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Beste donateurs van het Platform Nederlandse Folklore,
In deze nieuwsbrief veel informatie over de inspiratiedag “Leve de Folklore” op 17 november 2018 in gebouw
De Kei, Pepplensteeg 12 te 6715 CV Ede. Daarbij de oproep om je zo spoedig mogelijk aan te melden.
Op dit moment hebben we nog weinig aanmeldingen op basis van de posters die we breed hebben verspreid.
Dus geef je zo spoedig mogelijk (vóór 1 november) op als je interesse hebt voor de workshops (pagina 2 en 3),
het optreden van Paloina en het dansbal met orkest Bobander (pagina 4). Elkaar ontmoeten en elkaar
inspireren voor de folklore in Nederland staat centraal op deze dag van “Leve de Folklore”.
Bij te weinig aanmeldingen zullen wij ons genoodzaakt voelen om deze toch wel mooie activiteit te moeten
annuleren.
Op donderdag 1 november zal de beslissing genomen worden van Go or No Go!
Natuurlijk hebben we vanuit het Platform voor Nederlandse Folklore nu al de vraag aan welke activiteiten
behoefte bestaat met als thema de Levende Folklore van dans en muziek en klederdracht in Nederland.
Laat ons weten als je ideeën hebt, wensen of andere tips.
Dan kunnen we daar bij toekomstige activiteiten rekening mee houden.
Bestuur van het Platform Nederlandse Folklore
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De WORKSHOPS
-

Workshop Presenteren

Peter Vree
Al vanaf mijn zesde jaar leef ik dans
en muziek. Het is mijn passie
waarvan ik nu zo geniet om het over
te brengen op een nieuwe
generatie. Dat doe ik vol overgave
en enthousiasme, daarin ben ik
veeleisend zonder het menselijke
aspect uit het oog te verliezen.
Mijn ervaring in dans is breed, naast
folklore en klassiek heb ik jarenlang
voor klassen door het hele land
gestaan om kinderen door middel
van bewegingstheater kennis te
laten met dans.
Sinds 2011 geef ik leiding aan deze organisatie: Projects Unlimited. Waarbij ik tegenwoordig met name achter
de schermen
verantwoordelijk ben voor financiën, planningen, contacten met scholen en onze officiële
samenwerkingspartners: Het Nationale Ballet en Scapino Ballet Rotterdam.
Het doorgeven van dans is wat mij in al mijn werk beweegt.
In deze workshop laat ik op basis van folkloristisch materiaal de deelnemers bewust te maken van houding, de
zeggingskracht van houding en daarmee de vergroting van hun presentaties
Foto rechts-boven: Peter Vree, vorig jaar op 19 november in Amersfoort op de dag Leve de Folklore

-

Workshop Nederlandse dans

Een reisje door de tijd door Elske Hoen & Leo van der Heijden
In de workshop die Elske en Leo geven op 17 november gaan we als dansend een kleine reis door de tijd
maken. We gaan een dans doen die traditioneel genoemd wordt, een gereconstrueerde dans, één of twee
dansen uit de 20e eeuw én een nieuw gemaakte dans die op deze dag zijn première beleefd.
Het wordt een gevarieerde workshop waarin het plezier in dansen met elkaar voorop zal staan. De workshop is
geschikt voor beginnende én meer gevorderde dansers.
Elske Hoen en Leo van der Heijden dansen al meer dan 25 jaar samen. Ze hebben een voorliefde voor de
Nederlandse en Zweedse volksdansen. Ze geven op dit moment beide les bij werelddansvereniging Nirkoda in
Veenendaal. Elske heeft een aantal jaren lesgegeven bij Pieremachochel in Utrecht en in die periode zelf een
aantal nieuwe Nederlandse dansen én een choreografie gemaakt. Samen hebben ze Nederlands gedanst bij
Pieremachochel, Marnix en Nitsanim en zijn met deze groepen meerdere malen naar het buitenland geweest.
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Workshop Folklore in modern jasje voor folklorefestivals en voor groepen op folklorefestivals door:

