
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief juli 2012 

WWeellkkoomm!!  

De zomer en de vakantie voor de deur zijn er weer veel 
mooie muziekactiviteiten te beleven. De agendatips 
staan weer vol festivals. In de vorige nieuwsbrief 
stonden we hier al even bij stil. 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? We blikken kort 
vooruit op het nieuwe seizoen: de workshopdag in 
september, een serie concerten van de Toonzaal en 
een opendag van instrumentenbouwers. Verder blikken 
we kort terug op Bourdon in het Bos en Bourdonmuziek 
in Muziekkoepels.   

  

WWoorrkksshhooppddaagg  ZZeeiisstt  oopp  2299  sseepptteemmbbeerr  
 
Op zaterdag 29 september organiseert Stichting 
Draailier en Doedelzak weer workshopdag in de Vrije 
School in Zeist. Voor gevorderde spelers organiseren 
we een interessante workshopdag en activiteiten op de 
zaterdag. De beginners kunnen naast de workshop 
ook een voorbereidingsdag volgen. De eerste 
docenten zijn inmiddels bekend!  
 

 Doedelzak: Wouter Kuyper (beginners) en Remi 
Decker (gevorderden) 

 Draailier: Cor Westbroek (beginners), Thomas 
Hoste (middengroep) en René Meeuws 
(gevorderden) 

 
Overdag is er workshop, ’s avonds is er na de les een 
gezellige maaltijd, muziek en bal. Dan zijn natuurlijk 
ook mensen die niet deelnemen aan de workshop van 
harte welkom.  
 
Op dit moment dienen de docenten voor de midden-
groep doedelzak en de samenspel groep nog ingevuld 
te worden. Houd onze website, twitter of facebook in 
de gaten voor meer updates.  

EEnnkkeellee  aaggeennddaattiippss  

13-15 juli Chateau d’ Ars (Fr): 37e Rencontres Internationales de 
Luthiers et Maîtres Sonneurs. Met o.a. Susana 
Seivane, Bal o Gadjo en Naragonia Quartet. Voorheen 
Saint Chartier. 

14-23 juli Gentse Feesten (be) Op de podia die  Boombal  
verzorgt, spelen o.a. Kadril, EmBRUN, Fluxus, Follia. 

2-5 aug Castlefest in Lisse, met oa Corvus Corax, Berlinski Beat 
(Balkanbeats met doedelzakken), Omnia, Faun, Cesair, 
Orfeo, Ball Noir. 

3-5 aug Dranouter Festival (be) met o.a. Kadril, Surpluz, Tref, 
Bellowhead en Peut-Etre Demain. 

10-11-12 
aug 

Folkwoods in Eindhoven, met oa Chardon, Orfeo, 
Omnia, Trio Dhoore, Findus, Ball Noir, Naragonia. 

12-15 
aug 

2e stage Zweede muziek voor Nyckelharpa in De 
Herderhoeve te Ichtegem (B). De stage wordt gegeven 
door Magnus Holmström. 

21-25 
aug 

Gooik: Stage Volksmuziek (B). Workshops door oa 
Gilles Chabenat (draailier), Iep Fourrier (draailier), Remi 
Decker (doedelzak), Kim Delcour (doedelzak), Sophie 
Cavez, Anne Niepold, etc. 

23-26 
aug 

Boombal Festival te Lovendegem (B), met oa Poke, 
Naragonia, FinDusPlus, Trio Dhoore, Mélopées et 
Moribondes en Zef. 

14 sept Balfolk-Fantasy-Night in de Melkweg te Amsterdam. 
Met o.a. BallNoir, Orfeo en Violet. 

16 sept Gilles Chabenat en Didier Francois spelen in de 
Toonzaal in Den Bosch. 

29 sept Workshopdag Stichting Draailier Doedelzak in 
Zeist, meer informatie volgt. 

