

Nieuwsbrief juni 2015

Welkom!

Cursusdata 2015 - noteer vast in de agenda!

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de afgelopen
activiteiten. Zo doen we verslag van het
workshopweekend in april, van de samenspeldag
Bourdon in het bos en van het optreden van de
samenspelgroep 'Ah la belle gigue' in Nijmegen.

19 september Voorbereidingsochtend beginners
en docentendag
3 oktober
Workshopdag, aansluitend borrel
14 november Zaterdagcursus bijeenkomst 1
12 december Zaterdagcursus bijeenkomst 2

Daarnaast blikken we vooruit naar de komende periode.
We presenteren ons programma voor de workshopdag
van 3 oktober en de cursusdata voor de komende
cursussen. Verder in deze nieuwsbrief informatie over
een aantal interessante bourdonfestivals.
En we bereiden ons voor op de instrumentenproeverijen. Mensen die nieuwsgierig zijn naar
draailieren en doedelzakken kunnen dan onder
begeleiding onze instrumenten uitproberen. Ga je ook
naar Parkfest? Kom gezellig langs bij onze proeverij en
neem alle geïnteresseerden mee.
Goede zomer allemaal!

Agendatips voor de zomer
28-29 juni

3-5 juli
11-14 juli
25-26 juli
31 juli-2 aug
3-7 aug
14-16 aug
21-25 aug
26-29 aug

27-29 aug

Carole et Brullare (met Jimi Hellinga op o.a
draailier en doedelzak) spelen bij Rota Fortuna in
de Domkerk te Utrecht, ter gelegenheid van de
start van de "Tour de France"
Gooikoorts, festival in Gooik (Be). Hier spelen o.a..
Griff, Bruno Letron en Wim Claeys
Les Son Continu bij Chateau d'Ars (Fr), zie
verderop in deze nieuwsbrief
Zilleghem Folk in Zilleghem (Be). Hier spelen
onder andere Kadril, Wim Claeys en Ciac Boum
Castlefest in Lisse. Hier spelen onder andere
Rastaban, Kelten zonder Grenzen
Kalmthoutse Folkstage (Be) met cursussen van
o.a. Pieterjan Van Kerckhoven en Gilles Chabenat
Parkfest in Eindhoven, zie verderop in deze
nieuwsbrief
Gooik Stage (Be) met cursussen van o.a. Toon
van Mierlo, Julien Cartonnet, Matthias Loibner
Folkstage Heuvelsven in Dilsen-Stokkem (Be), met
cursussen van o.a. Olle Geris, Toon van Mierlo en
Gilles Chabenat
Boombal festival in Lovendegem (Be) met
o.a. Naragonia, Trio Dhoore, Estbel en Tripl-X

Midi gurdy
Voor draailierspelers die in een gehorig huis wonen,
ook 's nachts willen kunnen oefenen of graag eens met
een minder zware koffer op vakantie willen is er nu de
elektronische draailier, ook wel mini gurdy genoemd.
Benieuwd? Op 10 juli demonstreert Marcus Weseloh
zijn uitvinding bij WestelFolk in Westerlo (België). Meer
informatie over het instrument op http://midigurdy.com/.
Alle informatie over de demonstratie staat op deze
>>>pagina

Zaterdag 3 oktober – Workshopdag Driebergen
Deze zaterdag zijn er in draailier- en doedelzakcursussen voor beginners maar ook verdiepende cursussen voor
meer ervaren spelers over slow air, Auvergne bourrees en meer. Hieronder presenteren we kort de workshops.
Alle informatie is te vinden op onze >>>website
De workshopdag duurt van 10:00 tot 17:00. Na afloop
van de lessen sluiten we af met een hapje en een
drankje. De cursussen vinden plaats in Driebergen,
vlakbij Utrecht. Tot en met 3 september geldt een
vroegbetaalkorting, tot dan kosten workshops 55 euro.
Doe je mee? Opgeven kan via het >>>inschrijfformulier.
Het verhaal van de wals Musette
Raquel Gicot

In deze samenspelworkshop voor
gevorderde spelers laat de SpaansBelgische accordeon- en trekzak
virtuoos Raquel ons kennis maken
met Parijse musette muziek uit de
swing-jazzperiode. >>>lees meer
De kunst van langzaam spelen
Flip Roodenburg

Flip, bekend van de groep Törf,
gaat in deze workshop met halfgevorde doedelzakspelers zich
verdiepen in de slow air. Ontdek de
kunst van het langzaam spelen!
>>>lees meer
Barokmuziek voor de draailier
Tine Devolder

In elke cursusevaluatie vragen we
van welke docent men graag eens
les zou willen hebben. Tine werd
regelmatig genoemd en het is
gelukt! Voor vergevorderde spelers
geeft zij deze dag een aanstekelijke
workshop
over
barokmuziek.
>>>lees meer
Draailier beginners
Cor Westbroek

