
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief   okt 2011 

WWeellkkoomm!!  

In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte 

brengen van de komende activiteiten van Stichting 

Draailier en Doedelzak, zoals de zaterdagcursussen, 

Bourdon in het Bos en  andere activiteiten die we graag 

onder de aandacht brengen.  

Daarnaast doen we verslag van het workshopweekend 

met o.a. Trio Bouffard. Drie workshopgangers vertellen 

hun verhaal… 

Op 6 november gaan we samen muziek maken in een 

scoutinggebouw dat bij Putten midden in de bossen 

staat. Mocht het slecht weer zijn, dan biedt dit gebouw 

voldoende ruimte om in kleinere en grotere groepen 

samen te spelen en ons te laten inspireren door het 

geluid van de regen. 

 

Het programma duurt van 13.00 tot ongeveer 17.30 en 

wordt een afwisseling tussen het samen spelen van 

muziekstukken die vooraf worden toegezonden en 

„vrije sessies‟, die zelf zijn in te vullen: bijvoorbeeld met 

elkaar lievelingsnummers uitwisselen, met een groepje 

D-instrumenten samenspelen en zoeken naar 

mogelijkheden op dit instrument, bijpraten met mensen 

die je al te lang niet gezien hebt, spelen en dansen 

afwisselen om de essentie van dansmuziek te ontdekken 

of je op een groter muziekstuk storten… alles is 

mogelijk! 

Het lijkt ons leuk als alle deelnemers iets lekkers (zoet 

of hartig) meenemen. We kunnen het eten op een grote 

tafel uitstallen en er met z‟n allen de hele middag van 

genieten. Als organisatie zorgen we voor koffie en thee 

en voor een lekkere kop soep aan het eind van de 

middag. 

Aarzel dan ook niet en meld je direct aan via 

voorzitter@draailier-doedelzak.nl. Vergeet niet al je 

vrienden ook enthousiast te maken! 

 

 

Eerste bourdons in  
het bos gesignaleerd 

 

 

Scoutingterrein Kon-Tiki,  

Garderenseweg 144, Putten 

Link naar locatie 

BBoouurrddoonn  iinn  hheett  BBooss  ––  66  nnoovveemmbbeerr  
Mariken Stegmann 

Wie muziek zoekt 
Moet in de bossen zijn 

Geplof, gekraak, getrippel 
En onttrokken aan het oog 

Een held‟re melodie 
Klanken - harmonie 

Wie muziek zoekt 
Moet in de bossen zijn! 

 

                                                                           

                        

                        

                            

                                

                                                                                                                                                                                              

Zondag 6 november 

13.00-17.30 

Bijdrage € 5,-  

 

 

EEnnkkeellee  aaggeennddaattiippss  

12  okt Naragonia Quartet (Be) met o.a. Toon van Mierlo op 

doedelzak in Eindhoven 

15 okt Balfolk in Utrecht met oa TocTocToc (Fr) Vincent 

Boniface op doedelzak, Anne-Lise Foy op draailier 

en Stéphane Milleret op trekzak 

16-22 

okt 

Herfstweek XXL, workshopweek georganiseerd door 

Stichting Volksmuziek Nederland. 

 6 nov Bourdon in het Bos!  

8 t/m 19 

nov 

De Tannahill Weavers  (Uk) zijn deze periode op 

tournee langs een aantal zalen in Nederland. 

12 nov Les Boîtes (Be) & Duo Sol (NL) spelen ten bal in 

Groningen 

20 nov Chardon speelt op het Haagbal 

26 nov Embrun (Be) speelt in Utrecht, oa Harald 

Brauweraerts op draailier!  

3 dec Folkbal Nijmegen met Snaarmaarwaar (Be) en Duo 
Marziano (NL/It)  

18 dec Naragonia Quartet (Be) speelt in Utrecht 

21-22 

april 

Workshopweekend Draailier en doedelzak; blijf 

onze website volgen! 
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RReeggeellmmaattiigg  mmuuzziieekklleess??  ZZaatteerrddaaggccuurrssuuss  ssttaarrtt  wweeeerr!!  