Ook een agendatip? Mail naar  pr@draailier-doedelzak.nl 

NNiieeuuwwss  uuiitt  hheett  bbeessttuuuurr  
Een nieuwe secretaris 

In de vorige nieuwsbrief waren we op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Inmiddels is er een nieuwe 
secretaris gevonden. 

Dit is een unieke gelegenheid, want de stichting 
Draailier Doedelzak heeft in haar bestaan slechts een 
secretaris gekend. Maar in het najaar zal Frits Kemper 
na meer dan 25 jaar de stok van René Meeuws 
overnemen. 
Uiteraard staan we bij deze gelegenheid in het najaar 
iets langer stil. 

DDaattaa  zzaatteerrddaaggmmiiddddaagg  ccuurrssuuss  

Vanaf 24 november gaat er weer een nieuwe cursus-
reeks op zaterdag van start. Deze serie bestaat uit 
zeven middagen in Zeist. Er zijn verschillende niveaus 
voor draailier en doedelzak, de docenten zijn op dit 
moment nog niet bekend. De data kunnen alvast in de 
agenda: 24/11, 15/12, 12/01, 9/2, 16/3, 20/4 en 25/5.  

http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://www.twitter.com/DraailierDoedel
http://www.facebook.com/draailierdoedelzak
http://www.rencontresdeluthiers.org/
http://www.gentsefeesten.be/
http://www.boombal.be/agenda/
http://www.castlefest.com/page/nl/2012/luisteren/forest-stage.php
http://www.festivaldranouter.be/nl/programma.html
http://www.folkwoods.nl/muziek/
http://users.skynet.be/fc591345/html/body_stage_zweedse_muziek.html
http://www.magnusholmstrom.com/
http://www.muziekmozaiek.be/index.php?onderdeel=3991
http://www.boombalfestival.be/
http://www.melkweg.nl/artikelpagina.jsp?artikelid=1968539&disciplineid=muziek
http://www.detoonzaal.nl/detail/233/folk-roots
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl


 

  

 

 

GGeezzoocchhtt::  bbeessttuuuurrsslliidd  aaccttiivviitteeiitteenn  
 
Momenteel zoekt de Stichting dringend een bestuurslid 
die de activiteiten coördineert. Als coördinator 
organiseer je natuurlijk niet in je eentje de workshops en 
activiteiten, overige bestuursleden en de activiteiten-
commissie staan je nauw bij. Binnen onze vrijwilligers-
organisatie ben je de spil tussen het bestuur en de 
activiteitencommissie. 

Meer informatie of aanmelden kan via Mariken, 
voorzitter@draailier-doedelzak.nl 

 

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
Via onze social media, zoals facebook en twitter, 
delen we veel nieuwtjes, maar krijgen we ook veel 
nieuws binnen. Een korte greep uit de berichten. 

Shaun the Sheep 

Shaun the Sheep is een tv-serie op basis van klei-
animatie. Het is van dezelfde makers (Aardman) als 
Wallis & Gromit. In deze aflevering krijgen ze bezoek 
van een Bagpipe Buddy. 

Concertzender Draailier-special 

Het radioprogramma ‘Door de Mazen van het net’ 
zond op 7 juni een draailier-special uit. In dit 
programma wordt weinig gesproken, het is bijna een 
uur muziek. De focus is gericht op Stéphane Durand 
en de Zweeds groep Hurdy-Gurdy. Dit is hier terug te 
luisteren. 

Blowzabella 

Blowzabella is natuurlijk een groep met een vol 
geluid. Kan het nog grootser? Jawel, ze speelden 
samen met Fanfare-orkest l'étrange gonzo. Af en 
toe staat iemand voor de camera, maar de muziek 
valt goed te luisteren. Van dit optreden zijn  hier 27 
minuten te bekijken op youtube 

Zaterdagcursus Draailier en Doedelzak 

Van de afsluiting van onze reeks zaterdagcurssen 
zijn enkele foto’s en filmpjes gemaakt door Piter 
Jellema. Deze zijn hier te bekijken. 

