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Een kort voorwoord van Bart Jansen 
 
In deze nieuwsbrief geven we meer informatie over de dansdag in het Nederlands Openluchtmuseum 
(NOM), de kinderdansdag in Den Haag en de contacten met de FFGN. Begin juni zal de volgende 
nieuwsbrief  uitkomen. Dansgroepen kunnen voor 4 juni nieuws van hun geplande activiteiten inzenden.   
 
Save date: zondag 2 oktober 2022  
De najaarsdansdag met workshop nieuwe Nederlandse dansen is op zondag 2 oktober 2022 in De Bilt. 
De workshop wordt geleid door Annemieke van Wijk en Marco Campman, muzikale begeleiding door leden 
van het orkest van de dansgroep Pieremachochel. 

 
 
Presentatie Levende Nederlandse Folkloredans in het NOM  
 
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief in december hadden aangegeven worden er bij het NOM presentaties 
gehouden van Nederlandse immaterieel erfgoedorganisaties in haar jaarprogramma 2022.  
 

Ons immaterieel erfgoed van de Levende 
Nederlandse Folkloredans is op zondag 19 juni aan 
de beurt.  
 
Vanuit de stichting hadden we graag zoveel mogelijk 
groepen van Levende Folklore voor deze dag willen 
uitnodigen, echter het budget liet slechts de 
deelname van twee dansgroepen toe. Van de 
aanmeldingen van onze donateur dansgroepen zijn 
Ralda en Pieremachochel uitgekozen om deel te 
nemen aan deze dansdag in het NOM. Beide 
dansgroepen zijn inmiddels begonnen met de 
voorbereidingen voor hun optredens in het NOM. 
Het programma wordt nog opgesteld. Wel is 
duidelijk dat iedere dansgroep die dag 3 keer zal 
optreden. Ook worden kijkers uit het publiek 
uitgenodigd om ook een dans mee te doen, zodat zij 
kunnen ervaren hoe leuk en plezierig het kan zijn om 
met een Nederlandse folkloredans mee te dansen.  
 

Foto boven: dansgroep Ralda 
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Daarnaast richten we een kraam in met informatie over ons erfgoed met foto- en PR materiaal. Natuurlijk 
komt daar informatie van Ralda en Pieremachochel te liggen, maar we willen de andere dansgroepen van 
Levende Folklore uitnodigen om zo mogelijk ook hun informatie- en PR materiaal aan ons af te staan zodat 
dat getoond kan worden in onze kraam waarin we laten zien wat de levende Nederlandse folkloredans voor 
ons betekent.  
 
In de volgende nieuwsbrief komt het laatste nieuws over deze programma te staan voor die dag met meer 
informatie van Ralda en Pieremachochel.  
 
We hopen dat dit kan leiden 
tot inspirerende 
presentaties waarin we ons 
immaterieel erfgoed van de 
Nederlandse folkloredans 
aan publiek in het NOM 
kunnen tonen.  
 
Ook van onze kant zal er  
reclame gemaakt worden 
voor de Nederlandse 
Folkloredans zodat zoveel 
mogelijk liefhebbers naar 
het NOM komen.  
We willen op die dagen 
aandacht geven aan onze bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en daarbij ook onze 
ondersteuners van ons erfgoed bij betrekken.                Foto boven:  dansgroep Pieremachochel 

 
 

Borgingsactiviteit: een kinderdansfestival op 12 juni 2022 in Den Haag.  
 
Een van de borgingsactiviteiten is de aandacht voor de jeugd- en kinderdans. Het kinderdansfestival in Den 
Haag vindt plaats op zondagmiddag 12 juni in Danshuis Nitsanim.  

Vier kindergroepen zetten hun beste beentje voor: 
 

- Kindergroep Nipah en Stichting Jeugd en Muziek uit 
Den Haag met dansen uit Nederland, 

- Kindergroep Vereniging Abovian uit Den Haag met 
dansen uit Armenië,  

- Kindergroep van Dansacademie Natraj uit Den 
Haag met dansen uit India en  

- Kindergroep Jan Pirrewit uit Schoten (België) met 
dansen uit Vlaanderen.  

