
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief april 2015 

WWeellkkoomm!!  

Momenteel zijn we druk bezig met de laatste 
voorbereidingen voor ons workshopweekend. Dat is 
altijd een drukke periode. En als de eerste kisten 
trappist in de schuur staan, omdat ze toevallig in de 
aanbieding waren… dan weet je dat het weekend vorm 
begint te krijgen. 
 
In deze nieuwsbrief geven we dan ook wat laatste 
nieuwtjes voor het cursusweekend, verder vertellen we 
over Bourdon in het Bos, de optredens van Ah La Belle 
Gigue en over een leuk festival in Frankrijk tijdens 
Pinksteren. 
 
Tot slot sluiten we de nieuwsbrief af met een impressie 
van de voorbereidingsochtend voor de beginners. 

AAggeennddaattiippss  

17 april   Griff (met Rémi Decker, Colin Deru en Raphael de Cock 
op doedelzakken) en AIOL spelen een concert in het 
Salviuskerkje te Limbricht  

23 april   Duo Hellman-Hjelm  en Alban Faust spelen in Mezrab/ 
Pakhuis Wilhelmina te Amsterdam 

24 t/m 26 
april 

  Workshopweekend Stichting Draailier en Doedelzak in 
Sint-Michielsgestel 

9 mei   Ah La Belle Gigue, de samenspelgroep onder leiding van 
Greet Wuyts, speelt samen met Wouter en de Draak en 
Broes bij Folkbal Nijmegen. 

13 mei   Duo Puck & Niels en De Verenigde Volksmuzikanten 
spelen ten bal in Café Wilhelmina te Eindhoven 

14 t/m 17 
mei 

  Sommer Bordunale: verschillende muziekcursussen in 
Schaephuysen (De) 

31 mei   Multi Delta (met Boris Trouplin op doedelzak) spelen ten 
bal in Moira te Utrecht 

7juni   Bourdon in het Bos: geen optredens of cursus maar een 
gezellige samenspeeldag in het bos bij Putten 

10 juni   Balsem (met Leanna Vapper op doedelzak en Paul 
Garriau op draailier) spelen ten bal in Café Wilhelmina te 
Eindhoven 

28 juni   Carole et Brullare (met Jimi Hellinga op o.a draailier en 
doedelzak) spelen bij Rota Fortuna in de Domkerk te 
Utrecht 

29 juni   Carole et Brullare spelen bij Rota Fortuna in de Domkerk 
te Utrecht 

31 juli t/m 
2 aug 

  Castlefest in Lisse, met o.a. Hiks, Afro Celt Sound 
System, Cesair, Prima Nocta, Troba de la Morte  

14 t/m 16 
aug 

  Parkfest in Eindhoven met o.a. La Companie Bérot (met 
Dominique Forges op draailier), Bal Auvergnat, Andoorn 

27 t/m 30 
aug 

  Boombal Festival in Lovendegem (Be), programma volgt. 

5 sept   Boerebal Festival in Moergestel, met o.a. Cecilia 

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

 

DDooeeddeellzzaakkssppeelleerrss  ggeezzoocchhtt 

Ondanks dat het erg druk wordt bij het 
workshopweekend, zijn er dit jaar niet zoveel 
inschrijvingen voor doedelzak beginners. 
Ken je mensen die dit instrument altijd al eens willen 
proberen? Nodig ze uit!  
 
Of speel je al wel doedelzak maar nog niet zo lang? 
Dan is deze workshop ook erg interessant. Aan de 
hand van mooie melodieën wordt het instrument verder 
ontdekt! 
 
