
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief maart 2013 

EEeenn  ggooeedd  bbeeggiinn  

Ook al zit onze Stichting op dit moment zonder 
penningmeester, het nieuwe jaar is goed begonnen. De 
start van de inschrijvingen voor het workshopweekend 
in april liepen storm, we zijn bezig met de workshops 
voor het nieuwe seizoen en de samenspelgroep gaat 
starten met de tournee door de muziekkoepels. 

Kortom; het was een druk begin, waar we tevreden op 
terugkijken. In deze nieuwsbrief lees je meer over onze 
plannen, aangeboden instrumenten en Folkwoods. 

PPeennnniinnggmmeeeesstteerr  nnooddiigg!!  
 
Per 31 december 2012 kwam Stichting Draailier en 
Doedelzak zonder penningmeester te zitten.  

Onze voormalige penningmeester, Rinske Hamers, 
stopt helaas met haar werkzaamheden voor de 
stichting. Vanaf 2013 heeft de stichting dus geen 
penningmeester meer. Een groot probleem, want wie 
beheert dan onze financiën? We hebben zeer dringend 
iemand nodig die onze financiën wil en kan beheren. 
Interesse? Neem contact op met Mariken Stegmann. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAggeennddaattiippss  

13 mrt Naragonia (Toon van Mierlo op doedelzak) speelt 
in café Wilhelmina te Eindhoven 

16 mrt Start tournee Bourdonmuziek in Muziekkoepels. Het 
eerste optreden is om 16:00 in Sliedrecht 

17 mrt Madlot  speelt met VOLT! en Zagerij Johanna op ten 
bal in de Wilde Wereld, te Wageningen 

24 mrt Törf (met o.a. Flip Rodenburg op doedelzak) speelt 
een ochtendconcert in De Brinkhof te Norg 

24 mrt Faun speelt in De Melkweg in Amsterdam 

29-30 
mrt 

Paaspop, met o.a. Berlinski Beat (balkanbeats met 
doedelzakken) 

31 mrt Benefietconcert voor Folkwoods  in Eindhoven met o.a. 
 Travak, La Jolie Folie, Wouter Kuyper en Bots 

6-7 april Voorjaarsweekend van Stichting Draailier en 
Doedelzak 

20 apr Bourdonmuziek in muziekkoepels, in Ermelo, 
Hoenderloo, Park de Hoge Veluwe en Barneveld 

20 apr Folkbal Nijmegen met Lirio (met Wouter Kuyper op o.a. 
doedelzak) en Wim Claeys (solo) 

27 apr Tremolo (o.a. Stijn van Beek op pipes) speelt in de 
Toonzaal in Den Bosch 

8 mei Estbel speelt in café Wilhelmina te Eindhoven 

11 mei Keltfest met o.a. EmBRUN  

25 mei Bourdonmuziek in muziekkoepels in Almkerk, Uitwijk 
en Andel. 

12 jun Lirio speelt op het Folkbal in café Wilhelmina te 
Eindhoven. 

28 jun Bourdonmuziek in muziekkoepels, in Dordrecht en 
Papendrecht 

11-14 
juli 

Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres 
Sonneurs (voorheen Saint Chartier) groot draailier- en 
doedelzakfestival in Frankrijk. Programma volgt. 

1-4 aug Castlefest bij Kasteel Keukenhof te Lisse. Hier spelen 
o.a. Berlinski Beat, Valravn, Cesair, Faun en Omnia. 

9-11 aug Mooi Weekend in Eindhoven. Een festival ter 
compensatie omdat Folkwoods in 2013 een jaar 
overslaat. 

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

OOvveerriigg  nniieeuuwwss  uuiitt  bbeessttuuuurr  

Vanaf begin dit jaar heeft Niels Harland zich aan-
gesloten bij de activiteitencommissie. Hij is 19 jaar, 
heeft een eigen IT-bedrijf en speelt sinds kort draailier.  

