
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 Nieuwsbrief sept 2015 

WWeellkkoomm!!  

Na alle festivalbezoeken, instrumentenproeverijen of 
vakanties begint de zomerstop weer af te lopen en gaan 
we als bestuur weer over tot de orde van de dag. 
Alhoewel… Deze zomer zijn wij al druk bezig geweest 
met de activiteiten die eraan komen.  

In deze nieuwsbrief kijken we terug op een geslaagde 
instrumentenproeverij op Castlefest. Ook vind je hier het 
programma van de workshopdag op 3 oktober. Er zijn 
nog plaatsen, dus schrijf je in voor deze interessante 
dag.  

Verder maken we ook alvast het programma bekend 
van de zaterdagmiddagcursus, onze maandelijkse 
cursusreeks in Zeist. En tot slot, blokkeer het weekend 
van 8-10 april, dan is ons workhopweekend! 

AAggeennddaattiippss  

6 sept 
  Andoorn (met Wouter Koenders op doedelzak) speelt op 

een bal in Wageningen 

15 sept 
  Kelten Zonder Grenzen (met Lies Sommer op o.a. 

draailier) speelt op een bal in Zeist 

24 sept 
  Tanzwut (een soort electro-rock/gothic met doedelzak) 

speelt in Tivoli de Helling in Utrecht 

26 en 27 
sept 

  Folk Oren Festival in Hooge Mierde(NL). Met o.a. Datura, 
De Vliering en meer... 

3 okt 
  Onze workshopdag voor Draailier, Doedelzak en andere 

instrumenten in Zeist 

3 okt 
  Andoorn (met Wouter Koenders op doedelzak) speelt op 

een bal in Oisterwijk 

10 okt 
 

Folkbal Nijmegen neemt afscheid van hun oude zaal 

10 okt 
  

Madlot speelt op een bal in Wageningen 

18 okt 
  Torf (met o.a. Flip Roodenburg op doedelzak) speelt in 

De Harmonie te Leeuwarden 

22 t/m 25 
okt 

  CaDansa Festival, een vierdaags balfolkfestivals met 
veel bands en ook workshops. 

14 nov 
  

Start van onze  Zaterdagcursus in Zeist 

20 nov 
  

Folkbal Nijmegen met Estbel en Trio Dhoore  

27 dec 
  Naragonia (met o.a. Toon van Mierlo op doedelzak) 

speelt ten bal in Bodegraven 

20 feb 
  Celtic & Balfolk Night in De Doelen te Rotterdam, 

programma volgt...  

25 t/m 26 
maart 

  Paasfolk Festival in Oisterwijk, met o.a. Rémi Decker, 
Jolie Folie, Andoorn en meer...  

8 t/m 10 
april 

  
Ons Workshopweekend voor Draailier, Doedelzak en 
andere instrumenten in St-Michielsgestel! Programma 
volgt... 

 

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

IInnssttrruummeenntteenn  ttee  kkoooopp 

Ben je op zoek naar een instrument? Momenteel 
worden er via onze website een aantal draailieren en 
doedelzakken aangeboden. >bekijk aanbod 
 
Let op: de stichting is niet verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van aangeboden instrumenten: We adviseren 
bij aanschaf altijd een expert te raadplegen, zeker als 
je een draailier of doedelzak via Marktplaats of Ebay 
vindt! 

 

CCuurrssuussddaattaa  22001155    

19 september Voorbereidingsochtend beginners 

3 oktober Workshopdag 

14 november Start  Zaterdagcursus in Zeist 

8 t/m 10 april Workshopweekend in  
Sint-Michielsgestel 

  

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/andoornfolk
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1184
http://www.keltenzondergrenzen.nl/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1197
http://www.tanzwut.com/
http://www.dehelling.nl/agenda/4875/Tanzwut
http://www.folkoren.nl/
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3okt.htm
https://www.facebook.com/andoornfolk
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1106
http://www.folkbalnijmegen.nl/
http://www.madlot.nl/balfolk-dansen.php
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1166
http://www.torf.nl/
https://www.harmonie.nl/voorstellingen/2922/Folk_City/TORF/
http://cadansa.nl/
http://draailier-doedelzak.nl/workshop.htm#zaterdag
http://www.folkbalnijmegen.nl/
http://www.naragonia.com/
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=1185
http://dedoelen.nl/nl/concerten/agenda/6144/celtic_balfolk_night/
http://www.theatersoisterwijkmoergestel.nl/zoeken.htm?q=GUO+festival+paasfolk
http://draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://draailier-doedelzak.nl/instrumenten.htm


  