Stichting Draailier en Doedelzak organiseert een 

maandelijkse zaterdagmiddagcursus voor iedereen die 

regelmatig (groeps)les wil krijgen. Voor zowel 

doedelzak als draailier! Deze 7-delige workshopreeks 

loopt van november 2011 tot mei 2012. 

 

Draailier   

  

Joop Aalbers & Cor Westbroek (beginners) 

Thomas Hoste (gemiddeld/gevorderd) 

Doedelzak

  

Jonneke Jorissen (beginners)  

Wim Poesen (gemiddeld/gevorderd) 

Samenspel: René Meeuws 

 

Graag inschrijven voor 22 oktober. Voor alle 

informatie, details en opgaveformulier zie onze 

website. 
 

 

GGaalllliimmaatthhiiaass  MMuussiiccuumm ––  ssaammeennssppeell  mmeett  RReennéé  MMeeeeuuwwss  

Deze samenspelworkshop staat geheel in het teken van 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Weer eens wat 

anders dan altijd maar die folkliedjes op ons instrument. 

 

Nu gaan we aan de slag met stukken uit Mozarts 18-

delige compositie „Gallimathias Musicum‟. De meeste 

stukken zijn eenvoudig van structuur en melodie. Veel 

thema‟s zijn na wat aanpassingen (van bijvoorbeeld de 

toonsoort) te spelen op draailier en doedelzak.  
 

Maar het zou heel erg leuk zijn als ook andere 

instrumenten met het Mozart Project meedoen: fluiten, 

trekzakken, violen of bas… Ze zijn zeer welkom! 
  

Deze samenspelworkshop valt gelijktijdig met de 

zaterdagmiddagcursussen, die lopen van november tot 

mei. Zie onze website voor alle cursusinformatie en 

inschrijfformulier. Of bekijk extra info over deze 

samenspelworkshop. Ook hier geldt: graag inschrijven 

voor 22 oktober. 

 

 

NNiieeuuwwee  ffoollddeerrss  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk!!  

Speel je regelmatig voor publiek en krijg je veel vragen 

van mensen die willen weten waar je zo‟n pracht 

instrument kan leren spelen? Stichting Draailier & 

Doedelzak heeft nieuwe folders laten maken om 

potentiële spelers te informeren over het instrument en 

de mogelijkheden van onze stichting. Vind je het 

handig om een folder bij je optredens te hebben en 

nieuwe aanwas door te sturen? Bestel folders bij Menno 

via pr@draailier-doedelzak.nl 

SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  

Voor vragen, info of agendatips neem contact op met 

het info@draailier-doedelzak.nl. Of zie onze website: 

www.draailier-doedelzak.nl  

 

Daarnaast zijn we ook actief op 

 - http://facebook.com/draailierdoedelzak 

 - http://twitter.com/DraailierDoedel 

 - http://draailier-doedelzak.hyves.nl 

 - Of zoek ons op bij LinkedIn 

 

de folder 
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http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3807290&trk=anet_ug_hm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VVeerrssllaagg  wwoorrkksshhooppwweeeekkeenndd  sseepptteemmbbeerr  22001111  

Vele muzikanten kwamen weer bijeen voor een pittig maar gezellig workshopweekend in het vertrouwde Sint-

Michielsgestel. We hadden veel toffe cursussen. Draailierworkshops werden verzorgt door Roald Keuning en Iep 

Fourrier. Doedelzak door Jonneke Jorissen en Puck Duits. Er is les gegeven in de nyckelharpa door Nikolaj Marks en 

Louise Marius gaf balfolk danslessen. Tot slot hadden we Trio Bouffard te gast! Zij gaven een workshops draailier, 

doedelzak en een samenspel. 

 

Een behoorlijke lijst, we hadden bijna geen plek. Gelukkig was het lekker weer en konden we buiten spelen. Voor 

het volgende weekend gaan we goed kijken naar de evaluatieformulieren. Nogmaals bedankt voor het invullen! 

