

Nieuwsbrief feb 2015

Nieuws uit het bestuur

Welkom!
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2015 en we kunnen
weer een paar mooie activiteiten vermelden. In deze
nieuwsbrief vragen we om hulp voor het vinden van
concerten voor Alban Faust en Johannes Geworkian
Hellman, twee geweldige muzikanten die voorafgaand
aan ons cursusweekend graag nog een paar optredens
geven. Natuurlijk berichten we ook uitgebreid over het
cursusweekend.
Daarnaast geven we
over hygiëne, geven
media, en vragen we
doen we nog verslag
in Driebergen.

nieuws over het Orfeo-jubileum,
we kort nieuws uit de sociale
aandacht voor donaties. Tot slot
van onze zaterdagmiddagcursus

Agendatips
14 feb
21 feb
21 feb
22 feb
28 feb

5 tm 11
mrt

6 mrt
6 t/m 8
mrt
11 mrt
15 mrt
15 mrt

21
maart
11 april
12 april
17 april

De Grove Maling (met o.a. Menno Wester op doedelzak)
spelen in de De Oude Remise te Nieuweschans.
Celtic & Balfolk Night in De Doelen te Rotterdam. Hier
spelen o.a. EmBRUN en Naragonia Quartet
Folknight in Theater Schalm in Veldhoven, met o.a. Orfeo
Duo Rodriguez-Franceschini(met Ramon Rodriguez op
draailier) en Ciac Boum spelen in de Moira Utrecht.
Elanor(met Bart Praet op doedelzakken en Thomas Hoste
op draailier) en Kelten Zonder Grenzen spelen bij Folkbal
Nijmegen.
Tournee Ensemble Gilles Binchois (met Baptiste Romain
op o.a. doedelzak) brengen liederen uit de Cantigas de
Santa Maria te Westzaan, Deventer, Haarlem, Vlissingen,
Zeist en Muiden. Zie website
Jubileumconcert van Orfeo in Café De Keizer, te Gorichem
Cursusweekend door Stichting Volksmuziek Nederland
met een cursus door o.a. René Meeuws
Trio Dhoore (met Koen Dhoore op draailier) spelen ten bal
in Café Wilhelmina te Eindhoven
Baf.nu (met Daniël Kahuda op draailier) speelt met Train
Trio op een bal in Den Haag
Madlot (o.a. Bert Lotz op doedelzak en Roald Keuning op
draailier) en De Grove Maling spelen op een bal in de De
Wilde Wereld te Wageningen.
Trio Dhoore spelen ten bal in Platform Theater te
Groningen
Cecilia (met Thomas Hoste op draailier en Jan Leeflang op
doedelzak) spelen ten bal in De Doelen te Rotterdam
Cursusdag SVN "Het Noorden speelt en zingt" in Sneek
Griff (met Rémi Decker, Colin Deru en Raphael de Cock
op doedelzakken) en AIOL spelen een concert in het
Salviuskerkje te Limbricht

24 t/m
26 april

Workshopweekend Stichting Draailier en Doedelzak in
Sint-Michielsgestel (naast Den Bosch), zie pagina 4.

10 juni

Balsem (met Leanna Vapper op doedelzak en Paul
Garriau op draailier) spelen in Café Wilhelmina Eindhoven

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

Het jaar is nog niet eens begonnen, of we zijn al aan
het nadenken over komend seizoen. Enerzijds is dit
een bijzonder jaar. De stichting bestaat dit jaar maar
liefst 30 jaar. Een bijzondere moment om bij stil te
staan wat er zoal is gebeurd de afgelopen jaren. Maar
dat doen we niet te uitgebreid, als bestuur hebben we
besloten deze mijlpaal niet zo groots te vieren als vijf
jaar geleden. Het mooie jubileumfestival ‘Bourdon’ was
dan ook vrij uniek.
Gelukkig noemden sommigen het Cursusweekend van
afgelopen jaar ‘misschien bijna al jubileum-waardig’.
Deze positieve ontwikkeling willen we dit jaar
voortzetten. De uitbreiding van het weekend blijft er
dan ook in en we gaan kijken of we onze activiteiten
waar mogelijk een feestelijk tintje kunnen geven.

Donaties gevraagd
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 in 2015 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 rekeningnummer
NL44INGB0000571916 t.n.v. Stichting Draailier en
Doedelzak, Lieren. Alvast heel erg bedankt!

22-24 april: Optredens gezocht!

Voorpret workshopweekend

Voor ons Cursusweekend komen twee fantastische
muzikanten uit Zweden bij ons les geven. Dit zijn
Alban Faust en Johannes Geworkian Hellman.

Het workshopweekend duurt nog even, maar we krijgen
al veel enthousiaste reacties binnen. Leuk! Maar er is
meer voorpret voor dit weekend.

Graag willen zij in aanloop van het Cursusweekend
nog enkele mooie concerten spelen. Weet je een
geschikte plek? Ken je een zaal die ze graag boekt?
Zie je mogelijkheden om iets te organiseren? Ze horen
het graag!