DDrraaaaiilliieerr  eenn  DDiissssoocciiaattiiee  
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) gevorder-
den gaat Kay dieper op deze 
technieken in. >>>lees meer 

HHeett  vveerrhhaaaall  vvaann  ddee  wwaallss  MMuusseettttee  
Raquel Gicot 
 

In deze samenspelworkshop voor 
gevorderde spelers laat de Spaans-
Belgische accordeon- en trekzak 
virtuoos Raquel ons kennis maken 
met Parijse musette muziek uit de 
swing-jazzperiode.  >>>lees meer 

ZZaatteerrddaagg  33  ookkttoobbeerr  ––  WWoorrkksshhooppddaagg  DDrriieebbeerrggeenn  
 

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 

 

DDee  kkuunnsstt  vvaann  llaannggzzaaaamm  ssppeelleenn  
Flip Roodenburg 
  

Flip, bekend van de groep Törf, 
gaat in deze workshop met half-
gevorde doedelzakspelers zich 
verdiepen in de slow air. Ontdek de 
kunst van het langzaam spelen! 
>>>lees meer 

 

BBaarrookkmmuuzziieekk  vvoooorr  ddee  ddrraaaaiilliieerr  
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 

DDee  bboouurrrreeee  uuiitt  ddee  AAuuvveerrggnnee    
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 

TTeenn  BBaall  SSppeelleenn  
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 samen-
spelen op een balfolk? 
>>>lees meer 

DDooeeddeellzzaakk  bbeeggiinnnneerrss 
Puck Duits 
 

Ken je mensen die altijd al 
doedelzak willen leren spelen? 
Dit is hun kans! In deze work-
shop kunnen beginners onder 
leiding van Puck het in-strument 
ontdekken, waarbij het speel- 
plezier voorop staat. Een 
huurinstrument is bij de cursus 
inbegrepen. >>>lees meer 

DDrraaaaiilliieerr  bbeeggiinnnneerrss  
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 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 10 september geldt een 
vroegbetaalkorting, tot dan kosten workshops 55 euro. 

Doe je mee? Opgeven kan via het >>>inschrijfformulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3oktdraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktsamen.htm#samenspel
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3okt.htm
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3oktdoedelzak.htm#halfgevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3oktdraailier.htm#barok
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktsamen.htm#polska
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3oktdoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#rietklank
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3oktsamen.htm#balfolk
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag4oktdoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshopdag3oktdraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshopinschrijven.htm


 

 

 

 

  

 

  

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
DDííaazz,,  CCllaassttrriieerr  eenn  LLooiibbnneerr    
In juli speelden Matthias Loibner, Valentin Clastrier 
en Germán Díaz samen met een project op een 
festival in Tjechië. Tot nu toe vonden we slechts één 
opname van dit concert op >youtube  

  

DDoocceenntt  vvoooorr  sscchhaallmmeeii  ggeezzoocchhtt  
Een beginnende speler uit de omgeving Leiden zoekt 
een docent om schalmei te leren spelen. Reacties 
kunnen naar Wim Verhoog, wv@mgmc.nl 

MMuuzziikkaanntteenn  vvoooorr  55  sseepptteemmbbeerr  
We kregen de vraag of er muzikanten beschikbaar 
zijn op 5 september. Dan vindt er het zwaardvecht-
evenement ILHG in het Archeon plaats. De orga-
nisatie geeft aan dat het budget vrij beperkt is. 
Liefhebbers? Voor meer informatie kan er contact 
opgenomen met info@amek.org 

VViiddeeoo’’ss  LLee  SSoonn  CCoonnttiinnuuee  22001155    
Terug kijken op Le Son Continue? Inmiddels staat 
een groot aantal video’s van dit festival op youtube, 
zie bijvoorbeeld afspeellijsten 1, 2 of 3  

CCaaDDaannssaa  ffeessttiivvaall  2222--2244  ookkttoobbeerr  22001155  
In oktober vind de vierde editie van het CaDansa 
Festival plaats, met bands zoals bijvoorbeeld 
Mélopées et Moribondes of Zef. Stichting Draailier en 
Doedelzak gaat enkele kennismakingsworkshops 
verzorgen. Vorige edities gingen de kaarten erg snel, 
maar nu zijn er nog tickets beschikbaar.>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. 
Geen instrument? We hebben instrumenten te huur! 
 

  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. 

  

  DDrraaaaiilliieerr  ((hhaallff))  ggeevvoorrddeerrddeenn  --  TThhoommaass  HHoossttee  
Deze ervaren docent gaat met de deelnemers aan de 
slag met een verfijning van technieken, versieringen 
en geeft aandacht aan verschillende slagen. 