Interesse? Deelnemers van deze beginners- en 
begonnersgroep kunnen nog gebruik maken van het 
kortingstarief!           >>>Lees meer 

 

http://www.griff.be/
https://www.facebook.com/AIOLFOLK?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=aLkRzKH_sPA
http://www.albanfaust.se/en/the-musician/solo.html
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1147
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1147
http://draailier-doedelzak.nl/workshopweekend.htm
http://draailier-doedelzak.nl/cursussamenspel.htm
https://www.facebook.com/WouterendeDraak?fref=photo
http://www.folkbalnijmegen.nl/
https://www.facebook.com/pages/Duo-Puck-Niels/220631341298636
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1081
http://bordun.de/kurse/sommerbordunale
https://www.facebook.com/multideltatrad?fref=ts
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1137
http://draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm
http://www.balsem.eu/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1082
http://www.carole-et-brullare.nl/
https://www.facebook.com/RotaFortunasSpeellieden/info?tab=page_info
http://www.carole-et-brullare.nl/
https://www.facebook.com/RotaFortunasSpeellieden/info?tab=page_info
http://castlefest.nl/
http://www.parkfest.nl/
http://www.boombalfestival.be/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1087
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://draailier-doedelzak.nl/workshopweekend.htm


  

 

 

 

 

 

 

 

 

VVoooorrpprreett  wwoorrkksshhooppwweeeekkeenndd 
 

Het workshopweekend begint steeds dichterbij te 
komen. Er is dan ook al de nodige voorpret: 
 
Op donderdag 23 april, de dag voorafgaand aan 
workshopweekend, spelen twee docenten Mezrab/ 
Pakhuis Wilhelmina te Amsterdam. Als eerste geeft 
Alban Faust een cd-presentatie, gevolgd door draailier-
docent Johannes Hellman met duo Hellman-Hjelm in. 
Er is sessie achteraf, dus neem je instrumenten mee. 
>>>Lees meer 
 
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. Omdat tegenwoordig het 
workshopweekend al op vrijdag begint, hebben we het 
GOWO-repertoire iets uitgebreid met melodieën die we 
gebruikten voor de sessies bij Bourdon in het Bos. Zin 
om alvast dit sessierepertoire te bekijken? 
>>>download het GOWO repertoire 
 

 

AAhh  LLaa  BBeellllee  GGiigguuee  ––  ssaammeennssppeellggrrooeepp  

ZZaatteerrddaaggccuurrssuuss 

Tijdens de zaterdagcursus in Driebergen geeft Greet 
Wuyts de samenspelgroep ‘Ah La Belle Gigue’. 
Onder de leiding van Greet werkt deze groep 
enthousiaste muzikanten om hun muziek dansant te 
laten klinken en een zowel meeslepend als opzwepend 
programma in elkaar te steken.  
 
De samenspelgroep is hier dermate tevreden over, dat 
ze het resultaat graag presenteert. Nieuwsgierig? Kom 
langs! Dit tien koppige orkest speelt op de volgende 
data: 

 vrijdag 24 april -  tijdens ons >>>workshopweekend 

 zaterdag 9 mei -  bij >>>Folkbal Nijmegen 

BBoouurrddoonn  iinn  hheett  BBooss  ––  ZZoonnddaagg  77  jjuunnii  
 
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 aan 
de slag met samenspelen, jammen en sessies. Alle 
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. 

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 komt 
maken. Dus nodig je muziekvrienden uit en speel mee! 
>>>Bourdon in het Bos  
 
 

http://www.albanfaust.se/en/the-musician/solo.html
https://www.youtube.com/watch?v=aLkRzKH_sPA
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1147
http://www.draailier-doedelzak.nl/document/GOWO_sessiebladmuziek.pdf
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1101
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1140
http://www.draailier-doedelzak.nl/bourdoninhetbos.htm


 

 

 

 

  

 

  

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  
  

VViiddeeoo  ZZaammppooggnnaa  
Onlangs ging er een video op facebook viral van een 
stuk op de Zampogna, de Italiaanse doedelzak. Wij 
deelden deze melodie ook. Bekijk de >>>video.   
 

OOrrggaanniizzzzaattaa  
Onlangs kwam er ook weer een interessante video uit 
2013 voorbij van Germán Díaz en David Herrington 
waarin ze een Lira Organizzata demonstreren, een 
soort combinatie tussen orgel en draailier. 
Bekijk de >>>video. 
Overigens heeft Matthias Loiber met dit instrument ook 
nog een paar mooie melodieën op zijn >website staan. 