 
De kinderen zullen van iedere dansgroep enkele dansen 
aanleren om te ervaren hoe gevarieerd dansen uit 
verschillende culturen kunnen zijn. Daarna zal iedere 
dansgroep een uitvoering geven van hun eigen 
programma.  
 
Deze openbare voorstelling begint om 16.10 uur. Kaartjes 
zijn verkrijgbaar voor € 3,00 (contant betalen). De zaal is 
open vanaf 15.45 uur. We hopen dat kinderen met veel 
plezier nieuwe dansen leren en een mooi optreden kunnen 
geven tijdens de voorstelling.  
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Voor het bestuur is het belangrijk te ontdekken op welke wijze kinderdansen aangereikt worden aan de 
kinderen bij de verschillende dansgroepen, welk dansprogramma geschikt is voor kinderen en hoe het 
kinderen stimuleert om met veel dansplezier te blijven dansen. Een ander punt is van elkaar te leren hoe 
iedere dansgroep kinderen weet te bereiken om lid te worden van de dansgroep en welke mogelijkheden 
er zijn dat kinderen ook blijven dansen als ze ouder worden.  
 

 
 
Contacten met FFGN  
 
Na het gesprek in december 2021 met de nieuwe secretaris van de FFGN, Wim Dudink en FFGN-bestuurslid 
Rijk van Doorn met Lily Hartogs en Bart Jansen van Levende Folklore was afgesproken in het voorjaar 
nieuwe gesprekken te voeren.  Begin april heeft de FFGN haar jaarvergadering gehouden. En op vrijdag-
middag 8 april is er een zoombijeenkomst geweest met Danslink en het LKCA, waarbij ook Rob Posthumus 
van de FFGN aanwezig was en Marion en Bart van Levende Folklore.  Daarin gaf Rob Posthumus aan dat de 
FFGN open staat voor een vervolg in de nabije toekomst van de gesprekken met Levende Folklore.  
 
Door het plotselinge overlijden van Rob Posthumus op maandag 9 mei is het gepast om nu even stil te 
staan bij dit overlijden en de afspraken voor nieuwe gesprekken op de achtergrond te plaatsen. In de 
contacten met de FFGN hebben we Rob leren kennen als een voorzitter van de FFGN die inzag dat 
vernieuwingen en veranderingen nodig waren om de folklore in stand te houden en sterk te maken voor de 
toekomst. Enkele van zijn ideeën zijn terug te vinden in het in september 2021 verschenen jubileumboek 
van De Plaggenmeijers uit Rekken.  
In andere woorden sprak hij dit ook uit in de zoombijeenkomst met Danslink en het LKCA. Belangrijk voor 
de toekomst is het revitaliseren van de sector van de folklore en de folkloredans. Daarbij is samenwerking 
met andere organisaties vooral belangrijk om te leren van elkaars ervaringen. Deze woorden van Rob zullen 
blijvend betekenis hebben voor samenwerking met alle organisaties die zich bezighouden met de 
Nederlandse folkloredans.   
 
In dat licht zal er verder gewerkt worden voor het borgen van ons immaterieel erfgoed.  

 
 

Geef je folkloredans-activiteiten door aan de 
redactie 
 
Om onze nieuwsbrief actueel te houden zou het prachtig 
zijn als dansgroepen en anderen folkloreliefhebbers hun 
folkloredans-activiteiten doorgeven voor publicatie in onze 
nieuwsbrief.  
 
Hierbij een voorbeeld van CIOFF Nederland: 
CIOFF ® Nederland organiseert namens de 
wereldorganisatie van CIOFF ® de sectormeeting van 
Centraal en Noord Europa van 26 tot 29 mei 2022. 
Hierbij zijn er zo'n 30 delegaties uit 20 verschillende landen 
aanwezig. 
Een hele uitdaging, maar een enthousiaste groep zorgt 
ervoor dat zij een prachtig beeld van Nederland krijgen.  
In samenwerking met 8 CIOFF ® Nederland-groepen staat er 
een dansproductie genaamd 'Welkom in Nederland' op het 
programma.  
Meer info over deze dansproductie is te vinden op de 
facebookpagina van CIOFF-Nederland 


