
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief okt 2014 

WWeellkkoomm!!  
  

De zomerfestivals en de vakanties lijken voorbij en de 
cursussen zijn weer in aantocht. In deze nieuwsbrief 
blikken we graag vooruit op het nieuwe seizoen! 
 

We hebben hard gewerkt om een mooi programma voor 
de zaterdagcursus 2014-2015 samen te stellen. De 
inschrijvingen zijn inmiddels geopend en in deze 
nieuwsbrief presenteren we dan ook graag het 
programma. 
 

Daarnaast geven we het laatste nieuws voor de work-
shopdag van 4 oktober. Zo is er een instrumentenmarkt. 
Ook vertellen we meer over een nieuwe cursusreeks in 
Vlaanderen en een samenspeelgroep rond Deventer. 
 
Tot slot doen we verslag van de kennismakingsessies 
met draailier en doedelzak op Parkfest en Castlefest en 
van de voorbereidingsochtend voor beginners. 

 

 

 

 

 

AAggeennddaattiippss  

3 okt  Concert van Valentin Clastrier en Steven kamperman in 
Utrecht 

4 okt   Workshopdag Stichting Draailier en Doedelzak   

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, Elanor, Naragonia .  

 

26 okt  Kelten zonder Grenzen en Orfeo (met o.a. Lies Sommer 
op draailier) spelen ten bal in Gorichem 

8 nov 
  Madlot (met Bert Lotz op doedelzak) speelt bij een bal in 

Wageningen 

9 nov 
 

Cecilia speelt in het Platform Theater in Groningen. 

15 nov 
  Duo Vicki Swan & Jonny Dyer speelt in Den Haag. Vicki 

Swan speelt o.a. Engelse borderpipes en sackpipa. 

15 nov 
  Trio Dhoore (met Koen en Hartwin Dhoore op draailier en 

doedelzak) en Lirio spelen bij een bal in Enschede 

15 nov 
  De Ball Noir (met Lies Sommer en Marco van Asperen op 

draailier) spelen bij Herfstfestival van Xinix  

15 nov 
  De Tannahill Weavers (met Lorne MacDougall op 

doedelzak) spelen bij De Oude Remise in Nieuweschans 

16 nov 
  De Tannahill Weavers spelen met Duo Vicki Swan & 

Jonny Dyer  bij Roots aan de Zaan in Zaandam 

13 dec 
  Trio Dhoore  en Hot Griselda (met Stijn v. Beek en Toon 

v. Mierlo op uilleann pipes) spelen bij Folkbal Nijmegen  

14 dec 
  Mister klof (met Julien Cartonnet op doedelzak) speelt op 

een bal in Q-bus te Leiden 

21 dec 
  Elanor (met Bart Praet op doedelzak en Thomas Hoste 

op draailier) en De Grove Maling spelen in Utrecht  

27 dec 
  EmBRUN (met Pieterjan v. Kerckhoven op doedelzak en 

Harald Bauweraerts op draailier) speelt in Bodegraven  

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

 

CCoonncceerrtt  VVaalleennttiinn  CCllaassttrriieerr  &&  SStteevveenn  kkaammppeerrmmaann  
Vrijdag 3 oktober in Utrecht  

 
Het Franse draailierfenomeen Valentin Clastrier heeft 
sinds enige tijd een duo met de Nederlandse alt-
klarinetpionier Steven Kamperman. Voorafgaand aan 
hun CD opnames later in oktober komt Clastrier op 
zaterdag 4 oktober bij ons een workshop geven en op 
vrijdag 3 oktober presenteert Stichting Barana met dit 
duo een bijzonder concert op een unieke locatie in 
Utrecht! 
 

CCoonncceerrtt  vvrriijjddaagg  33  ookkttoobbeerr  
Op 3 oktober speelt het duo Clastrier-Kamperman een 
intiem concert voor maximaal 40 personen in het 
paviljoen pOp, een kleine stille oase midden op het 
drukke Westplein in Utrecht. Een bijzonder concert op 
een bijzondere locatie. 
 