MMeett  ddee  bbuuss  nnaaaarr  hheett  DDaammaaddaa  FFeessttiivvaall  iinn  FFrraannkkrriijjkk  

 
Damada  is een mooi, klein festival in Frankrijk (bij Le 
Mans) en wordt jaarlijks tijdens Pinksteren 
georganiseerd door Eric Theze. Gedurende drie 
nachten zijn er drie podia en overdag zijn er dans- en 
muziekworkshops. Dit jaar spelen er groepen zoals 
Toctoctoc, Sons Libres, Duo Theze-Vandenabeele, 
Quans de Lanla en meer. 
 
Elk jaar organiseren een aantal fanatieke 
folkliefhebbers een busreis naar dit festival. Ze 
vertrekken donderdagavond en komen maandag terug. 
Opstapplaatsen zijn Utrecht en Gent. Interesse om 
mee te gaan?                     >>>Lees meer 

 

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 tips voor de agenda of de nieuwsbrief, laat het 

weten via pr@draailier-doedelzak.nl. 

 

 

 

 

IInnssttrruummeenntteenn  aaaannggeebbooddeenn  

Ben je op zoek naar een instrument? Via onze website 
zijn er links te vinden naar enkele draailier- en 
doedelzakbouwers. Ook vindt je er een aantal 
(tweedehands) instrumenten dat via onze website te 
koop aangeboden wordt. 

Mocht je een draailier of doedelzak zoeken, dan 
adviseren we om niet zomaar een instrument via 
internet te kopen. Raadpleeg altijd een expert. 
Bekijk op onze website deze >>>instrumenten-pagina. 

 

https://www.facebook.com/draailierdoedelzak/posts/459804450843139
https://www.youtube.com/watch?v=d5VYSj1eHcM
http://matthias.loibner.net/lira/lira.html
http://damadafestival.blogspot.com/
http://www.balfolk.nl/damada2015.php
mailto:info@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://draailier-doedelzak.nl/instrumenten.htm


 

  

 

 

 

VVrriijjwwiilllliiggeerrss  ggeezzoocchhtt 

Het wordt vrij druk tijdens het workshopweekend. Dat 
kunnen we niet helemaal zelf af. Daarom vragen we 
aan de deelnemers of ze ons af en toe willen 
meehelpen. 
We hebben nog vrijwilligers nodig voor de ontvangst/ 
parkeerwacht (vrijdagavond en zaterdagmorgen) en 
voor de pendeldienst op vrijdagavond en 
zaterdagmorgen. 
Ben je aanwezig tijdens het weekend en wil je 

meehelpen? Stuur dan een e-mail naar >Menno. 

Overdag zijn er workshops, 's avonds muziek en 
sessie. Er zijn optredens van onder andere Cecilia, 
Kelten Zonder Grenzen, Chardon, Ah La Belle Gigue, 
Johannes Hellman en van Duo Rodriguez-
Franceschini. Het programma biedt nog wat ruimte 
voor meer bands.  

Maar met zoveel muzikanten bijeen is er natuurlijk 
ruimte voor sessie! Er is alvast wat sessie repertoire te 
>downloaden<. 

 

In de volgende workshops is nog plaats:: 

DDooeeddeellzzaakk  bbeeggiinnnneerrss::  JJoonnnneekkee  JJoorriisssseenn  (NL) 
Altijd al doedelzak willen spelen? Dit is je kans! Deze 
workshop is om het instrument te ontdekken, waarbij het 
speelplezier altijd voorop staat. Ook voor deelnemers 
die nog niet zo lang doedelzak spelen is deze workshop 
erg interessant: aan de hand van eenvoudige, maar 
mooie melodieën wordt de doedelzak verder ontdekt. 
Geen instrument? Daar zorgen wij voor.   >>>Lees meer 
 