BBoouurrddoonnss  iinn  ‘‘ss--HHeerrttooggeennbboosscchh  

 

De Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch is gestart met een 
reeks folk-roots concerten. Onder deze noemer 
organiseren ze komend jaar drie interessante concerten: 
 
Gilles Chabenat en Didier Francois spelen er op 16 
september. Deze virtuozen spelen op draailier en 
nyckelharpa. Helaas waren ze niet in staat een 
workshop te geven, maar het concert wordt een must! 
 
Het Griff Trio komt op 16 december naar ‘s-
Hertogenbosch. Dit trio bestaat uit de top 
doedelzakspelers Remi Decker, Birgit Bornauw en 
Raphael de Cock. Tezamen spelen zij meerstemmige 
winterliederen. 
 
Op 27 april speelt Tremolo. Een nieuw project van Stijn 
van Beek (ullieann pipes) en een aantal Ierse top 
muzikanten, waaronder fiddler Donall Donnelly. 
 
Kaartjes voor deze concerten kosten 12,50 per stuk. 
Jongeren onder de 18 kunnen –mits gereserveerd- 
gratis naar binnen. De kaartverkoop is inmiddels van 
start gegaan via de website van de Toonzaal. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gAiYeX12IRE&feature=youtu.be
http://www.concertzender.nl/programmagids.php?date=2012-06-07&month=0&detail=57074
http://www.concertzender.nl/programmagids.php?date=2012-06-07&month=0&detail=57074
http://www.youtube.com/watch?v=l0sIfyFKQHE
http://www.youtube.com/watch?v=l0sIfyFKQHE
https://plus.google.com/photos/112064275817005545709/albums/5742271611975735697?banner=pwa&authkey=CPbwgJOlouCZrAE
http://www.detoonzaal.nl/detail/233/folk-roots
http://www.detoonzaal.nl/detail/340/folk-roots
http://www.detoonzaal.nl/detail/248/folk-roots
http://www.detoonzaal.nl/bestel/233/folk-roots


 

  

 

BBoouurrddoonn  iinn  hheett  BBooss  
 
Na het succes van Bourdon in het Bos afgelopen 
herfst, besloten we dat dit snel een vervolg diende te 
krijgen. Want wat is er leuker dan samen muziek te 
maken in een mooi bos? Dat is muziekmaken als het 
lekker weer is, met een zonnetje erbij. We planden 
daarom een zondag in juni, zodat we lekker samen 
buiten konden spelen. 
 
Helaas was het weer deze zomer precies zoals in de 
herfst. Jammer. Op de geplande 3 juni was het 
helaas guur en regenachtig. Maar gelukkig biedt 
deze locatie in Putten voldoende ruimte om binnen 
te musiceren. Dat werd dan ook vol overgave 
gedaan. 
 
Met een gezellig clubje zijn verschillende stukken en 
dansmelodieën gespeeld. De muziek was vooraf 
gegeven, waardoor iedereen redelijk mee kon 
spelen. Foto’s van deze dag staan inmiddels op de 
website  

  44  nnoovveemmbbeerr  --  OOppeenn  aatteelliieerrss  iinnssttrruummeenntteennbboouuwweerrss  

 

Vzw Muziekmozaïek, het impulscentrum voor folk en 
jazz in Vlaanderen, organiseert voor de 2e keer het 
festival Zwanjo & Co. Dit is een festival met diverse 
activiteiten rond recyclage- en homemade instrumenten 
in de maanden oktober – december, zoals een dag met 
open ateliers. 
Altijd al eens het atelier van een unieke 
instrumentenbouwer willen bezoeken? Dat kan op 
zondag 4 november 2012 tussen 10 en 17u. In 
Nederland nemen de volgende bouwers deel: 

 Frans Hattink te Ouderhorne, Doedelzakbouw 
atelier. Voor de liefhebbers van doedelzak een oase 
van mooie doedelzakken, cornemuses en 
aanverwante doedelzaksoorten Verschillende 
instrumenten zijn te beluisteren en op enkele ook de 
mogelijkheid om het zelf te proberen. Wilt U het 
atelier bezoeken dan is opgave wel gewenst, alle 
contactgegevens staan op doedelzak.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wim Clarijs te Axel, Draailier Werkplaats. Wim bouwt 
vanaf eind jaren zeventig draailieren, met respect 
voor traditie en een frisse kijk op nieuwe 
mogelijkheden. Voor meer informatie en contact, zie 
draailierwerkplaats.nl  
 

 Jaap Mulder te Hoogbokland. Behalve draailieren 
bouwt Jaap ook hommels en klavecimbels. 
Contactgegevens zijn te vinden op zijn website, 
draailier.com. 