VVoooorrvveerrkkoooopp  
Kaarten kan je bestellen door EUR 15 over te maken 
op rekeningnummer NL86INGB0003021865 t.n.v. 
Stichting BARANA, vergezeld van een mail naar 
ineke@barana.nl. Vanwege beperkte ruimte is er geen 
garantie op kaarten aan de kassa op de avond zelf. 
 

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  llooccaattiiee  
Het concert is om 20.30 uur in Paviljoen pOp, 
Westplein 1001. Dit is op loopafstand van Centraal 

Station Utrecht. Meer informatie op onze >>>website. 

NNiieeuuwwss  uuiitt  bbeessttuuuurr::  nniieeuuwwee  sseeccrreettaarriiss  
  

Sinds kort heeft Stichting Draailier en Doedelzak een 
nieuwe secretaris. We zijn erg blij dat Kim Buters het 
bestuur komt versterken.  

Kim is vorig jaar begonnen met de draailier en wil zich 
graag inzetten om de cursussen en activiteiten te 
ondersteunen.  

Het postadres van de stichting is daarmee veranderd. 
Dit wordt Van Galenstraat 14-S, 2518EP Den Haag. 

  

 

http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt_concert3okt.htm
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.elanormusic.be/
http://www.naragonia.com/
http://www.keltenzondergrenzen.nl/
http://www.orfeofolk.nl/
http://www.dansschool-akkerman.nl/folkbal-met-orfeo-en-de-kelten-zonder-grenzen/
http://www.madlot.nl/balfolk-dansen.php
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1019
http://www.ceciliafolk.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1037
http://www.swan-dyer.co.uk/
http://www.folkintheloungeatkarins.nl/
http://www.triodhoore.be/
http://www.lirio.nl/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1020
http://www.ballnoir.nl/agenda/herfstfestival-xinix/
http://www.xinixweb.nl/agenda/item/id/1519
http://www.tannahillweavers.com/
http://www.deouderemise.nl/
http://www.tannahillweavers.com/
http://www.swan-dyer.co.uk/
http://www.swan-dyer.co.uk/
http://rootsaandezaan.nl/
http://www.triodhoore.be/
http://www.hotgriselda.eu/
http://www.folkbalnijmegen.nl/
https://myspace.com/misterklof
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1057
http://www.elanormusic.be/
https://www.facebook.com/DeGroveMaling%22
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1024
http://www.embrun.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1056
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt_concert3okt.htm
mailto:ineke@barana.nl
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt_concert3okt.htm


  

DDooeeddeellzzaakk  ccuurrssuusssseenn  

  

DDooeeddeellzzaakk  ((hhaallff))  ggeevvoorrddeerrddeenn  --  RRéémmii  DDeecckkeerr  
Deze doedelzakvirtuoos komt zeven zaterdagen naar 
Driebergen om deelnemers zich verder te laten 
verdiepen in speeltechnieken, versieringen en wellicht 
een stuk meerstemmigheid. >>>lees meer 

  

DDooeeddeellzzaakk  bbeeggiinnnneerrss  --  FFrraannss  HHaattttiinnkk  
Beginnende spelers gaan verder aan de slag met 
techniek, vingerzettingen en blaastechniek. Dat alles 
aan de hand van enkele eenvoudige maar mooie 
melodieën. >>>lees meer 

  

DDee  DDooeeddeellzzaakk  PPoollyyffoonniiee  --  JJoonnnneekkee  JJoorriisssseenn  
Vanaf januari gaat Jonneke Jorissen vier middagen 
aan de slag met meerstemmige melodieën. In deze 
groep gaat men op zoek naar harmonie, polyfonie en 
diversiteit. Cornemuses van alle stemmingen welkom! 
>>>lees meer 
 

SSaammeennssppeell  ccuurrssuuss    --  GGrreeeett  WWuuyyttss 
 

In deze cursus gaan deelnemers 
zich samen met Greet Wuyts 
verdiepen in hoe je een melodie 
kan arrangeren en mooi met een 
groep kan spelen.  
>>>lees meer. 