Zaterdag 21 februari speelt draailierdocent Harald
Bauweraerts met zijn groep EmBRUN bij de Celtic &
Balfolk Night in De Doelen in Rotterdam

Mocht je een concert met hun willen organiseren maar
geen zaal beschikbaar hebben, we kennen een paar
zalen in Nijmegen, Utrecht, Groningen. Waar mogelijk
willen we graag ondersteunen, maar helaas zijn we in
die periode te druk bezig met de laatste voorbereidingen van het cursusweekend om zelf een
concert te organiseren.

Dit voorjaar is zangdocente Jorunn Bauweraerts met
haar groep Laïs op tournee in het kader van hun 20jarige jubileum.
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

Interesse?
Luister naar de mooie video’s van >Alban Faust en
van >Johannes Geworkian Hellman. Zij spelen een
deel solo en een deel gezamenlijk. Interesse om iets
te organiseren? Stuur dan een e-mail naar >Menno, hij
brengt je graag met deze muzikanten in contact.

Jubileum Orfeo
De folkgroep Orfeo (met o.a. Lies Sommer op draailier)
viert binnenkort hun tiende verjaardag. In hun tienjarige
bestaan speelden ze op vele festivals en zalen, brachten
ze twee cd’s uit, organiseerden ze hun eigen festival
Orfest en gaf Lies onlangs nog een samenspelcursus bij
de Stichting.
Op 6 maart 2005 speelden ze hun eerste echte optreden
in café De Keizer te Gorinchem. Om dat te vieren spelen
ze exact 10 jaar later -6 maart 2015- een jubileumoptreden in precies hetzelfde cafe: De Keizer!
Tijdenschema:
19:00 Maaltijd (Irish stew)
21:00 Kelten zonder Grenzen
22:00 Campfire Collaboration
23:00 Orfeo 10th anniversary show
De toegang is gratis! Voor de maaltijd wordt een bijdrage
gevraagd (graag reserveren). >>>Lees meer

Kort nieuws uit onze social media
Jubileum Laïs
Dit jaar bestaat het Vlaamse zangtrio Laïs (met o.a.
Jorunn Bauweraerts, zangdocente op ons cursusweekend) maar liefst 20 jaar. Momenteel zijn ze
bezig met een jubileumtournee. Eerder gaven ze in
de Ancienne Belgique een Rewind-concert over hun
eerste cd. Dit concert is intergraal te bekijken en te
beluisteren op >> youtube.
Matthias Loibner & Tobie Miller
In januari waren er verschillende interessante
concerten in Toulouse, onder andere met draailierspelers Matthias Loibner en Tobie Miller. Een deel
van hun concert is terug te vinden op >>youtube.
Alban Faust
Voor de pr van een cursusweekend worden altijd
video’s gezocht. Zo vonden we van Alban Faust een
aantal interessante >documentaire.
Midigurdy
In deze nieuwsbrief hebben we wel eens over de
Midigurdy bericht. Een volledig elektronische
draailier. Inmiddels zijn de ontwikkelingen weer iets
verder. Zie ook deze >video of volg het project via
>website of >facebook.

De Schotse speler die ziek werd
Over doedelzakken en hygiëne
De afgelopen periode wordt een krantenartikel uit 2013
weer regelmatig op de sociale media gedeeld (voor dit
artikel, zie >>NBC-website). In het kort komt het er op
neer dat een speler van de Schotse doedelzak ziek is
geworden door bacteriën in zijn doedelzak.
Hoe zit dat? Kan andere spelers dit ook overkomen? We
kennen geen doedelzakspelers die hier ook melding van
maakten. Bij normaal onderhoud van je instrument is dit
goed te voorkomen. In het artikel staat niet duidelijk de
reden van de infectie bij de betreffende speler ontstond...
was het een schaapsleren zak? Welke seasoning
gebruikte hij of maakte hij die zelf?
Volgens het artikel deed hij bijna 16 maanden niet aan
onderhoud en dat is natuurlijk nooit echt aan te raden.
Als iedereen regelmatig zijn blaaspijp schoonmaakt, is
het geen punt. Blaaspijpen met kunststof aan de
binnenkant zijn goed te reinigen. Blaaspijpen met hout of
koper aan de binnenkant zijn infectie gevoeliger. Voor de
binnenkant van de zak is het advies goede seasoning te
gebruiken, dit heeft een ontsmettende werking door
middel van een toegevoegde desinfectant. Heb je een
doedelzak met een goretex zak? De binnenkant kun je
reinigen met spuitflacon allesreiniger. Belangrijker is de
vochtvreter-flacon aan de binnenkant regelmatig te
reinigen want dat is de container na de blaaspijp.
En wellicht overbodig te melden: doedelzakken met een
pomp (of souflette) hebben dit probleem dus niet. Gezien
zij pompen, is er geen contact met mond of speeksel.
Kortom: spelers hoeven zich niet te veel zorgen te
maken, mits ze aandacht aan hun instrument besteden
en het mondstuk schoonmaken. De aandacht op
facebook voor dit artikel is misschien wat uit zijn context.

Stichting Draailier & Doedelzak
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.

