

Nieuwsbrief mei 2013

Welkom!
Het is alweer mei en tussen de regenbuien door schijnt
regelmatig de zon. Tijd om buiten muziek te maken!
In deze nieuwsbrief naast nieuws uit het bestuur ook
enthousiaste verhalen over de optredens van de
muziekkoepelgroep en de verschillende cursussen van
het voorjaarsweekend. Verder bieden we meer
informatie over verschillende zomerfestivals, Bourdon in
het Bos en de Worshopdag in oktober. Vergeet niet de
data alvast te noteren, want in de zomer vliegt de tijd!

Agendatips
24 mei

25 mei
25 mei
26 mei

29 mei
30 mei
1 juni
7-8 juni
12 juni

De Galicische groep Pan de Capazo (met o.a.
draailier en gaita) speelt samen met Trikos in De
Onderbroek te Nijmegen.
Bourdonmuziek in muziekkoepels: op tournee door
de gemeente Woudrichem
Balfolk Fantasy Night in podium De Meester
Almere: Ball Noir, Rama & Kelten Zonder Grenzen.
De Vliering (folkrock met Wouter Kuyper op o.a.
doedelzak) speelt in Café 't Zwarte Paard te
Noordeloos.
De Galicische groep Pan de Capazo speelt bij
ADM, Amsterdam.
Pan de Capazo speelt bij Café de Maan in Den
Helder
Workshop ‘kennismaking met de doedelzak’,
voorafgaand aan een bal (met o.a. Zigo) in Utrecht.
Orfest in Noorderloos. Op dit festival spelen
o.a. EmBRUN, Snaarmaarwaar Lirio en Beatball.
Lirio (o.a. Wouter Kuyper op doedelzak) speelt op
het Folkbal in café Wilhelmina te Eindhoven.

16 juni

Bourdon in het Bos in Putten.

22 juni
28 juni
11 14 juli

Les Hommes Ventrus bij Folk Inferno te Zwolle
Bourdonmuziek in muziekkoepels, op tournee
Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres
Sonneurs (voorheen Saint Chartier) groot draailier
en doedelzakfestival in Frankrijk.
Castlefest bij Kasteel Keukenhof te Lisse. Met
o.a. Berlinski Beat (balkanbeats met
doedelzakken), Valravn, Cesair, Faun en Omnia.
Reincarnatus (met o.a. Renate Dirix op doedelzak
en draailier) speelt in de Effenaar in Eindhoven.
Reincarnatus speelt in de Muziekgieterij in
Maastricht.
De post-rock band O (met o.a. Kay Habert op
draailier) speelt op het Incubate Festival in Tilburg.
EmBRUN speelt bij Folkbal Nijmegen.

1-4
aug
6 sept
14 sept
20 sept
21 sept
5 okt

Workshopdag van Stichting Draailier en
Doedelzak in Zeist. Meer informatie volgt...

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

Penningmeester gevonden!
We kunnen deze nieuwsbrief beginnen met een goed
bericht: Na lang zoeken heeft het bestuur in Ivo van
der Putten een enthousiaste nieuwe penningmeester
gevonden.
Naast actief muziekspeler, op dit moment in de
muziekkoepelgroep, is Ivo eigenaar van een
koffiebonenbedrijf en heeft als zodanig een behoorlijke
portie financiële ervaring. We zien uit naar de
samenwerking!
Daarmee bestaat het volledige bestuur uit
doedelzakspelers. Een probleem? Ter compensatie
dienen we natuurlijk veel goede draailierdocenten te
boeken. Maar input van draailierspelers blijft welkom!
Wil je zelf meedenken? Meld je aan voor de
activiteitencommissie bij Rosalin!

Nieuwe adres financiën en declaraties
Met een nieuwe penningmeester verandert ook het
adres voor onze financiële zaken. Aangezien de
overdracht inmiddels heeft plaatsgevonden kunnen
declaraties voortaan worden verstuurd naar Molenberg
1,7364 BS Lieren.
Het e-mailadres penningmeester@draailierdoedelzak.nl blijft bestaan.

16 Juni – Bourdon in het Bos

Workshopdag Zeist – 5 oktober

Op zondag 16 juni is er van 13:00 tot 17:00 weer
Bourdon in het Bos bij Putten. Deze dag zijn er geen
workshops, cursussen of concerten maar is er
uitsluitend ruimte voor samenspel, jammen en sessies.
Ook andere instrumenten zijn natuurlijk welkom!

