
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief okt 2012 

WWeellkkoomm!!  

De zomer is voorbij en de zaterdagmiddagcursussen 
staan weer voor de deur. Wat voor nieuws hebben we 
deze keer?  

We vragen de aandacht voor de cursusreeks op 
zaterdag. We hebben nog deelnemers nodig, dus zeg 
het voort! Ook wisselt het bestuur van samenstelling.  

Tot slot in de bijlage een artikel uit Goe Vollek van 
Thomas Hoste over Draailier en Doedelzak. Daarnaast  
doet hij verslag van de vorige zaterdagmiddagcursus. 

 

  

ZZaatteerrddaaggmmiiddddaaggccuurrssuuss  ZZeeiisstt  22001122  --  22001133  
 
Altijd al draailier of doedelzak willen leren spelen? Of 
ben je een gevorderde speler en wil je je graag verder 
verdiepen? Of wil je misschien samenspelen met 
wisselende instrumentcombinaties? Dit kan allemaal in 
de komende reeks zaterdagmiddagcursussen.  

Heb je als beginner nog geen instrument? Geen 
probleem: je kan bij ons een doedelzak of draailier 
huren. Als beginner kun je ook extra voorbereiding 
krijgen op de serie zaterdagmiddagen. 

Overzicht: 

- Draailier beginners: Joop Aalbers. Ontdek de 

mogelijkheden van het instrument en ervaar het 

speelplezier. >>>lees meer. 

- Draailier gevorderden: Roald Keuning. Uitwerking 

en verfijning van melodische en ritmische 

technieken. >>>lees meer. 
- Doedelzak beginners: Wouter Kuyper. Leer het 
instrument en de basistechnieken kennen aan de hand 
van mooie, eenvoudige melodieën. >>>lees meer. 
- Doedelzak gevorderden: Birgit Bornauw. Benut de 
kans om les te krijgen van deze internationaal 
vermaarde coryfee! >>>lees meer. 

- Samenspel bourdonmuziek in muziekkoepels: Ine 

Blom. Opbouw van een gezamenlijk repertoire om aan 

het eind van de serie uit te voeren in enkele 

muziekkoepels. >>>lees meer. 

- Bourbonnaisrevival: bourdons met een 

hoofdletter D: Jonneke Jorissen en Cor Westbroek. 

Samenspelcursus voor D-gestemde draailieren en 

doedelzakken. >>>lees meer. 
 
Data en locatie 
De cursus is in de Vrije School Zeist. De cursussen zijn 
op 24 nov, 15 dec, 12 jan, 9 feb, 16 mrt, 20 apr, en 25 
mei. Meer info? Zie http://www.draailier-doedelzak.nl 

EEnnkkeellee  aaggeennddaattiippss  

17 - 27 
okt 

Hildegard von Bingen - Sabine Lutzenberger (zang, 
bellen) en Baptiste Romain (vedel, doedelzak). Een 
tournee door Nederland en België, zie website. 

20-okt Baskisch Bal in De Wilde Wereld te Wageningen. Met 

de Baskische groep Altuna Trikitilariak en Madlot. 

20-okt Trio Dhoore speelt bij Folk Inferno in Eureka, Zwolle. 

26-okt Naragonia Quartet (Toon van Mierlo, Pascale Rubens, 
Maarten Decombel en Wouter Vandenabeele) spelen op 
het Boschbal (Den Bosch). 

2-4 
nov 

Improvisatiecursus door Stéphane Milleret en Jérémie 
Mignotte in Gent (B). 

4-nov Open atelierdag instrumentenbouwers in Vlaanderen en 
Nederland. (Zie ook artikel in nieuwsbrief juli) 

10-nov Jubileumbal i.v.m. 10 jaar balfolk in Groningen. Met o.a. 
Sidaro, Chardon en Lirio. 

11-nov Herfstbal in Theater de Junushof Wageningen Mister 
Klof (o.a. Julien Cartonnet op doedelzak) en Sons 
Libres. 

16-18 
nov 

CaDansa festival in Utrecht. Met o.a. Naragonia, KV 
Expresse Triple-X, Lirio,  Wouter Kuyper (solo), FéO. 

