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Nummer 90 / augustus 2019
Voorwoord door
Bart Jansen:
Op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf zijn alle
folklorefestivals in Nederland al
voorbij, zoals de festivals in
Bolsward, Warffum, Burgum,
Schagen en Orvelte .
Een aantal Nederlandse
dansgroepen zijn op bezoek
geweest bij een buitenlands
festival. Dansgroep Paloina is
naar Confolens geweest en in
deze nieuwsbrief een kort
verslag en een aantal foto’s van
Paloina in Confolens door de
hele nieuwsbrief heen.
Foto boven: Groepsfoto Paloina
En de superhete periode van drie keer een hittegolf is nu, eind augustus wel voorbij.
Daarom des te meer het moment om nu weer aandacht te besteden aan de Stichting Levende Folklore in
Nederland. Hoe staan we er nu voor, dat kun je lezen in deze nieuwe Nieuwsbrief Levende Folklore.

De website:
Ik kan jullie melden dat de nieuwe website inmiddels in de lucht is (www.levendefolklore.nl) Het is een
website in een nieuw jasje. Op de website kun je informatie vinden over de stichting Levende Folklore,
waar we voor staan, onze visie en onze missie en nog veel meer. De links die we op onze oude website van
Platform Nederlandse Folklore hadden staan, zijn inmiddels overgezet naar de nieuwe website.
De website is nog volop in ontwikkeling.
Hebben jullie tips voor aanvullingen op de nieuwe website, laat het dan gerust weten via een mailtje naar
platformnederlandsefolklore@gmail.com . In de volgende nieuwsbrief maken we ons nieuwe mailadres
bekend. We zijn benieuwd wat jullie vinden van de website van Levende Folklore.

Nieuw logo:
Ook is er een nieuw logo ontwikkeld en daar is vooral onze penningmeester Jan van der Meulen erg druk
mee geweest. Voor het bestuur geeft dit ontwerp het beste aan wat we als Levende Folklore willen
uitstralen: een logo met een stilistisch vormgegeven danspaar met daarin de naam Levende Folklore, een
transparant ontwerp in dunne lijnen waarmee gesymboliseerd wordt dat Levende Folklore beweeglijk en
dynamisch is, steeds in ontwikkeling met als doel dat de folkloristische dans en muziek geborgd blijft voor
de toekomst.
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Nieuws uit het bestuur:
In het februarinummer van de Nieuwsbrief was al aangegeven dat de statuten van de stichting Levende
Folklore bij de notaris gepasseerd zijn. In de tussentijd is er een huishoudelijk reglement opgesteld en door
het bestuur goedgekeurd. Hierin is ondermeer een taakomschrijving voor de bestuursleden beschreven, de
vergaderregels, een rooster van aftreden van de bestuursleden en andere bestuurlijke zaken.

Contacten met de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland
Omdat we het levend houden van de Nederlandse folklore erg belangrijk vinden, willen we heel graag
contacten leggen en behouden met andere instellingen die zich bezig houden met Nederlandse Folklore,
zoals de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland (FFGN). Er is een gesprek gepland op vrijdag 6
september met de FFGN. Belangrijke thema’s in dit gesprek zijn ondermeer het delen van kennis, het
borgen van Nederlandse Folklore en het belang van scholing.

Een dansdag Nederlandse Dans voor dansleiders, groepen en individuen:
Binnen het bestuur is het plan
opgevat om in maart 2020 een
dansdag Nederlandse dans te
organiseren voor individuen en
groepen en voor (beginnende)
volksdansleiders.
Gekeken wordt of dit gehouden kan
worden in multicultureel centrum
H.F. Witte in de Bilt en wel op
zaterdag 7 maart 2020.
We hebben bedacht om de dansen
van de CD Voetje voor Voetje weer
naar boven te halen.
Zet dus al vast deze datum zaterdag
7 maart 2020 in je agenda!
Foto boven:
Uit de choreografie “Duet
Zuidenwind”