Cursusweekend in april
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.
Optioneel: Vrijdag erbij!
Als eerste het begin: we starten al op vrijdagavond 24
april! De workshops beginnen op zaterdagmorgen.
Maar iedereen 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! Het goede nieuws: de vrijdagavond
kost niks extra.

Aanbieding voor beginners
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 aan het cursusweekend organiseren we
op zaterdag 11 april een voorbereidingsdag. Deelnemers ontvangen dan hun leen-instrument en krijgen
de eerste uitleg zodat ze zich thuis alvast voor kunnen
bereiden.

De workshops van dit weekend:
Doedelzak beginners: Jonneke Jorissen (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 leeninstrument is bij de cursus inbegrepen.
>>>Lees meer

Samenspel – Anne-Lise Foy (Fr)
– 3 plaatsen vrij –
Deze workshop is bedoeld voor alle instrumenten.
Gezamenlijk werkt de groep aan een interpretatie die
qua swing en versieringen recht doet aan de
harmonie of aan de dansbaarheid. Anne-lise Foy is
een virtuoze draailierspeelster met een mooie stem.
Ze zingt en speelt in groepen als Toctoctoc of Trio
DCA >>>Lees meer.
Trekharmonica – Pablo Golder (It)
– vol –
Deze cursus is speciaal voor trekharmonica's in G/C.
Pablo Golder is bekend van zijn groepen I Fratelli
Tarzanelli of ZIGO. In deze cursus gaat hij dieper in
op de begeleiding van de linker en rechterhand, voor
techniek, ritme en improvisatie. Ook worden verschillende “rollen” bij samenspel onderzocht.
>>>Lees meer.

Nyckelharpa – Jantien Schaap (NL)
In deze workshop gaan deelnemers zich verdiepen in
de nyckelharpa. Samen met Jantien kijken ze naar de
strijk van hun boog, houding, speeltechnieken of 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.

Zang - Jorunn Bauweraerts (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

Draailier (ver)gevorderd: Johannes Geworkian
Hellman (Se) – vol –
Deelnemers nemen een kijkje in de keuken bij deze
jonge virtuoos uit Zweden. Johannes wil zich met zijn
groep enerzijds verdiepen in technische en ritmische
oefeningen en anderzijds in de traditionele muziek uit
Zweden >>>Lees meer

Draailier halfgevorderd: Harald Bauweraerts (Be)

Doedelzak (ver)gevorderd: Alban Faust (Se)
Alban Faust is een unieke muzikant en
instrumentenbouwer uit Zweden. Gevorderde spelers
kunnen een pittige workshop verwachten waarin ze
een kijkje in de keuken van deze grootmeester
nemen. De focus zal liggen op verschillende
technieken met behulp van de mooie muziek uit
Scandinavië. >>>Lees meer

Harald is een ervaren draailierdocent. Eerder gaf hij les
bij onze zaterdagcursussen en hij speelt ook bij de
groep EmBRUN, Orgamusa en Beatball. 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?
>>>Lees meer

Doedelzak halfgevorderd: Julien Cartonnet (Fr)

Impressie vorig jaar
Afgelopen jaar was een groot succes en we hopen dit in
april te evenaren. Benieuwd naar een terugblik op het
cursusweekend van het afgelopen jaar?
Bekijk eens de verschillende >video’s of de foto’s van
de >avonden, de >cursussen of van de >afsluiting. Het
volledige overzicht staat op onze >foto-pagina.

Meer informatie en inschrijven
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 dan naar het >>inschrijfformulier

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 en de streek van de Morvan zullen
komen. Julien speelt bij groepen als Lost Highways
en Mister Klof.
>>>Lees
meer
Draailier beginners: Cor Westbroek (NL)
– 2 plaatsen vrij –
Heb je altijd al draailier willen leren spelen? Welke
mogelijkheden biedt dit instrument? In deze cursus
wordt het instrument verkend. Geen instrument? Een
leeninstrument is bij de cursus inbegrepen.
>>>Lees meer

Zaterdagcursussen in Driebergen
Elk jaar organiseren we van november tot en met mei een cursusreeks op zaterdagmiddag in het midden van het
land. Cursussen voor beginnende en voor wat gevorderde draailier of doedelzakspelers en voor samenspel.
Vanaf januari is ook de verdiepende cursus over muziek
uit de Bourbonnais voor DG-draailieren gestart en zijn
ook de onderhoudsochtenden gestart. Tijdens deze
ochtenden verdiepen draailier en doedelzakspelers zich
in de technische aspect van hun instrument. Hoe is het
te onderhouden en technisch te optimaliseren.
Door deze start waren in januari voor het eerst alle
cursusgroepen aanwezig. Een prima gelegenheid voor
een gezellige nieuwjaarsborrel. Samen met alle
deelnemers hieven we het glas op een goed muzikaal
jaar. Dat begon direct goed, want Cecilia -bestaande uit
de docenten draailier, doedelzak en samenspel- bracht
tijdens de borrel enkele nummers van hun nieuwe cd
‘Blauw Gras’ ten gehore. Deze cd is via e-mail te
>bestellen.
Op onze website zijn meer foto’s te zien van de
bijeenkomsten in >november en in >januari.