Maar nu blikken we terug. Drie workshopgangers vertellen hun verhaal… 

 Trio Bouffard 
speelt tijdens de 
nachtelijke sessie 
samen trekzak 

 

WWoorrkksshhoopp  ddooeeddeellzzaakk  bbiijj  PPuucckk  DDuuiittss  

door Lenny de Rooy 

 

Wat was het weer een geweldig leuk workshopweekend! 

 

Hoewel het niveau in onze groep enigszins uiteen liep, wist 

Puck het voor iedereen interessant te maken. Degenen die 

de melodie wat sneller doorhadden, kregen extra 

oefeningen en gelijk de tweede of zelfs derde stem erbij, de 

achterblijvers kregen persoonlijke opdrachtjes en deden 

het wat rustiger aan. Uiteindelijk hebben we 4 nieuwe 

liedjes geleerd, die opgeleukt konden worden met diverse 

trillers, voorslagen en staccato. 

  

Dankzij het heerlijke weer hebben we ook buiten kunnen 

oefenen, wat met 8 doedelzakken bij elkaar toch wel wat 

prettiger voor de oren is... (maar wellicht minder voor de 

groep die het andere gebouw had afgehuurd). 

Bij de uitvoering op zondagmiddag waren we zo 

enthousiast, dat we blijkbaar met onze opkomst-mars 

voorzitster Mariken midden in haar praatje de mond 

hebben gesnoerd. Sorry Mariken! 

 

 

 
Ook 's avonds heb ik me uitstekend geamuseerd met 

dansen. Het leuke van de stichting vind ik, dat er 

weinig kliekjesvorming is. Oud en jong, iedereen 

praat, speelt en danst met elkaar. De sfeer was dan 

ook super en Trio Bouffard was hilarisch: elkaar 

bitterballen voeren tijdens het spelen, met de 

doedelzak door de zaal lopen en de rest in een 

polonaise er achteraan, en meer van dat. Gelukkig 

waren er meer mensen die zich goed amuseerden en 

ging het sessiespelen lekker lang door. Niet voor 

niets verliet ik als een van de allerlaatsten de 

dansvloer. Volgend jaar weer! 

 

 

 

 

 

 

 
De Fransen werken  

 aan hun imago 

Workshop Jonneke Jorissen 



 

 

  

EEeenn  vveerrssllaagg  vvaann  eeeenn  ffaann……  ddrraaaaiilliieerr  bbiijj  BBoouuffffaarrdd  

door Cor Westbroek 
Bijna alle “grote” draailierspelers hebben ooit een workshop gegeven bij D&D.  Van Chabenat en Clastier tot Loibner 

en Anthony. Eentje ontbrak er op die lijst, Patrick Bouffard! De man die zijn “gewone” luitmodel uit de 19e eeuw tot 

op de houtnerf exploreert. Inmiddels is zijn naam bijgeschreven in het geschiedenisboek van de stichting. Het was 

niet mijn eerste workshop bij deze icoon van de draailier in D-G. De vorige cursussen speelden zich  in Frankrijk af. 

Ze waren tamelijk slopend door de intensiteit van de workshop. Het was afgelopen weekend niet anders.  

 

Dat de voertaal Engels was, scheelde veel, maar de inhoud 

van de workshop was er niet lichter door. Aan de hand  

van niet al te moeilijke (“simpele”) melodieën kwamen 

zaken als harmonie, contrapunt, “ornamentation”, 

omspelingen, staccato spelen, wielindeling en “strak 

spelen” uitgebreid aan de orde. Het bleek niet mee te 

vallen de melodieën te onthouden. Opvallend was dat 

zowat iedereen na het a-deel, het b-deel niet meer wist, 

en andersom. Er was  van dezelfde melodie ook nog een 

tweede stem met een a-deel en een b- deel, en dan waren 

er ook nog de riffs met een a- en b- deel.  

Kortom, het was veel, en zeer leerzaam. Dacht je een 

aardig bourreetje te kunnen spelen, dan werd je met 

de neus op de feiten gedrukt, slordigheid, versnellen, 

alles komt aan het licht. Niet te snel tevreden zijn dus! 