16-18 
nov 

Vlaams op Texel - Workshops van o.a. Remi Decker 
(doedelzak) en Wouter Vandenabeele (samenspel). 's 
Avonds muziek van o.a. Empreintes en Gonnagles. 

24 nov Start zaterdagmiddagcursussen draailier, doedelzak, D-
instrumenten en samenspel in Zeist. 

18-25 
nov 

Tannahill Weavers op tournee in Nederland. Ze spelen 
o.a. in Sevenum, Silvolde, Zevenaar en Den Haag. Met 
Collin Melville op pipes. Voor de exacte data, zie 

hun website. 

8-dec Folkbal Nijmegen met o.a. Trio Dhoore. 

16-dec Griff Trio speelt in de Toonzaal in Den Bosch. 

Ook een agendatip? Mail naar  pr@draailier-doedelzak.nl 
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WWiisssseelliinngg  vvaann  ssaammeennsstteelllliinngg  bbeessttuuuurr  
 
Zoals bekend zal dit najaar Frits Kemper de rol van 
secretaris overnemen van René Meeuws. Maar dit is 
niet de enige wisseling van de wacht. 

Rinske Hamers zal aan het einde van het boekjaar de rol 
van penningmeester neerleggen. Dit financiële jaar zal 
ze afmaken, maar per 1 januari 2013 zal zij haar taken 
neerleggen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. 

Verder zijn we nog steeds op zoek naar versterking voor 
de activiteitencommissie. Lijkt het je leuk om mee te 
werken aan het cursusaanbod of andere activiteiten van 
de stichting? Meld je aan! 

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

 

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
Bagpipe Appriciation day 
Maandag 21 juli was het Bagpipe appriciation day. 
Om dit te vieren zond het programma ‘Gramophoney 
Balony’ van Radio Valencia een special met oude 
doedelzakopnames uit. Deze opnames beginnen 
ongeveer na de 35e minuut. >>>Link 

Château d'Ars 2012 
Op internet zijn er natuurlijk vele filmpjes over 
Château d'Ars (voorheen St Chartier) te vinden. We 
vonden een handige playlist met 18 video’s van dit 
festival. Om deze te bekijken, zie >>> youtube 
 
Kelten Zonder Grenzen zoeken nieuwe muzikant 
Lies Sommer (draailier, harp) en Coca Roman-van 
Dongen (harp) zijn op zoek naar een derde muzikant 
die hen kan komen versterken. Met Kelten Zonder 
Grenzen stonden ze eerder bij Tivoli, Castlefest, 
Folkwoods en tal van andere festivals. Meer info? Zie 

hun facebook-pagina. 
 
Barokmuziek 
Italiaanse doedelzakspeler Fabian Vetro heeft op zijn 
blog een aantal partituren staan van barokmuziek 
voor doedelzakken. 
Hoe klinkt dat? Hij heeft enkele opnamen online 
gezet. Luister naar "Corelli " Concert n°1 en 
"Charpentier" concert n°2   of Concerto Barocco per 
Piva Emiliana e Orchestra.  
Zijn blog is hier te vinden >>>website 
 
Youtube draailier-kanalen 
Op youtube heeft Rob Cherwink een kanaal speciaal 
gewijd aan draailieren, met meer dan 100 video’s. 
Bekijk kanaal op youtube  
Ook heeft hij een lijst gemaakt met 31 
instructievideo’s van diverse draailierspelers. 

 

  

2244  nnoovv  iinnttrroodduuccttiiee  wwoorrkksshhooppss  

  
Voor beginners organiseren we op de ochtend 
voorafgaand aan de eerste zaterdagcursus  een 
introductieworkshop. Deze workshop is bedoelt voor 
degenen die nog niet bekend zijn met de draailier of de 
doedelzak. Tijdens deze workshop leert men het 
instrument kennen met als doel om aan de 
zaterdagmiddagcursus te nemen. 
 
De workshop bestaat uit een gedeelte waarin de werking 
en speelwijze wordt uitgelegd en een gedeelte waarin 
uitleg wordt gegeven over de achtergrond van het 
instrument. Als je gebruik wilt maken van een 
huurinstrument, dan kan je dat ter plekke regelen. 
 