De activiteitencommissie bestaat op dit moment naast 
Niels uit Puck Duits en Jetse de Haan. Een extra 
deelnemer is nog steeds van harte welkom! Interesse? 
Neem contact op met Rosalin van der Wal. 
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VVoooorrjjaaaarrsswweeeekkeenndd  66  eenn  77  aapprriill  22001133  
 
Tijdens dit workshopweekend in Sint-Michielsgestel zijn 
er draailier- en doedelzakworkshops voor beginners en 
gevorderden. Op 23 januari zijn de inschrijvingen 
geopend. Dit liep storm, binnen 32 uur zat de workshop 
van Matthias Loibner vol. 

Met de andere workshops gaat het ook goed: in totaal 
verwelkomen we meer dan 70 deelnemers. Het 
maximum aantal voor beginners draailier en 
vergevorderden doedelzak is inmiddels ook bereikt. Voor 
de andere groepen is nog een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 

 

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
Voorpret workshopweekend 
Doedelzakspelers die niet kunnen wachten op de 
workshop van Rémi Decker, kunnen sinds kort de 
kneepjes van het vak leren via instructievideo’s. Rémi 
heeft inmiddels de melodieën “Cerno More” en 
“L'Aredje de Malempre” geplaatst. Zijn instructie-
video’s zijn te volgen via >>> Facebook. 
 
Meer voorpret 
Draailierspelers kunnen op de website van Matthias 
Loibner ook opnames en bladmuziek vinden. Ga snel 

naar zijn >>> website. 
 
Doedelzakspelers gezocht voor Nekka Nacht 
Voor de Nekka-Nacht op vrijdag 19 april in het 
Sportpaleis te Antwerpen zoekt Bart De Cock véél 
doedelzakspelers met een instrument in G of in C om 
de scottish "Ronkende Rieten" van Guido Piccard 
spelen. Meedoen? Ga naar de website van de Grote 
Cornemuse of schrijf je direct in via het >>> 
inschrijfformulier. 
 
Foto’s zaterdagmiddagcursus 
Rosalin heeft in Zeist tijdens de workshopdag in 
februari een serie foto’s genomen. Deze zijn te 

bekijken via onze >>> website. 
 
International Bagpipe Day  
Ook dit jaar heeft het Britse Bagpipe Society zondag 
10 maart uitgeroepen tot International Bagpipe Day. 
Dit vieren zijzelf met een conferentie op 9 maart. 
Maar wie de oversteek naar Groot-Brittannië niet 
maakt, nodigen ze uit een extra melodie te spelen. 

Meer informatie vind je op hun >>> website. 

  

Voor wie de propagandacampagne gemist heeft: we 
bieden de volgende docenten aan. 

Samenspelworkshop  
- Greet Wuyts 3 plaatsen vrij 

Draailier  

- Matthias Loibner(gevorderd) -vol- 

- Thomas Hoste (halfgevorderd) 4 plaatsen vrij 

- Cor Westbroek (beginners) -vol- 

Doedelzak  

- Rémi Decker  (gevorderd) -vol- 

- Jan Leeflang (halfgevorderd) 1 plaats vrij 

- Jonneke Jorissen (beginners) 2 plaatsen vrij 

 
Overdag zijn er workshops, ’s avonds is er muziek van 
onder andere de Vlaamse groep Cecilia.  

Meedoen? Als je voor 16 maart inschrijft en betaalt, 
geldt een vroegboekkorting. Voor beginners hebben we 
een aantal instrumenten te leen. 
  