Joeri van der Werf
In het dagelijks leven is Joeri (42) teamleider Traffic & Support bij het grootste
mediabedrijf van Noord-Nederland met een opleiding in Communicatie en
Marketing. Daarnaast is hij sinds 2 jaar voorzitter van de stichting Festival Op
Roakeldais. Vanuit die rol is hij eindverantwoordelijk voor het operationele en
promotionele deel van de organisatie van het grootste jaarlijkse festival voor
traditionele culturele dans en muziek in Nederland.
David Kloosterhuis
David (28) is als Artistiek Directeur van Festival Op Roakeldais sinds 7 jaar volledig
verantwoordelijk voor de artistieke invulling en uitvoering. Die jonge, frisse
invulling van het festival is de basis geweest van de ommekeer die het festival
gemaakt heeft.
Festival Op Roakeldais
Al 53 jaar is Festival Op Roakeldais een begrip binnen de wereld van de
traditionele culturele dans. Door haar grootse opzet en goede organisatorische
voorwaarden willen top dansgroepen van over de hele wereld dit festival graag op hun lijstje bijschrijven.
Echter liep het aantal bezoekers 10 jaar geleden wel sterk terug. Het festival stond aan het randje van de
afgrond. Uiteindelijk is 7 jaar geleden de grote verandering, onder een volledig nieuw bestuur, ingezet, op weg
naar het 50 jarig bestaan in 2015. Door de jonge Artistiek Directeur werd, volledig onafhankelijk en buiten het
bestuur, gekeken naar een invulling van het volledige festival
programma om zo nieuwe (jonge) doelgroepen aan te spreken,
zonder het unieke karakter van het festival uit het oog te verliezen.
Tegelijkertijd kon het bestuur zich richten op het terugdringen van
de kosten, het professionaliseren van de vrijwilligersorganisatie en
het vermarkten van het festival bij subsidiegevers, sponsoren én, het
belangrijkste, het publiek.
Folklore in een modern jasje – Dansgroepen
Er zijn onder het kopje ‘folklore’ verschillende soorten dansgroepen.
Die verschillende soorten dansgroepen hebben verschillende
mogelijkheden als het gaat om ledenwerving, optredens en
tournees. Wat belangrijk is is dat je als groep bepaald wat voor soort
groep je bent of wilt zijn. Op basis van die keuze kan je vervolgens
het maximale doen om binnen dit soort dansgroep het interessants
te zijn voor je doelgroep. Eén van die doelgroepen zijn festivals, maar er is meer…
Vanuit hun verschillende achtergrond zullen David en Joeri tijdens de workshop hun eigen verhaal vertellen.
Daarnaast zullen zij hun kijk geven op wat je kan doen om als dansgroep succesvol te zijn en, indien gewenst,
interessant voor festivals. Ze gaan graag met de deelnemers in gesprek over waar jullie mogelijkheden liggen.
Folklore in een modern jasje – Festivals
Festivals heb je in soorten en maten. Elk festival heeft haar eigen karakter en omvang. En dat is goed en mooi.
Door duidelijke keuzes te maken in wat voor festival je wilt zijn wordt het mogelijk om binnen die keuzes
succesvol te zijn.
Vanuit hun verschillende achtergrond zullen David en Joeri tijdens de workshop het succesverhaal van hun
eigen festival vertellen. Daarnaast zullen zij graag met de deelnemers in gesprek gaan over hoe je als festival
de, voor jullie, juiste keuzes kan maken. En hoe je, als je die keuzes gemaakt hebt, kan zorgen dat je je
doelgroepen zo goed mogelijk aanspreekt.
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En verder nog de workshop Staphorster Stipwerk door stichting Staphorster Stipwerk.

Dansoptreden van Paloina:
Internationaal Dansensemble Paloina bestaat uit
ongeveer 40 jonge dansers en een sterk bezet live
orkest.

Al jaren staat Paloina bekend om haar jonge en energieke dansers die de eindeloze diversiteit van traditionele,
folkloristische dans laten zien.
Het ensemble reist al
sinds 1971 door
Nederland en over de
hele wereld om de
veelzijdigheid van
traditionele,
folkloristische dans en
muziek te verspreiden.
De afgelopen jaren was
Paloina te gast op
internationale festivals
in Bulgarije, Kroatië,
Turkije, Zuid-Korea,
Nederland en de
Verenigde Staten.
De foto's zijn uit enkele Nederlandse dansseries van Paloina.

Slotbal:
Als slot een dansbal o.l.v. Annemieke van Wijk met
muzikale begeleiding van het reeds van vorig jaar
bekende Orkest Bobander uit Den Haag. Zie foto rechts.

Tenslotte:
Kom er dus bij, doe mee en laat je inspireren op deze dag.

Aanmelden voor 1 november bij het secretariaat
van Stichting Platform Nederlandse Folklore.
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