In Vlaanderen doen verder nog meer dan twintig 
instrumentenbouwers mee aan deze open atelier dag. 
Meer informatie is te vinden op de website van 
Muziekmozaïek Mocht u instrumentenbouwer zijn en 
ook willen meedoen, dan kunt u zich aanmelden via 
info@muzmoz.be. 

 

http://draailier-doedelzak.nl/foto.htm
http://www.doedelzak.com/
http://www.doedelzak.com/
http://www.draailierwerkplaats.nl/
http://www.draailierwerkplaats.nl/
http://www.draailier.com/
http://www.draailier.com/
http://www.muziekmozaiek.be/index.php?onderdeel=5071&titel=Zwanjo+%26+co


 

 

 

De lat werd hoog gelegd: in korte tijd moest er een 
kwalitatief goed programma van de grond komen. Ook 
vergunningen werden aangevraagd om in de 
muziektenten te mogen spelen. Gelukkig waren de 
gemeenten te overtuigen dat we geen technofeest om 10 
uur ’s ochtends wilden organiseren in de muziektent! 

Uiteindelijk werden de optredens, dankzij de inzet en het 
enthousiasme van de spelers, een succes op 9 juni! 
Toevallige voorbijgangers en geïnteres-seerden genoten 
van een uniek concert op een bijzondere locatie. 

Voor de muzikanten zelf was het bovendien een mooie 
ervaring om een hele dag met elkaar op pad te zijn en 
met elkaar  muziek te maken. Ook was het speciaal om 
de klankbeïnvloeding van iedere muziektent te ervaren: je 
merkte duidelijk dat het geluid in de muziektenten niet 
vervloog, zoals vaak gebeurt wanneer je in de buitenlucht 
speelt.  

Al met al was het een hele bijzondere en mooie ervaring, 
waarbij kwaliteit en plezier voorop stonden! We hebben 
genoten! 

 

 

TToott  sslloott  
 
In de volgende nieuwsbrief besteden we meer aandacht 
aan de workshopdagen in september en de 
najaarscursus. Tot slot willen we nogmaals benadrukken 
dat we een bestuurslid zoeken die de activiteiten kan 
coördineren. 

Heeft u tips voor de agenda of de nieuwsbrief, laat het 

weten via pr@draailier-doedelzak.nl. Alvast bedankt! 

 

SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  
 
Voor vragen of informatie, neem contact op met 
info@draailier-doedelzak.nl. Of kijk op onze 
website: http://www.draailier-doedelzak.nl. 
 
Daarnaast zijn we actief op: 
 - http://facebook.com/draailierdoedelzak 
 - http://twitter.com/DraailierDoedel 
 - http://draailier-doedelzak.hyves.nl 
 

BBoouurrddoonnmmuuzziieekk  iinn  mmuuzziieekktteenntteenn  
Door Puck Duits en Joke van der Burg 

 
Iedereen kent ze wel: de prachtige muziektenten 
die door het land verspreid staan, vaak op mooie of 
bijzondere locaties. Het grootste deel van het jaar 
staan deze muziektenten echter ongebruikt te 
pronken: zonde!! Een groep ervaren muzikanten 
(vijf draailierspelers, twee doedelzakspelers en een 
percussionist) vatte daarom het plan op om een 
tour te maken langs een viertal muziektenten in de 
Betuwe.  

 

 

mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
http://draailier-doedelzak.hyves.nl/