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

De bourree uit de Auvergne
Arnaud Degimbe

In
deze
workshop
gaan
vergevorderde doedelzakspelers
onder leiding van Arnaud
Degime aan de slag met de
Auvergne Bourree. Wat is er zo
specifiek aan deze muziek en
hoe spat de dansbaarheid van je
instrument af? >>>lees meer
Doedelzak beginners
Puck Duits

Ken je mensen die altijd al
doedelzak willen leren spelen?
Dit is hun kans! In deze workshop kunnen beginners onder
leiding van Puck het in-strument
ontdekken, waarbij het speelplezier
voorop
staat.
Een
huurinstrument is bij de cursus
inbegrepen. >>>lees meer
Draailier en Dissociatie
Kay Habets

Dissociatie is het loskoppelen
van het ritme en melodie, dus
het ritme bijvoorbeeld op een
ander punt leggen dan de
melodie aanwijst. In deze
workshop voor (half) gevorderden gaat Kay dieper op deze
technieken in. >>>lees meer
Ten Bal Spelen
Wouter Kuyper

Deze
samenspelcursus
is
bedoeld spelers die beginnen
met samenspelen. Wat zijn de
aandachtspunten om samen
dansbare muziek te maken?
Waar let je op bij het samenspelen op een balfolk?
>>>lees meer

Le son continu
Van 11-14 juli vindt festival Le son continu plaats in
Chateau d'Ars plaats. Dit festival is de opvolger van
Saint Chartier.
Er zijn conferenties, verschillende dansworkshops en
natuurlijk concerten. Op het programma staan onder
andere Valentin Clastrier, Garizim met Johannes
Geworkian Hellman en Les Musiciens de Saint-Julien
met Dominique Paris. Meer informatie op
http://www.lesoncontinu.net

Parkfest

Verhuizing Frans Hattink

14-16 augustus vindt in Eindhoven Parkfest plaats.
Dit festival heeft brede muziek, lekker eten en een
fijne camping als ingrediënten. Er wordt opgetreden
door Bal Auvergnat met Arnaud Degimbe op cabrette
en Raquel Gigot op accordeon. Beide muzikanten
zullen op de workshopdag van 3 oktober cursus
geven! Maar ook La Compagnie Bérot, de band van
Dominique Forges, Ghent Folk Violin Project met
Wouter Vandenabeele en Andoorn met Wouter
Koenders staan op het programma.

Frans Hattink woonde altijd al in het noorden van
Nederlands, maar onlangs is hij naar Texel verhuisd.
Het bouwen van doedelzakkken gaat daar uiteraard
door.
In verband met de bereikbaarheid zijn de doedelzakken
van D&D verhuisd naar Nijmegen en worden nu
onderhouden door Menno Wester. De draailieren van
de stichting worden onderhouden door Cor Westbroek.
Heb je vragen over huurinstrumenten? Neem contact
op via info@draailier-doedelzak.nl!

Stichting Draailier & Doedelzak
Voor vragen of informatie kan je altijd contact
opnemen via 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@draailierdoedelzak.nl.

Workshopweekend
Het voorjaarsweekend in april was druk bezocht en omdat het weer meewerkte klonk regelmatig uit alle hoeken
van het bos muziek en waren er spontane optredens op het centrale plein. In deze nieuwsbrief een foto-impressie
van het weekend, voor meer foto's klik hier..

Cursusevaluatie
Hartelijk dank voor het invullen van de cursusevaluatie!
We zijn er trots op dat de kwaliteit gemiddeld met een 9
werd beoordeeld!
Of we daadwerkelijk iets doen met de uitkomsten van
zo'n evaluatie? Zeker! Zo hebben we voor de
workshopdag in oktober Tine Devolder uitgenodigd
nadat zij door meerdere mensen in eerdere evaluaties
was genoemd. We zijn dan ook heel blij met de vele
goede tips en suggesties en gaan daar komende tijd
mee aan de slag bij de organisatie van nieuwe
cursussen!

Bourdon in het Bos
Op zondag 7 juni was er in Putten Bourdon in het Bos, een gezellige samenspeeldag in het bos. Vooraf was
repertoire gestuurd, zodat iedereen mee kon doen. Het was een zonnige middag zodat we lekker buiten konden
spelen. Meer >>>foto’s en het gebruikte >>>repertoire is te vinden op onze website.

Ah la belle gigue
De samenspelgroep van de zaterdagcursus 2014-2015 onder leiding van Greet Wuyts trad onder andere op tijdens
het workshopweekend en op het balfolk in Nijmegen. Zie voor een >>>video of >>>meer foto’s.