Meer informatie over het programma en de prijzen staat 
op onze website. www.draailier-doedelzak.nl 

  

http://www.draailier-doedelzak.nl/workshopweekend.htm
http://www.youtube.com/watch?v=e8RKlQfaMv0
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http://matthias.loibner.net/files.html
http://degrotekornemuze.wikispaces.com/
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http://degrotekornemuze.wikispaces.com/
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http://www.draailier-doedelzak.nl/foto.htm
http://www.bagpipesociety.org.uk/
http://www.bagpipesociety.org.uk/international-bagpipe-day/
https://www.facebook.com/internationaldayofthebagpipe/
http://www.draailier-doedelzak.nl/weekendsamenspel.htm
http://www.draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#loibner
http://www.draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#midden
http://www.draailier-doedelzak.nl/weekenddraailier.htm#beginners
http://www.draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#remi
http://www.draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#midden
http://www.draailier-doedelzak.nl/weekenddoedelzak.htm#beginners
http://www.ceciliafolk.be/
http://www.draailier-doedelzak.nl/


 

 

  

SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  vvrraaaaggtt  uuww  

ffiinnaanncciiëëllee  hhuullpp 
  
In 2012 heeft de stichting van een aantal mensen 
donaties mogen ontvangen. Mede daardoor is het 
gelukt het boekjaar met een positief resultaat af te 
sluiten. Ook komend jaar willen we de stichting 
financieel gezond houden en er ook voor zorgen dat ze 
haar activiteiten kan blijven uitoefenen en dat deze 
activiteiten betaalbaar blijven voor iedereen. 
  
We vragen daarom uw hulp in de vorm van een 
jaarlijkse donatie. Als iedereen € 10,- per jaar 
overmaakt, levert dat voldoende speelruimte op. Het 
bedrag is natuurlijk volledig door uzelf te bepalen en we 
willen benadrukken dat elke euro welkom is. U kunt uw 
gift overmaken naar giro 57 19 16 t.n.v. Stichting 
Draailier en Doedelzak, Malden o.v.v. donatie 2013. 
  
Laten we samen zorgen dat de stichting en haar 
activiteiten blijven bestaan! 

TToouurrnneeee  BBoouurrddoonnmmuuzziieekk  iinn  mmuuzziieekkkkooeeppeellss  
 
Verspreid door het land staan prachtige muziek-
koepels die in veel gevallen weinig gebruikt worden. 
Met de samenspelgroep van de Stichting Draailier en 
Doedelzak komt daar verandering in! Van maart tot 
en met juni brengen zij weer muziek in de 
muziekkoepels. 
 
In vier zaterdagen bouwde de groep onder leiding van 
Ine Blom een repertoire op van bourdonmuziek en 
werden de locaties voor de optredens door de 
deelnemers uitgezocht en geregeld. Nu komt het 
optreden aan bod met een tournee langs de mooiste 
muziekkoepels, verspreid door het hele land. 
 
Tijdens de muziekkoepelconcerten worden meer-
stemmige stukken gespeeld op verschillende 
instrumenten zoals doedelzak, draailier, handorgel, 
fluit, euphonium, saxofoon, schalmei, viool en 
percussie. De toegang van deze serie korte concerten 
is gratis en iedereen is van harte welkom om langs te 

komen. Meer informatie vind je op de >>> website. 
 
Zaterdag 16 maart 
16:00 - Muziekkoepel Dr. Langeveldplein, Sliedrecht 
 
Zaterdag 20 april 
12:00 - Muziekkoepel 't Weitje, Ermelo 
13:45 - Muziekkoepel Krimweg, Hoenderloo 
Aansluitend bij het bezoekerscentrum Park de Hoge 
Veluwe 
16:30 - Muziekkoepel Hogedorplaan, Barneveld 
 
Zaterdag 25 mei 
12:00 - Muziekkoepel 't Verlaat, Almkerk 
14:00 - Koepel "Juliana", Uitwijksdijkje, Uitwijk 
16:00 - Muziekkoepel Andel, Hoofdgraaf, Andel 
 
Vrijdag 28 juni  
16.30 uur - cafe Merz, Korte Kalkhaven, Dordrecht 
20.00 uur - zomerfestival, Papendrecht 

 

  

  

  

  

  

  
 

NNiieeuuwwee  ccuurrssuussddaattaa!!  
 