ZZaatteerrddaaggccuurrssuuss  iinn  DDrriieebbeerrggeenn  22001144--22001155  
 
Tijdens de jaarlijkse reeks van de zaterdagcursus in Driebergen kunnen beginnende en gevorderde spelers zich 
verder verdiepen in verschillende cursussen. Dit jaar geeft Greet Wuyts een interessante samenspelworkshop en 
bieden we vanaf januari ’s ochtends een onderhoudscursus aan. Op die wijze heeft iedereen de mogelijkheid om ’s 
middags aan de muziekworkshops mee te doen. Geen instrument? We hebben instrumenten te huur! 

DDrraaaaiilliieerr  ccuurrssuusssseenn  
  

DDrraaaaiilliieerr  ((hhaallff))  ggeevvoorrddeerrddeenn  --TThhoommaass  HHoossttee  eenn  JJoooopp  

AAaallbbeerrss  
Deze ervaren docenten gaan met de deelnemers aan de 
slag met een verfijning van technieken, versieringen en 
geven aandacht aan de verdere perfectionering van 
verschillende slagen die mogelijk zijn. >>>lees meer 
  

DDrraaaaiilliieerr  bbeeggiinnnneerrss  --  TThhoommaass  HHoossttee  eenn  JJoooopp  AAaallbbeerrss  
Aan de hand van eenvoudige melodieën gaan spelers 
die net begonnen zijn hun instrument verder verdiepen. 
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen: 
speelhouding, vingerzetting, trompetslag, speelklaar 
maken van instrument. Hierbij blijft altijd aandacht voor 
plezier in het spelen. >>>lees meer 
  

LLee  BBoonnbboouurrnnaaiiss  ((vvoooorr  DD--GG  ddrraaaaiilliieerreenn))  --  CCoorr  WWeessttbbrrooeekk 
Van januari tot april komt een van Nederlands grootste 
Bourbonnais liefhebber vier zaterdagen lang zijn passie 
voor de muziek uit deze streek overbrengen aan 
gevorderde draailierspelers. >>>lees meer 

 

 

  

LLooccaattiiee  eenn  ccuurrssuussddaaggeenn  
  

De cursusdagen zijn steeds van 13:00 tot 17:00 en 
vinden plaats in Driebergen, (naast Utrecht). Op onze 

site staat een routebeschrijving naar de >>>locatie. 
De cursusreeks is op de volgende dagen: 
 

- 22 november 
- 13 december 
- 10 januari 
- 7 februari 
- 7 maart 
- 18 april 
- 30 mei 

 

CCuurrssuuss  oonnddeerrhhoouudd  eenn  tteecchhnniieekk  
 
Joop Aalbers en doedelzakbouwer Frans Hattink 
geven vanaf januari uitleg geven over het onderhoud 
en de technische kant van de draailier en de 
doedelzak. Hoe laat je jouw instrument optimaal 
klinken? Deze cursussen vinden ’s ochtends plaats, 
zodat je 's middags aan de speelcursussen kan 
deelnemen. Lees meer over de  onderhoudscursus 
voor >>>draailier of de >>>doedelzak. 

 

 

IInnsscchhrriijjvviinnggeenn  ggeeooppeenndd!! 
 

Voor deze cursussen kun je je inschrijven via het digitale  
>>>inschrijfformulier. 
 