Zaterdag 5 oktober organiseert Stichting Draailier en
doedelzak een workshopdag. Tijdens deze dag
bieden we een aantal verschillende workshops aan
voor beginnende en gevorderde spelers. De eerste
drie docenten zijn inmiddels bevestigd!

Repertoire
Tijdens het samenspelen kan er natuurlijk van alles
gebeuren. Iedereen kan een melodie inzetten. Maar
vooraf sturen we bladmuziek zodat er in iedergeval wat
gemeenschappelijk repertoire is. We pikken hiervoor
één nummer uit elk van de cursusgroepen van onze
zaterdagmiddagcursus uit Zeist. Zodoende hebben we
liedjes voor elk speelniveau, waarvan velen in ieder
geval al iets kennen. Het exacte repertoire wordt nog
gepubliceerd.



Aanmelden?
Graag ontvangen we vooraf de aanmeldingen zodat we
het repertoire alvast naar iedereen kunnen sturen. Maar
als mensen spontaan op de dag zelf besluiten om mee
te gaan naar Bourdon in het Bos, dan is dat natuurlijk
erg gezellig. Voor deze dag vragen we een bijdrage van
5 euro iets lekkers voor op de tafel (zoet of hartig).
Aanmelden kan via de website

Natuurlijk bieden we ook beginnerscursussen aan.
Dus ken je mensen die altijd al een keer draailier of
doedelzak willen spelen? Nodig ze uit! Geen
instrument? Geen probleem! Wij hebben een aantal te
leen.

Locatie
Bourdon in het Bos vindt plaats in scouting gebouw Kon
Tiki in het bos bij Putten. Dit is ook met het OV goed te
bereiken. Het adres is Garderenseweg 144, 3881 NC
Putten. Op de website staat ook een route-beschrijving.
Alle informatie over Bourdon in het Bos is te vinden op
onze website. Nodig natuurlijk ook al je muziekvrienden
uit voor de gezellige samenspelmiddag.




Fine-tuning van de draailier door Joop Aalbers. In
deze workshop gaat hij in op het gebruik van
watten, snaren, wieldruk en zelf trompetjes maken
om je geluid te verbeteren.
Muziek die je niet op een draailier verwacht, door
René Meeuws.
Kim Delcour gaat een cursus geven waar zowel de
draailier- als doedelzakspelers aan hun trekken
komen: ze gaan op zoek naar diverse (oude)
stemmingen, harmonieën en wellicht wat theorie.

Ook komt er nog een workshop voor gevorderde
doedelzakspelers en een samenspel workshop. Deze
namen volgen binnenkort…
De workshopdag duurt van 10:00 tot 17:00. De dag
sluiten we af met een hapje en een drankje en
muziek.
Meer informatie over de dag, de workshops, de tijden
en de docenten staat binnenkort op onze website.

Kort nieuws uit onze social media
Meer dan 111 nieuwe folkmelodieën - Kim Delcour
Een nieuwe muziekboek met de melodieën van Kim
Delcour. Zijn melodieën hebben een duidelijke band
met de folktraditie, maar het zijn ook eigentijdse en
originele composities. De partituren zijn voor spelers
van draailier en doedelzak, trekzak en alle andere
instrumenten met hier en daar een 2e stem en
mogelijke akkoorden die het samenspelen kunnen
bevorderen. Het boek is te koop bij Muziekmozaïek
voor slechts € 20
Online draailiercursus
Alex Vacher heeft op zijn website een online
draailiercursus gezet. De instructievideo’s zijn te
vinden via >>> youtube.
Caroline Phillips heeft tijdens een TED-lezing ook
een beginnersworkshop gegeven. Deze is via de
TED website terug te vinden.

Evaluatie voorjaarsweekend april 2013
Onder de deelnemers van het workshopweekend
hebben we een evaluatieformulier verspreid. Uit deze
vragenlijst kwamen enkele opbeurende resultaten die we
zeker ter inspiratie voor volgende workshops kunnen
gebruiken.
De workshops zijn gemiddeld met een 9 beoordeeld. Dat
stemt tevreden, maar we kunnen nog dingen verbeteren.
Zo dienen we in vervolg het luisterconcert een tikkeltje
korter te laten duren, mag de sessie iets eerder
beginnen en lijkt er draagvlak te zijn voor een soort
sessielokaal. Ook werden er veel suggesties voor
docenten en workshops gegeven. De volledige evaluatie
is te lezen op onze website
Twee workshopthema’s die we tijdens de workshopdag
op 5 oktober aanbieden zijn afkomstig uit de suggesties
die jullie noemden.