  

  DDrraaaaiilliieerr  bbeeggiinnnneerrss  ––  RRooaalldd  KKeeuunniinngg  
Aan de hand van eenvoudige melodieën verdiepen 
beginners zich in bijvoorbeeld speelklaar maken van 
instrument, houding, trompetslag etc. 

  

  DDooeeddeellzzaakk  ((hhaallff))  ggeevvoorrddeerrddeenn  ––  JJaann  LLeeeeffllaanngg  
Meer ervaren doedelzak spelers gaan zich verdiepen 
in speeltechnieken, versieringen en meer. 

  

  DDooeeddeellzzaakk  bbeeggiinnnneerrss  ––  WWoouutteerr  KKuuyyppeerr  
Beginnende spelers gaan verder aan de slag met 
techniek, vingerzettingen en blaastechniek. Dat alles 
aan de hand van enkele eenvoudige maar mooie 
melodieën. 

 

LLooccaattiiee  eenn  ccuurrssuussddaaggeenn  
  

De cursusdagen zijn steeds van 13:00 tot 17:00 en 
vinden plaats in Zeist, (naast Utrecht). De Data zijn 14 
Nov, 12 Dec, 16 Jan, 6 Feb, 12 Maart, 16 April en 14 
mei. Meer informatie volgt binnenkort op onze website.  
 
 

 

SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  
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@draailier-doedelzak.nl. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Hbi4LN4kmQ
mailto:wv@mgmc.nl
https://www.youtube.com/watch?v=C9Zug8B2AyM&list=PLSussltkfzbuv5Bj1qhS1b4Tls4ja_pUW
https://www.youtube.com/results?search_query=le+son+continu+2015
https://www.youtube.com/results?search_query=Chateau+d%27Ars+2015
http://www.cadansa.nl/
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdraailier.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#gevorderd
http://draailier-doedelzak.nl/cursusdoedelzak.htm#beginners
http://draailier-doedelzak.nl/workshop.htm
mailto:info@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl


 

  

Het was een geweldig weekend! 
Iedereen die aanwezig was: bedankt 
voor jullie enthousiasme en inzet. 
En hopelijk zien we veel mensen 
terug op ons workshopweekend op 
3 oktober! Er kwamen verschillende 
muzikanten langs voor een spon-
tane jamsessie en Kelten Zonder 
Grenzen verzorgde een klein 
optreden.  
 
Voor meer foto's klik hier.  
Of bekijk de video’s    

 

CCaassttlleeffeesstt  22001155  --  IInnssttrruummeenntteennpprrooeevveerriijj  

Ook dit jaar waren we weer aanwezig op Castlefest om mensen kennis te laten maken met de draailier en de 
doedelzak. Onder begeleiding konden bezoekers één van deze instrumenten uitproberen. Het was alle drie de 
dagen lekker druk. Jong en oud probeerden, al dan niet met hulp van ouders, enthousiast de instrumenten uit. Een 
van de reacties was: “wauw, dit voelt zo natuurlijk !”  
 

  

  

  

 

 

 

https://www.facebook.com/keltenzondergrenzen?fref=ts
https://www.facebook.com/keltenzondergrenzen?fref=ts
https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/Castlefest2015Instrumentenproeverij?authkey=Gv1sRgCOK2geXijMqAgQE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNk7nP5C5Pm1KySEzHQTTPKPu6aybHx8z


  

 

PPaarrkkffeesstt  22001155  ––  KKeennnniissmmaakkiinnggsswwoorrkksshhooppss  &&  DDoommiinniiqquuee  FFoorrggeess  

In het weekend van 14 tot 16 augustus was Parkfest in Eindhoven. We verzorgden tijdens dit festival tweemaal een 
kennismakingsworkshop doedelzak en draailier. Daarnaast hadden we op de zondag een draailierworkshop voor 
gevorderden georganiseerd met de fenomenale Dominique Forges, die tijdens dit festival met zijn groep BandaBéro 
speelde.  

  

 

  

 

 

 

Tijdens de kennismakingsworkshops 
leerden de deelnemers - die nog nooit 
deze instrumenten gespeeld hadden – 
binnen een uur een eenvoudige 
melodie. En dat lukte ook nog! Tijdens 
het optreden van De Grove Maling 
deden de beginners mee als gast-
muzikanten, om hun melodie aan het 
publiek te presenteren. 
 
Alle deelnemers heel erg bedankt voor 
jullie interesse en jullie inzet! 
 
Voor meer foto's klik hier.  

https://www.facebook.com/DeGroveMaling
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.519356678221249.1073741851.386602594829992&type=3