Foto links:
Uit de choreografie
“In driekwart vierkant rond”
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Onze aanmelding bij de Nationale Lijst Immaterieel Erfgoed. Hoe staat het ervoor?
Erfgoedzorgplan : een werkwoord.
Het levend houden van de Nederlandse Folklore, zoals onze stichting dat als haar missie ziet, betekent o.a.
dat we graag willen dat de Nederlandse Folklore ( vooral dans, dansmuziek en kostuums) een plekje
verwerft in Inventarislijst/Register van het Immaterieel Erfgoed Nederland.
Die plaats krijg je niet zomaar van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland*. Daar moet een
zogenaamd erfgoedzorgplan voor gemaakt worden. De aanvrager kan bij het opstellen van dit plan
ondersteund worden door andere instellingen en organisaties.
Verleden, heden en toekomst van de folklore moeten beschreven worden; aangegeven moet worden welke
acties je de komende jaren wilt ondernemen opdat de folklore geborgd en overgedragen wordt aan de
volgende generaties.
Vandaar dat het bestuur hiermee aan het werk is geslagen. Het gaat dus stapje voor stapje : eerst is een
literatuurlijst gemaakt van alles wat is geschreven over de Folklore in Nederland.
Graag staan we open voor suggesties van u op dit gebied . In een volgende nieuwsbrief houden we u op de
hoogte van de voortgang.
*Dit Kenniscentrum voert het verdrag uit dat Nederland een aantal jaren geleden sloot met de Unesco. Met
als doel het Immaterieel Erfgoed in Nederland te beschrijven opdat het voor de toekomst geborgd wordt.
Voor meer informatie over het Immaterieel erfgoed: zie www.immaterieelerfgoed.nl

Foto boven: Paloina in Amsterdam Fair
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Paloina bezocht het CIOFF folklorefestival in Confolens.
Foto onder: Orkest van Paloina

Het 62e internationale festival in Confolens
vond plaats van 12-18 augustus 2019.
Confolens is de bakermat van het CIOFF,
opgericht door Henri Coursaget die ook de
oprichter is van dit fantastische festival in
zijn geboortedorp Confolens.
Paloina vertegenwoordigde Nederland en
had er een geweldige week. Het was meer
dan 30 jaar geleden dat er een Nederlandse
groep deelnam, dus het publiek omarmde
de groep met veel warmte en
enthousiasme.
Het hele dorp is als vrijwilliger betrokken bij
dit festival, waardoor het een waar feest is
om in het stadje rond te lopen. Overal in het
dorp zijn podia neergezet waar dansgroepen
of orkesten optreden, er is een groot
podium op het festivalplein neergezet waar
de hele dag door optredens zijn, in de kerk en in restaurants zijn concerten van de orkesten van de
deelnemende groepen en in de twee parken zijn elke avond activiteiten waarbij muzikanten van de
verschillende groepen samenwerken en de plaatselijke bevolking tussen de dansers van de groepen
meedoet aan eenvoudige dansen.
Daarnaast is er een theatertent met een capaciteit van ongeveer 3000 bezoekers, elke middag en avond
zijn hier voorstellingen door de deelnemende groepen aan het festival (10 landen). Met veel gevoel voor
presentatie wordt er een opening en slot met de groepen ingestudeerd, hierdoor wordt de voorstelling
meer dan alleen de optredens van de landen. het wordt echt een show waar de professionaliteit van
afspat.
Paloina verbleef samen met de Turkse en WitRussische groep in het Collège Emil Roux, een
soort internaat dat een streekfunctie bekleed.
Prima huisvesting en de maaltijden werden
verzorgd in de kantine van het Collège Noel-Noel.
Kinderen van de families die als vrijwilligers
meedoen aan het festival, worden van jongs af
aan betrokken. Ze sorteren bestek, vullen kannen
met water, ruimen tafels op etc. Als ze oud
genoeg zijn, kunnen ze zo doorstromen als gids
voor één van de groepen.
Paloina was dit keer toebedeeld aan Cédric
Coursaget (jawel kleinzoon van Henri) en Noémie
Villard.
En wat hebben we geboft met die zeer adequate
gidsen voor wie geen moeite te veel was. En met
trots droegen ze onze Volendamse kostuums!
Foto boven: Lynda Hoekstra met Noémie Villard en Cédric Coursaget
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Heel bijzonder was de parade met fakkels die om 23.00 uur van start ging door het dorp. Straten waren
werkelijk afgeladen.
Foto hieronder: Paloina in de fakkeloptocht in het donker

We kunnen terugkijken op een prachtige week waarin we weer veel nieuwe vrienden hebben gemaakt!
Lynda Hoekstra van Paloina
met foto’s van Edwin Hazekamp en Harry Berger

Oproep voor inbreng van verhalen en ervaringen van onze leden/ donateurs in deze Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief hebben jullie een leuk verslag van de deelname van Paloina aan het CIOFF festival in
Confolens kunnen lezen. En natuurlijk verlevendigd met kleurrijke foto’s.
Het zou mooi zijn als andere leden / donateurs ook eens hun ervaringen met optredens en
festivalbezoeken aan anderen laten zien. Het maakt de inhoud van de Nieuwsbrief Levende Folklore veel
interessanter. Om die reden een oproep aan iedereen om ook eens een kort verslag in te sturen voor deze
nieuwsbrief.
Dus heb je iets meegemaakt, maak een kort verslag met mooie foto’s voor deze Nieuwsbrief.

Musea
Voortaan zal de informatie over activiteiten in de landelijke musea op de website geplaatst
worden en niet langer meer in de Nieuwsbrief.

5

