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Beste donateurs van het Platform Nederlandse Folklore,
Het is een tijdje stil geweest van onze kant. Er is nagedacht over het format van het Platfor(u)m.
Langzamerhand waren er nog maar een handjevol donateurs die de “papieren” versie in de bus kregen, de
grote meerderheid kreeg al lange tijd de inhoud per mail. De lay-out stamde nog uit het “papieren” tijdperk
dus het werd tijd voor een alternatieve lay-out. U krijgt dit bericht in een nieuwsbrief die nog niet de
definitieve vorm heeft. We wachten hiermee tot de Stichting Platform Nederlandse Folklore en de Werkgroep
Levende Folklore in één Stichting verder gaan. Hier wordt hard aan gewerkt en zal dit najaar (uiterlijk 1 januari
2019) gaan plaatsvinden.
Er is in de afgelopen tijd zeker niet stil gezeten want het bestuur was druk bezig met de afhandeling van de
succesvolle dag “Leve de Folklore!” op 19 november in Amersfoort. Daarnaast zijn de voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe ontmoetingsdag op zaterdag 17 november in Ede. Houd onze website en/of de
Facebook pagina in de gaten voor meer nieuws.
We wensen u allen een prachtige zomer toe met veel mooi weer en ontspanning!
Bestuur van het Platform Nederlandse Folklore

Inspiratiedag “Leve de Folklore” op 17 november 2018 in Ede
Op zaterdag 17 november a.s. organiseert het Platform Nederlandse Folklore weer een Nederlandse dansdag.
Het Platform gaat door met zich in te zetten voor de levende folklore! Deze dag staat in het teken van
inspirerende dansworkshops, maar ook wordt de gelegenheid geboden om theoretische kennis op te doen, er
is een optreden van een dansgroep en tot besluit natuurlijk een dansbal met levende muziek.
Zet de datum alvast in je agenda en nadere informatie volgt. Houd onze Facebook pagina in de gaten.

Aanmelding Platform bij Nationale lijst Immaterieel Erfgoed Nederland
Als Stichting Platform Nederlandse Folklore houden we ons bezig met de Nederlandse Folklore en willen we
dat dit erfgoed behouden blijft en doorgegeven wordt aan toekomstige generaties. In het najaar van 2017
hebben we ons aangemeld bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland voor plaatsing op de
Nationale lijst.
Citaat uit de website van Kenniscentrum:
“Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft sinds 2012 uitvoering aan de implementatie van het
UNESCO Verdrag in Nederland en stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te
maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren, om de participatie eraan te bevorderen en om de
kennis erover te vergroten.”
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Door ons aan te melden kunnen we ondersteuning krijgen bij onze plannen om de Folklore levend te houden.
Wij zijn aan het begin van ons aanmeldingstraject en er zijn nog heel wat stappen te zetten om echt op de
Nationale lijst Immaterieel Erfgroed geplaatst te worden.
Voor meer informatie over het Kenniscentrum: https://www.immaterieelerfgoed.nl

Adviseurschap Platform Nederlandse Folklore: Ineke Strouken
In mei gaf Ineke Strouken, voorheen directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), een
positief bericht op ons verzoek of zij adviseur wil worden van stichting Platform Nederlandse Folklore .
Zij zal meedenken en gevraagd en ongevraagd advies geven over o.a. de toekomst van de het Platform
Nederlandse Folklore en in welke richting het Platform zich verder kan ontwikkelen om toekomstbestendig te
worden etc..
Welnu, dit aanbod hebben wij met graagte verwelkomd.
We denken daar over niet te lange tijd bij haar op terug te komen als we een kort concept beleidsplan hebben
gemaakt evenals een concept aanpassing / wijziging van de PNF statuten.