Meedoen aan een muziek- en een onderhoudscursus? 
Bekijk de aantrekkelijke combinatiekorting. 

http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#polyfonie
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#polyfonie
http://draailier-doedelzak.nl/cursussamenspel.htm
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#cursusd
http://draailier-doedelzak.nl/cursusbonbournais.htm
http://draailier-doedelzak.nl/cursuslocatie.htm
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#onderhoud
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#onderhoud
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#gevorderd


  

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 van 10:00 tot 17:00 in Driebergen (naast Utrecht) draailier- en doedelzakcursussen voor 
beginners en verdiepende cursussen voor meer ervaren spelers over techniek, ritme, over de polska en meer. 
Hieronder presenteren we het laatste nieuws. 

 

 

 

 

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 en geeft deze kennis graag 
door. >>>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? In 
deze workshop deelt doedelzak-
bouwer Frans Hattink zijn kennis 
over rieten en hoe je de klank van 
je doedelzak daarmee kan 
verbeteren. >>>lees meer 

 

IInnssttrruummeenntteennmmaarrkktt 
 

Deze workshopdag zijn er een aantal instrumenten-
bouwers. Ben je op zoek naar een draailier of 
doedelzak? Interesse in hun werk? Gedurende de 
pauzes helpen zij je graag! 
 

Er zijn kramen van: 

 Frans Hattink (doedelzakbouwer) 
 Walter Simons (draailierbouwer) 
 Wim Clarijs (antieke draailieren) 
 Jaap Mulder (draailierbouwer) 

 

Ben je ook een instrumentenbouwer en wil je een 

kraam op 4 oktober? Neem contact op met Menno. 

  

LLaasstt  MMiinnuuttee  iinnsscchhrriijjvveenn??  
 

In ondertaande workshops is nog plaats  

HHeett  wwoorrddtt  ddrruukk::  llooccaattiiee  eenn  ppaarrkkeerreenn  

 

Deze cursusdag zijn we te gast op een basisschool. 
Wanneer we schuiven met tafels en stoelen is het van 
belang dat deze na de cursus weer terugkomen op de 
plek waar ze stonden. Graag aandacht om alles netjes 
achter te laten. 

 Er komen meer dan 80 personen. Carpool indien 
mogelijk, parkeer niet te ruim en volg instructies 
van de parkeerwacht. 

 Parkeer niet direct voor de school, deze parkeer-
plaatsen houden we vrij voor een aantal leveran-
ciers en deelnemers die slecht ter been zijn. 

 Op onze site vind je een >>>kaartje en route. 

 
VVoooorrpprreett  

 

 De avond voorafgaand aan de workshopdag is 
een concert van Valentin Clastrier en Steven 
Kamperman in Utrecht. Zie ook eerste pagina. 

 Zaterdag 13 september ontvingen de deelnemers 
aan de beginnersgroepen hun leeninstrument en 
was de eerste voorbereiding. Een fotoverslag 
staat op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief. 

 Tot slot: alle informatie staat op onze  >>>website. 

 

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/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://doedelzak.com/
http://draailierwerkplaats.nl/
http://draailier.com/
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://draailier-doedelzak.nl/workshoplocatie.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm


 

 

 

 

  

 

  

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
MMuuzziikkaallee  ppoorrttrreetttteenn  
Voor Nijmeegse omroep N1 maakte filmmaker Jan 
Leisink korte portretten van enkele Nijmegenaren. Hij 
maakte hiervoor ook twee video’s van draailierspeler 
>René Meeuws en doedelzakspeler >Marcel 

Grotens.  
 

MMiiddii--GGuurrddyy::  eeeenn  ddiiggiittaallee  ddrraaaaiilliieerr  
Mark Weseloh uit Duitsland werkt aan een midi-
gurdy. Een elektronische, digitale draailier waarmee 
je in elke flat of gehorig huis op elk tijdstip kan 
oefenen. Lees meer over dit project op de site 
>midigurdy.com. Barnaby heeft >een verslag 
geschreven over zijn ervaring. 
 

HHootteell  HHaayyddeenn  
Hotel Palindrone werkt samen met Marialena 
Fernandes (piano) in Hotel Hayden. Dit is een mix 

van folk en klassiek. Te beluisteren via >youtube. 
 