En er was natuurlijk inspiratie. De strakke techniek 

van Patrick bleek uit elke noot die zijn Nigout 

voortbracht. Zelfs hangend over zijn cursisten was op 

ieders instrument elke noot raak. Wanneer je naar de 

cd‟s van Bouffard en La Chavannee luistert, en naar 

welke cd waarop hij meespeelt dan ook, zijn geluid is 

onmiskenbaar. Geweldig om dat een weekend lang 

van vlakbij te zien en te horen. En natuurlijk ga je dat 

thuis proberen te benaderen.  

Er waren veel deelnemers (20), maar ik geloof niet dat 

iemand dat als storend heeft ervaren, ook de G-C en D-G 

mix was geen probleem, integendeel, het blijkt zelfs 

samen te kunnen gaan ;-) 

Patrick Bouffard sloot de cursus af met te wijzen op het 

belang van dit soort workshops. Je leert veel van elkaar, je 

leert samen te spelen, en je leert dat er meer is dan alleen 

een a- en b-deel.  Hij bedankte ons voor de inzet, maar 

uiteraard waren wij, hem die dank verschuldigd. 

 

Workshop bij Patrick Bouffard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop presentatie 
Dansworkshop  
van Louise Marius 



 

 

DDrraaaaiilliieerr  BBeeggiinnnneerrss  

door Rob Zantkuil 

De bedoeling was natuurlijk om die huurdraailier op te 

halen, daar in Zeist, en „m dan in de twee weken die ik 

had volledig door te draaien. Maar ja, als laat in de 

avond mijn doedelzak te hard is, wordt het ook geen 

draailier. Ik was dan ook minder voorbereid dan het 

plan was toen het workshopweekeinde aanbrak.  

Roald Keuning, de ontspannenheid en het 

enthousiasme zelve, begon na de inleiding en 5 

seconden gezamenlijk spelen aan wat eigenlijk een 

onderwerp voor vergevorderden is: het stemmen van 

het apparaat. We waren verrassend vlot weer aan het 

spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop van Roald 

Tussen de workshopblokken door werd veel 

samengespeeld. De stukken uit de cursus natuurlijk, 

maar ook uit de losse pols. Improvisatie, tweede stem. 

Spelen, spelen, spelen. Alles wat ik tussen intro-ochtend 

en workshopweekeinde te weinig had gespeeld moest nu 

worden ingehaald. En met een lekker zonnetje erbij.  

‟s Avonds was er voldoende muziek om de instrumenten 

even in hun kooi te laten. Jammer dat de akoestiek 

slecht was. Voor degenen die zich niet door de zachte 

muziek, door de slaap of door het tekort aan tripel naar 

hun bed lieten jagen werd het echter met het uur beter. 

De concerten gingen over in een straffe sessie. Trio 

Bouffard trok de instrumenten weer tevoorschijn en 

zowel binnen als buiten klonk muziek. Pas om kwart 

voor drie was het feest echt ten einde en de ook laatste 

10 mensen gaven zich gewonnen. 

 

De tweede dag draailieren was zo mogelijk nog mooier 

dan de eerste: Lucas, de jongste deelnemer van de 

beginnersgroep, leerde ons zijn versie van 

„Goedenavond speelman‟. We besloten het te 

combineren met zang, een tweede stem en maakten een 

mooi arrangement voor de eindpresentatie. Zo speelden 

we ook met de andere stukken en het draaien en zagen 

begon ergens op te lijken. 

Mijn draailier heb ik inmiddels weer aan de wilgen 

gehangen. Het was erg leuk, maar terug naar mijn 

doedelzak. Op naar het volgende weekend! 

 

 

 

Nyckelharpaworkshop zet  
zichzelf in het zonnetje 

TToott  SSlloott  

Het volgende weekend is gepland op 21-22 april. We 

willen Rob, Lenny en Cor bedanken voor hun verslag, 

de docenten voor hun lessen en alle deelnemers voor de 

gezelligheid. We vonden het tof! 

  