Het voorjaarsweekend is nog niet geweest, de zater-
dagcursus nog niet afgelopen, of we hebben alweer 
plannen voor het komende seizoen. De volgende data 
zijn bevestigd, dus zet ze snel in de agenda: 
 
5 oktober 2013: Cursusdag in Zeist 
 
12&13 april 2014: Cursusweekend in St-Michielsgestel 
 
Tijdens het aanstaande workshopweekend vertellen we 
iets meer over het programma. Ook de data voor de 
zaterdagmiddagcursus 2013-2014 volgen binnenkort. 

  

http://www.draailier-doedelzak.nl/muziekkoepels.htm


 

 

SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  

  
Voor vragen of informatie, neem contact op met 
info@draailier-doedelzak.nl. Of kijk op onze website: 
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. 

 

3311  mmaaaarrtt::  BBeenneeffiieettccoonncceerrtt  FFoollkkwwooooddss  

  
Folkwoods kon de financiering voor 2013 niet rond 
krijgen en slaat noodgedwongen een jaar over. Omdat 
de Folkwoodsmedewerkers niet stil kunnen zitten, 
staat inmiddels een alternatief programma op de 
agenda: zij organiseren van 9 tot en met 11 augustus 
“Mooi Weekend” en op zaterdag 31 maart een 
benefietconcert.  

Dit benefietconcert wordt een dag vol muziek in 
verschillende subgenres van de folkmuziek, verspreid 
over vier podia. Er spelen artiesten zoals Travak, La 
Jolie Folie, Wouter Kuyper en Bots. Daarnaast zijn er 
workshops en een veiling. 

Alle artiesten werken geheel belangeloos mee, net als 
alle andere betrokkenen. De entree, cateringomzet, 
sponsoracties, veilingopbrengst, etc. komen allemaal 
ten goede aan het benefiet. 

Omdat Folkwoods door de jaren heen ook erg veel 
mooie bourdonmuziek heeft geprogrammeerd, heeft 
Stichting Draailier en Doedelzak besloten een 
beginnersworkshop voor de veiling beschikbaar te 
stellen. 

Op zaterdag 5 oktober organiseren we weer een 
workshopdag. De inschrijving is nu nog niet geopend. 
Maar kan je niet wachten om je aan te melden? Dan 
kan je 31 maart bieden op een beginnersworkshop 
tijdens de veiling ten behoeve van Folkwoods. 

De locatie voor dit feest is het Temporary Art Centre 
(TAC) aan de Vonderweg in het centrum van 

Eindhoven. Ga snel naar de >>> website. 

 

IInnssttrruummeenntteenn  vviiaa  wweebbssiittee  aaaannggeebbooddeenn  

Momenteel wordt via onze website een aantal 
instrumenten aangeboden door particulieren. Stichting 
Draailier en Doedelzak is niet verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van deze instrumenten. Mocht je via internet 
een instrument zoeken, raadpleeg altijd een expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaita in C 
 
Een gaita is een doedelzak uit 
Galicië. Deze is in 1991 
gebouwd door Sito Carracedo 
uit Galicië. 
vraagprijs: 495 euro 
contact: Mart Heijmans 

 

‘Gotschy Phoenix’ 
 
Goed afgestelde draailier uit 
2003 Inclusief hardcase koffer 
en een aantal extra's. Meer 
informatie en foto’s staan op 
onze website 
Vraagprijs: € 2000,- 
contact: Martijn Dekker 

 

‘Grand Champ' 
 

Deze draailier is in 1984 
gebouwd door de Fransman 
Luthier Jean-Noel Grand-
champ. Meer informatie en 
foto’s staan op onze website 
Vraagprijs: € 3750,- 
Contact: Chantal Bleumink 
 

 

 

Siorat uit 2012 
 

Deze elektro-akoestische 
draailier heeft onder andere 
vier melodie-, vier bourdon- 
en 12 resonantiesnaren. Zie 
ook de informatie en foto’s 
op zijn website  

Vraagprijs: € 6000,- 
Contact: Hubert Dohr 

 

http://www.draailier-doedelzak.nl/
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http://www.bots-muziek.nl/
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mailto:c.bleumink@gmail.com
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http://www.hubertdohr.com/kontakt.html