Terugblik op de Folkoredag 2017
En we willen nog even terugkijken op de vorige Platformdag Leve de Folklore van 19 november in Amersfoort
met een aantal reacties en quotes van een docent en enkele groepen.
Floortje Doeksen:
Muziek verbeelden, tja, hoe kun je daar eigenlijk allemaal naar kijken? In de eerste workshop gingen we uit
van de tekst van een lied en verbeeldden de woorden en zinnen letterlijk, in passen, richtingen, gebaren en
een tableau vivant. Later was een muziekstuk met variaties qua instrumenten en kleine tussenstukjes de
leidraad voor het zelf schrijven van een script. Wat een fantastische verhalen ontstonden daar, toen we
voortborduurden op elkaars ideeën! Tot slot is er uiteraard ook een dansfrase ontstaan vanuit ritmes in de
muziek. Wis-sel-pas, stamp, voor-2-3, terug-2-3… Een dag vol creativiteit!
Ralda:
“Door zo’n dag als deze te blijven organiseren geven we met z’n allen aan
dat de Nederlandse Folklore, in al zijn vormen, een zeer belangrijk
onderdeel is van onze samenleving.
Als Nederlanders in de Werelddans zijn we erg gespitst op de Balkan en
andere regionen.
Door deze Folklore dag, dwingen we ons, om recht onder onze neus te
kijken, zodat we dat mee kunnen nemen voor onze blik de wijde wereld in.”
Papoetsie
Het verslag van de Adviescommissie leverde nieuwe en
herkenbare punten op, goed om dingen bevestigd te zien. Leuk
om tips te krijgen hoe het ook zou kunnen. Enkele quotes:
- Contact met de andere groepen beperkte zich tot kleding
bewonderen, succes wensen met het optreden, en waardering
in de coulissen na het optreden. Het optreden van de andere
groepen vonden we erg leuk om te zien. Verrassende
choreografieën!
- De workshop van Peter de Vree werd als erg inspirerend
ervaren door een aantal deelnemers, je wilde gelijk met zijn aanwijzingen aan de gang gaan. Hij bereikte met
zijn oefeningen dat je jezelf beter wilde presenteren.
- Door dit optreden zijn we bewuster gaan kijken naar onze kostuums.
- We zijn verrast geweest door de variëteit van de Nederlandse Folklore op het toneel.
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Nipah: Herinneringen aan de Platformdag 2017.
Het is altijd leuk om met andere groepen kennis
te maken en zeker met groepen die dan ook
Nederlandse dansen doen.
Het bijzondere van de Platformdagen is dat alle
groepen elkaars optredens kunnen zien.
Dat ongedwongene geeft echt iets extra's.
De opmerkingen van de adviescommissie
hebben we goed bestudeerd.
Altijd handig een deskundige blik op je
choreografie.
Omdat wij ook internationaal dansen,
waaronder Pools, waren we blij met de

workshop van Peter Vree.
De opmerkingen over de uitstraling kwamen op de volgende oefenavonden bij ons vaak naar voren.
Een Platformdag op deze manier georganiseerd heeft vast heel veel voorbereiding gekost.
Maar wat Nipah betreft was het de moeite waard.

Wil je meedenken over of meewerken aan de toekomst van het Platform/Levende Folklore?
Het bestuur van het Platform Nederlandse Folklore bestaat uit 4 leden, en 2 adviseurs. Wij zijn bezig het
Platform te wijzigen in Stichting Levende Folklore en onze doelstellingen te herformuleren.
Het bestuur wil graag in contact komen met betrokken donateurs, die met passie en talent voor folklore mee
willen denken met het bestuur om vernieuwende activiteiten te organiseren. We denken ook aan het
vormen van werkgroepen voor kortlopende projecten, ook daar willen we input hebben van jullie.
Mocht je belangstelling hiervoor hebben, neem dan contact op met de voorzitter Marion Seeman
(marion.seeman@gmail.com of 020-6373024).

Overige punten van de bestuurstafel:
-

-

De ingediende afrekening van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie is goedgekeurd door
het Fonds. We hebben het dus goed gedaan.
De afrekening voor de bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds (PBC) is klaar en wordt verzonden
naar het PBC. Bij het PBC is een bijdrage gevraagd voor kosten op het gebied van
Communicatiemiddelen.
Datum en locatie voor de Folkloredag 2018 is vastgelegd op zaterdag 17 november in De Kei in Ede.
De eerste contacten met docenten en workshopleiders zijn gelegd. Nader nieuws volgt.
Ineke Strouken heeft positief gereageerd op ons verzoek om het adviseurschap van het Platform.

Musea en Boeken
een link naar het Klederdrachtmuseum in Amsterdam waar ook aankondigingen van
workshops staan: http://hetklederdrachtmuseum.nl/workshops/
een link naar het nieuwe kostuumboek over de Zeeuwse kostuums:
https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/zeeuwse-streekdrachten-handboek-makenkleding/?gclid=Cj0KCQjw37fZBRD3ARIsAJihSr3ZJqyw3TyJygw8eJevNEm_GlrssUToACjnTqNJsIgRTioqn
peG5VMaApqpEALw_wcB
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