TTöörrff  nnaaaarr  ffeessttiivvaall  iinn  CCaaïïrroo  
Onlangs vertrok de Groningse folkgroep Törf (met 
o.a. Flip Rodenburg op doedelzak) naar een festival 
in Egypte. Een verslag is hier te >bekijken of te 
>lezen (in het Gronings). 

 MMaaaannddeelliijjkkssee  ddrraaaaiilliieerrccuurrssuuss  iinn  VVllaaaannddeerreenn??  

Draailier docent Thomas Hoste merkt dat steeds meer 
vraag komt naar een cursusreeks draailier in Vlaanderen. 
Daarom start Thomas binnenkort  in die regio met een 
nieuwe draailiercursus. 

Hij is van plan om van december tot april eenmaal per 
maand draailierles te geven. Houd onze website in de 
gaten voor meer updates. 

 

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. 

 

 

 

 

WWoorrkksshhooppwweeeekkeenndd  22001155    
  

Van 24 tot en met 26 april organiseren we een 
verdiepend muziekweekend in de prachtige bossen 
van Sint-Michielsgestel, naast Den Bosch. 

  SSaammeennssppeellggrrooeepp  iinn  DDeevveenntteerr  

 

Jonneke Jorissen start vanaf januari met een 
samenspelgroep in Deventer. Deze groep draait om 
het plezier van samen muziek maken en is bedoeld 
voor muzikanten (alle instrumenten) die minimaal één 
jaar spelen. Jonneke wil bouwen aan een 
gezamenlijk repertoire dat bestaat uit traditionele en 
nieuw geschreven nummers. 

 

De lessen worden in eerste instantie in Deventer 
gegeven. Afhankelijk van wat handig is voor de groep 
zijn er daarnaast dependances in o.a. Gouda en 
Harlingen of  Leeuwarden mogelijk. 

 

Meedoen? Geef je voor 8 december op bij Jonneke 
via studioknoop@gmail.com. Voor meer informatie 

kijk op  haar website van >>>studio-knoop.nl. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1hmEdJq2V8
https://www.youtube.com/watch?v=zU6P85z6REY
https://www.youtube.com/watch?v=zU6P85z6REY
http://www.midigurdy.com/
https://waterpigs.co.uk/articles/2014-midigurdy-chateau-dars/
https://www.youtube.com/watch?v=XHO4uzzAh7Y
http://www.torf.nl/nl/index.html
https://www.facebook.com/gerda.kuiper.9/media_set?set=a.646794955436171.1073741841.100003170180367&type=1
http://webloug.blogspot.nl/2014/09/east-meat-west.html?spref=fb
mailto:info@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
mailto:studioknoop@gmail.com
http://studioknoop.wix.com/studioknoop#!samenspeelgroep/ctyw


 

  

 

 

 

 

CCaassttlleeffeesstt  
 

Van 1 tot 3 augustus was Castlefest in Lisse. Dit is 
een groot festival waar gedurende het weekend bijna 
28.000 bezoekers op afkwamen. Het festival heeft 
veel te bieden voor liefhebbers van fantasy, re-enact-
ment en LARP. Zodoende kwam er bij onze kraam 
een bonte stoet voorbij met de prachtigste kostuums. 
 

Onze instrumentenproeverij kunnen we in een woord 
samenvatten: druk! Tot onze verbazing stond elke dag 
bijna permanent een rij van enthousiaste mensen die 
onze instrumenten wilden uitproberen. Op zaterdag 
gaf EmBRUN een toffe demonstratie bij onze kraam. 