Meedoen? Meld je aan door een mail te sturen 
naar voorzitter@draailier-doedelzak.nl en gelijktijdig het 
bedrag van 30 euro over te maken op gironummer 57 19 
16 t.n.v. Stichting Draailier en Doedelzak, Malden.  

http://radiovalencia.fm/gramophoneybaloney/2012/07/22/pre-bagpipe-appreciation-day-gramophoney-baloney/
http://www.youtube.com/playlist?annotation_id=annotation_87376&feature=iv&list=PLE9448A36F667AF88&src_vid=CVaPam3wipw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151189865754424&set=a.390175219423.166025.111150299423&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=ur0cW2Qe7Yg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vm9Oh5HyheI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=VKQ10SIo4F0
http://www.youtube.com/watch?v=VKQ10SIo4F0
http://www.youtube.com/watch?v=VKQ10SIo4F0
http://pivenelsacco.blogspot.com/2011/02/lo-spartito-dicorelli.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB21B15CC058F9B03
http://www.youtube.com/playlist?list=PL98FF6E1A530A8420&feature=mh_lolz
mailto:voorzitter@draailier-doedelzak.nl


 

 

  

RReecceennssiiee::  PPrraacchhttiigg  ssaammeennssppeell  ddrraaaaiilliieerr  eenn  

nnyycckkeellhhaarrppaa  iinn  oouuddee  ssyynnaaggooggee  

  
Zondag 16 september was het eerste concert in een 
reeks van drie met traditionele muziek in De Toonzaal in 
Den Bosch, een prachtige locatie in een oude synagoge. 
Het Frans-Belgische topduo Didier François & Gilles 
Chabenat wist de aandacht van een goede 50 bezoekers 
moeiteloos gevangen te houden met virtuoos spel op 
nyckelharpa en draailier. 
>>> lees recensie verder op folkforum.nl 

foto Ronald Rietman 

KKaasstteeeell  DDoooorrnneennbbuurrgg  zzooeekktt  mmuuzziikkaanntteenn 
 

Tijdens de gratis Gelderse Museumdag op zaterdag 
20 oktober wil Kasteel Doornenbrug graag draailier- 
en doedelzakspelers laten spelen in het kasteel. Het 
plan is om een soort open podium op deze mooie 
locatie te organiseren. Interesse? Neem contact op 
met 
administratie@kasteeldoornenburg.nl. 
 
Op 20 oktober is de gratis Gelderse Museumdag in 
Gelderland. Vele musea zijn gratis opengesteld voor 
publiek. Het thema van dit jaar is: "Moet je horen!" 
Ook Kasteel Doornenburg (tussen Arnhem en 
Nijmegen) doet dit jaar mee aan deze dag.  
 
Muzikanten die op een mooi kasteel willen spelen 
zijn van harte welkom. De dag is open voor publiek 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Als je wilt spelen tijdens 
deze dag, verzoek we je om te mailen naar 
administratie@kasteeldoornenburg.nl 
 
Meer info over deze dag is te vinden op de website 
van de gratis Gelderse Museumdag.   
http://www.gratismuseumdag.nl/ 

 

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. 
 
We zijn ook actief op: 
 - http://facebook.com/draailierdoedelzak 
 - http://twitter.com/DraailierDoedel 
 - http://draailier-doedelzak.hyves.nl 
 
Heeft u tips voor de agenda of de nieuwsbrief, laat 

het weten via pr@draailier-doedelzak.nl. Alvast 

bedankt! 
 

DDrraaaaiilliieerr  ttee  kkoooopp  

  
De toonsoort is c/G/c (trompet, melodie, bourdon) . Deze 
draailier is gebouwd in 1985, de bouwer is onbekend. De 
kostprijs is € 900. Geïnteresseerd? Neem contact op met 
de eigenaar, Yoeri Bouwman, via 
valdurdolarn@gmail.com 

  
 

De aangeboden draailier 

  

  

  

  

  

  
 

http://folkforum.nl/concertverslagen/12864-prachtig-samenspel-draailier-en-nyckelharpa-in-oude-synagoge
mailto:administratie@kasteeldoornenburg.nl
mailto:administratie@kasteeldoornenburg.nl
http://www.gratismuseumdag.nl/
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
http://draailier-doedelzak.hyves.nl/
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
mailto:valdurdolarn@gmail.com


 

  

 

Artikel door Thomas Hoste 
Uit: Goe Vollek maart 2012 



 

 