NNyycckkeellhhaarrppaa  --  JJaannttiieenn  SScchhaaaapp (NL) 
In deze nyckelharpa workshop is aandacht voor 
houding, de strijk van de boog, speeltechnieken en de 
benadering van een melodie vanuit de akkoorden. 
Daarnaast is zaterdagmiddag nyckelharpa bouwer 
Nikolaj Marks te gast om dieper in te gaan op het 
technische aspect van het instrument.     >>>Lees meer 
 

ZZaanngg  --  JJoorruunnnn  BBaauuwweerraaeerrttss  (Be) 
Jorunn Bauweraerts zorgde met haar groep Laïs dat 
oude liederen bij een groot publiek weer bekend 
werden. In deze zangworkshop storten deelnemers zich 
op mooie liederen uit vroege tijden.          >>>Lees meer 

 
DDrraaaaiilliieerr  ((hhaallff))ggeevvoorrddeerrdd HHaarraalldd  BBaauuwweerraaeerrttss  (Be) 

In deze workshop verdiepen de cursisten zich in 
technieken, ritmische variaties of versieringen. Hoe kan 
je de melodie zo laten klinken zoals jij dat wilt? Harald is 
een ervaren docent en speelt bij EmBRUN. >>Lees meer 
 

DDooeeddeellzzaakk  ((vveerr))ggeevvoorrddeerrdd --  AAllbbaann  FFaauusstt (Se)  
* één plek vrij! *   

Alban Faust is een unieke muzikant en instrumenten-
bouwer uit Zweden. Gevorderde spelers kunnen een 
pittige workshop verwachten waarbij de focus ligt op 
verschillende technieken met behulp van de mooie 

muziek uit Scandinavië.                             >>>Lees meer 

 
DDooeeddeellzzaakk  ((hhaallff))ggeevvoorrddeerrdd  --  JJuulliieenn  CCaarrttoonnnneett (Fr)  

* één plek vrij! * 

Julien gaat aan de slag met een verfijning van 
technieken en geeft aandacht aan de verschillende 
soorten versieringen die mogelijk zijn. Dit aan de hand 
van mooie melodieën die (waarschijnlijk) vooral uit 
Midden-Frankrijk zullen komen. Julien speelt bij groepen 
als Lost Highways  en Mister Klof             >>>Lees meer 
 

UUppddaattee  WWoorrkksshhooppwweeeekkeenndd  iinn  aapprriill  
Over anderhalve week is ons workshopweekend in Sint-Michielsgestel (naast Den Bosch). Het belooft met meer 
dan honderd deelnemers al gezellig druk te worden. Bijna de helft van de workshops is vol, maar in enkele 
groepen is nog plaats. Dus wil je erbij zijn? Doe mee! We hebben nog vier deelnemers nodig om een nieuw 
deelnemersrecord te vestigen. 

 

 
 

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  iinnsscchhrriijjvveenn  

Meer informatie over het workshopweekend is te 
vinden op onze website. Deelname aan de workshops 
kost tussen de 164 en 139 euro. Gasten die niet 
deelnemen aan de cursus zijn ook welkom. 

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

mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/document/GOWO_workshopweekendapril2013.pdf
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#nyckelharpa
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#nyckelharpa
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#zang
http://draailier-doedelzak.nl/weekendworkshops.htm#zang
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#montbel
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#midden
http://draailier-doedelzak.nl/workshopweekend.htm
http://draailier-doedelzak.nl/weekendinschrijven.htm


 

VVoooorrbbeerreeiiddiinnggssoocchhtteenndd  vvoooorr  bbeeggiinnnneerrss  

De beginnersgroepen van het workshopweekend hebben altijd een voorbereidingsochtend. Deze was zaterdag 11 
april in Driebergen. Tijdens deze voorbereidingsochtend ontvingen deelnemers voor het eerst hun leeninstrument. 
Altijd een magisch moment! 
 

 

 

 

 

 Ook krijgen ze alvast wat eerste oefeningen, zodat ze 
zich alvast thuis kunnen voorbereiden op het 
workshopweekend. Dan kunnen we tijdens het 
weekend direct aan de slag. 

>>>meer foto’s 

  

https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/VoorbereidingsochtendWorkshopweekend2015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJHHuZOu37XHfQ&feat=directlink

