een verslag van het >>festival. 

 UUnniieekkee  ccoolllleeccttiiee  oouuddee  ppllaatteenn  ddiiggiittaaaall 

Tijdens het cursusweekend baarde Nikolaj Marks grote 
bewondering met zijn antieke platen. Dit is een prachtige 
collectie aan unieke opnames Franse traditionele muziek, 
op plaat geperst in de jaren 1912 tot 1934.  

Nikolaj is bezig deze platen collectie online te zetten. 
Momenteel staan 50 platen in de playlist, de komende tijd 
komen daar nog 30 platen bij. Deze oude opnames zijn 
te beluisteren via youtube. >>> Speellijst 78 toeren platen 

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. 

 

 

 

 

 

VViiddeeoo  BBaarraannaa  FFeessttiivvaall  mmeett  VVaalleennttiinn  CCllaassttrriieerr  
Op 10 april was het Barana Festival in de Rasa 
Utrecht. Er staan enkele video’s online van het 
optreden van Valentin Clastrier & Steven 
Kamperman (video >>nr 1 en >>nr 2) en van Le Pont 
du Scorf (één video).  
 

DDooeeddeellzzaakkssppeelleenn  mmeett  SSpprriinnggsstteeeenn  
Uillieann piper Cillian Vallely vertelt op de website 
van de bbc over zijn samenwerking met Bruce 
Springsteen voor het nummer ‘This is your Sword’ op 
zijn nieuwe album ‘High Hopes’. >> lees het artikel. 
 

FFoollkkwwiikkii..bbee::  PPaarrttiirruurreenn  ddaattaabbaassee    
Begin dit jaar publiceerde Muziekmozaiek een 
nieuwe database met folkmuziek, folkwiki.be. Dit is 
een website waar partituren van (traditionele) volks-
melodieën uit de lage landen worden verzameld. Het 
systeem is vergelijkbaar met wikipedia. Ingelogde 
gebruikers kunnen partituren ingeven en uploaden. 
>>>Folkwiki.be 
 

 

http://www.lesoncontinu.net/en/
http://lais.be/
https://www.facebook.com/duhautdesbars
http://www.beogamusic.com/beoga/home.html
http://www.lesoncontinu.net/en/
http://www.youtube.com/watch?v=MNLFJuPqAhQ&list=PLad4MsZ66nNfjVPfnmovVpGN29RFRTSBx
http://www.youtube.com/watch?v=ZVexjzfyCR0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW9VGaWgvY2WCrz7xZa6Qh5pJ2l4m1Coc
mailto:info@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
https://www.youtube.com/watch?v=kDQOv7qTarE
https://www.youtube.com/watch?v=i5kp88cI7X4
https://www.youtube.com/watch?v=K7w0vRLFSJE
https://www.youtube.com/watch?v=f6LGNu102s0
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-26148027
http://www.folkwiki.be/


 

  

 

 

 

 

 

Naast deze jubileumdag overweegt Frans een speciale 
serie van 25 doedelzakken. 

 

“Het zou fantastisch zijn om voor het jubileum een serie 
van speciale doedelzakken te maken. Een ‘Special 
Edition’, waarbij elk instrument een extra kenmerk krijgt. 
Ik zou graag een serie speciaal voor beginners willen 
bouwen: mooie cornemuses voor een speciale jubileum-
prijs. Maar ook een aantal heel bijzondere instrumenten: 
een compilatie van speciaal hout, design en klankkleur. 
Muzikanten die daarover goede ideeën willen aan-
dragen, zijn zeer welkom. Ik sta open voor suggesties. 
Want jubileum of niet, we blijven spelen en we blijven 
bouwen!” 

 

Meer informatie over het atelier van Frans Hattink staat 

op www.doedelzak.com. 

Menig doedelzakspeler in Nederland en Europa speelt 
op een instrument van Frans. Vanaf 1988 is hij als 
instrumentenbouwer te vinden op Saint-Chartier, het 
latere Chateau D’Ars, en festivals als Rudolstadt, Folk-
woods, Gooikoorts en de Nederlandse doedeldagen. 