PPrroommoottiiee  vvoooorr  ddrraaaaiilliieerr  eenn  ddooeeddeellzzaakk  iinnssttrruummeenntteenn    
 

Deze zomer lieten we bezoekers van een tweetal festivals kennismaken met draailier en doedelzakinstrumenten 
en half oktober doen we dit nog eens op het CaDansa Festival. 
Het is niet eenvoudig om met onze instrumenten in aanraking te komen. De instrumenten worden niet geleerd bij 
muziekscholen en niet iedereen kent mensen die het spelen. Daarom konden bezoekers onder begeleiding een 
draailier of een doedelzak bij ons uitproberen: een groot succes! Op de volgende twee pagina’s staat een verslag. 

MMeeeerr  zziieenn??    

 Bekijk meer foto’s van onze kraam 

 Video van optreden EmBRUN 

 Lees meer over het festival op de Castlefest-site 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/InstrumentenproeverijCastlefest214?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOedxoeCuL-KvQE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/InstrumentenproeverijCastlefest214?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOedxoeCuL-KvQE&feat=directlink
http://www.draailier-doedelzak.nl/muziekkoepels2014.htm#foto
https://www.youtube.com/watch?v=KN4FAQBGCbA
http://castlefest.nl/


 

  

 

  

 

 

 

PPaarrkkffeesstt  EEiinnddhhoovveenn  

 

Van 7 tot 10 augustus was Parkfest in Eindhoven, de 
opvolger van Folkwoods. Hier zagen we mooie muziek 
van King Dalton, Cecilia, Naragonia, Marike Jager, 
Elanor en Ball Noir. Overdag verzorgden we introductie-
workshops doedelzak en try-out sessies voor draaileren. 
 

Beide activiteiten werden druk bezocht. Binnen een 
halve festivaldag zaten alle doedelzak workshops vol 
die we op parkfest gaven. Voor de draailier try-out 
hoefde men zich niet op te geven, maar die werd ook 
dagelijks goed bezocht. 

  

MMeeeerr  zziieenn??  

 Bekijk meer foto’s van onze workshops en try-out  

 Of lees meer over het festival op de Parkfest-site 

 

https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/DraailierTryOutKenninsmakingsworkshopsDoedelzakParkfest?authuser=0&authkey=Gv1sRgCI6bpZKkm_Todg&feat=directlink
http://www.parkfest.nl/


 

VVoollggeennddee  ccuurrssuusssseenn  eenn  aaccttiivviitteeiitteenn  

 Zaterdag 4 oktober – Workshopdag Driebergen 

 Nov. t/m Mei - cursus van 7 zaterdagmiddagen 

 24 t/m 26 april – Cursusweekend 2015 

 

VVoooorrbbeerreeiiddiinnggssoocchhtteenndd  vvoooorr  ddee  BBeeggiinnnneerrssggrrooeeppeenn  

Deelnemers aan de beginnersgroepen van de workshopdag op 4 oktober bieden we een voorbereidingsochtend 
aan: tijdens deze ochtend nemen deelnemers hun leeninstrument in ontvangst en krijgen ze uitleg over het 
instrument en de eerste instructies zodat ze 4 oktober al goed aan de beginnersworkshop kunnen beginnen! Altijd 
een bijzonder moment als mensen hun instrument krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 13 september verzamelden de deel-
nemers van de beginnersgroepen zich in Driebergen. 
Er zijn veel beginners. Misschien het resultaat van alle 
promotie op de festivals? Voor de workshopdag van 4 
oktober zijn er in totaal 26 beginners verdeeld over vier 
beginnersgroepen voor draailier en doedelzak. 

MMeeeerr  zziieenn??  
- Bekijk meer foto’s 
- Lees meer over de workshopdag van 4 oktober 
 
Zin om ook mee te doen? In een paar workshops zijn 
nog enkele plekken vrij! Zie ook onze website 

http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/cursus20142015.htm
https://www.facebook.com/events/749574235074332/?fref=ts
https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/Workshopdag2014VoorbereidingsochtendBeginnersgroepen?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOrmsr_BjoCy3wE&feat=directlink
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4okt.htm