“Oorspronkelijk begon ik op de Uilleann pipes, maar 
daarna ben ik gegrepen door de mooie klanken van de 
Cornemuse en de Bechonnet. Op de lage D verdiepte ik 
me met onze groep Quatre-L in het Bourbonnais 
repertoire. Ik was betrokken bij leuke projecten, zoals 
Wind, Riet en Bourdon op Oerol en met dichter Tsjebbe 
Hettinga voor het Fries festival. 
Maar mijn passie lag bij de klank. Die wilde ik zelf 
maken, ik wilde de instrumenten leren kennen vanuit de 
kern. Hout begrijpen, wat het doet met frequenties. 
Kortom, ik werd gek op bourdons, speelpijpen en 
rieten!” 
 

DDooeeddeellzzaakkaatteelliieerr  FFrraannss  HHaattttiinnkk  bbiijjnnaa  2255  jjaaaarr  
Komend jaar viert doedelzakbouwer Frans Hattink zijn jubileum. Dan bouwt hij  25 jaar prachtige instrumenten. 
Een mooi moment om bij stil te staan en om te vieren. Welke plannen worden in zijn atelier in Friesland gesmeed? 

 
 

Ook stond Frans mede aan de wieg van stichting 
Draailier en Doedelzak. Samen met René Meeuws, 
Jean-Pierre van Hees en Herman Ritter organiseerde 
hij de eerste cursussen. De eerste doedelzak rolde in 
1985 uit zijn atelier.  
 
Hoe gaat dit jubileum gevierd worden? In 2015 komt 
een speciale dag voor de doedelzak. Met goede 
spelers en erg veel muziek. Ook wil Frans terugkijken 
op leuke ervaringen: “In 25 jaar tijd deed ik geweldige 
experimenten, zoals de onvolprezen kunststof 
speelpijp, die nog steeds voor de studie-instrumenten 
wordt gebruikt. Het speciale hout uit Nicaragua, 
mooie Bukshout uit de Pyreneeën, dieprood 
pruimenhout uit Zwitserland. De moeite waard dus 
om daar eens bij stil te staan.” 
Hoe wordt deze muzikale jubileumdag ingericht? 
Frans denkt er over na: “Nieuws daarover volgt.” 

 

http://www.doedelzak.com/


 

 

  

Het weekend sloten we met alle cursusgroepen 
gezamenlijk af. Het slotstuk ‘Jan Mijne Man’ was 
gearrangeerd en gedirigeerd door Wouter 
Vandenabeele. De video staat inmiddels op youtube: 

- Eindpresentatie ‘Jan Mijne Man’; 
- trekharmonicagroep van Pascale Rubens; 

- Zangworkshop door Jorunn Bauweraerts; 

- Zaterdagavondconcert Thierry Nouat ; 

- Eric Montbel en Puck Duits. 

Inmiddels staan op onze website ook meer >>> foto’s. 

 

foto 

 

 

CCuurrssuusswweeeekkeenndd  SSiinntt--mmiicchhiieellssggeesstteell  22001144  
 
Begin april organiseerden we ons jaarlijkse cursusweekend in Sint-Michielsgestel. We begonnen dit jaar al op 
vrijdagavond met optredens en sessie. In totaal waren er tien workshops voor draailier, doedelzak, diatonisch 
accordeon, samenspel, zang en nyckelharpa. En met ruim 120 muzikanten was het weekend een groot succes. 
 

VVoollggeennddee  ccuurrssuusssseenn  eenn  aaccttiivviitteeiitteenn  

- Zondag 1 juni – Bourdon in het Bos 

- Zaterdag 4 oktober – Workshopdag Driebergen 

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

- 10 t/m 12 april – Cursusweekend 2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XtAP3meTR78&index=2&list=PLNk7nP5C5Pm31N_mR5IjLLMEu448fZ3H1
https://www.youtube.com/watch?v=xs4YlzTPZTM&index=3&list=PLNk7nP5C5Pm31N_mR5IjLLMEu448fZ3H1
https://www.youtube.com/watch?v=joStCF_HyJg&index=4&list=PLNk7nP5C5Pm31N_mR5IjLLMEu448fZ3H1
https://www.youtube.com/watch?v=3rxNMxFvUlo&index=5&list=PLNk7nP5C5Pm31N_mR5IjLLMEu448fZ3H1
https://www.youtube.com/watch?v=U66zpC0F6YU&index=6&list=PLNk7nP5C5Pm31N_mR5IjLLMEu448fZ3H1
http://draailier-doedelzak.nl/foto.htm
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
https://www.facebook.com/events/277601882407843/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/749574235074332/?fref=ts