Doedelzakken op vier
De twee Vlaamse tv-presentatoren Nico Sturm en
David Dermez (van het programma Hallelujaaah)
leerden, in het kader van een lijst van 100 dingen die
ze absoluut willen doen in hun leven, doedelzak
spelen. Ze krijgen les van Luc Ooghe. Bekijk hier het
eindresultaat:
Bagpipes Galore
Dit is een onderdeel van SOAS Radio, een online
radio station van School of Oriental and African
Studies (SOAS), Universiteit van London. Tijdens het
onderdeel “Bagpipe Galore” gaat Cassandre
Balosso-Bardin, op pad om minimaal 130
doedelzakken te ontdekken. >>> Lees meer

Kennismaking met de doedelzak - 1 juni
Balfolk Utrecht wil dansers de kans geven om kennis te
maken met instrumenten en zelf muziek te maken.
Daarom organiseren ze een reeks instrumentele
workshops. Na een succesvolle kennismaking met de
trekzak, is nu de beurt aan de doedelzak.
Zaterdag 1 juni organiseert Balfolk Utrecht in samenwerking met Stichting Draailier en Doedelzak een eerste
kennismaking met de doedelzak. In deze workshop
krijgen deelnemers de mogelijkheid om een middag lang
de doedelzak te verkennen. Onder begeleiding van
Frans Hattink (doedelzakbouwer en -docent) worden de
eerste stappen met dit instrument gezet.
Kennen jullie mensen die altijd al eens een doedelzak
wilden proberen? Geef het door of meldt ze direct aan!
Geen instrument?Die zijn bij de workshop inbegrepen!
Voor meer informatie of opgave >>>lees meer
Deze workshop is voorafgaand aan een bal in Utrecht
met Zigo (met o.a. Pablo Golder en Sophie Cavez). Na
de zomer zal er waarschijnlijk ook een kennismakingsworkshop met de draailier plaats vinden.

Zomerfestivals
Deze zomer zijn er weer veel festivals in Nederland.
Hier een beknopt overzicht van een aantal festivals
die wellicht de liefhebbers van draailieren of doedelzakken interessant kunnen vinden.
7 – 8 juni Orfest
Dit festival in Noordeloos duurt vanwege het vijfjarige
jubileum een dag langer. Er spelen weer veel interessante bands, zoals de cd-presentatie van EmBRUN,
Beatball (de broertjes Bauweraerts op draailier en
doedelzak en heel veel electro-beats), Lirio, de
Vlaams/Estse folk van Estbel en Kelten Zonder
Grenzen (Lies Sommer op draailier) >>> Lees meer

Nieuwe data!
Nog even de data van de activiteiten die Stichting
Draailier en Doedelzak organiseert op een rij:
1 juni 2013

Kennismaking met de doedelzak
(samen met balfolk Utrecht)
16 juni 2013
Bourdon in het Bos
5 oktober 2013
Workshopdag in Zeist
12-13 april 2014 Weekend in St-Michielsgestel

5-7 juli Gooikoorts (Be)
Dit festival in Gooik (naast Brussel) spelen dit jaar
o.a. Malicorne (met Gilles Chabenat), Sol I Serena
(met Guillem Ballaz op o.a. draailier), Trivelin (Michel
Deru op draailier en doedelzak) en Naragonia Quartet
>>> lees meer.
1 – 4 augustus Castlefest
Castlefest (bij Lisse) richt zich op middeleeuwse en
fantasy-scene. Ze programmeren daarbij interessante
acts, zoals BerlinskiBeat (balkanbeats met doedelzakken), Cesair (Fieke v/d Hurk op draailier) met koor en
strijkorkest. Of K.O.B. Conspiracy: een project waarbij
Kelten Zonder Grenzen, Orfeo en Ball Noir zich
verenigen op het podium om zich gezamenlijk te
wagen aan elkaars nummers. >>>Lees meer
9 – 10 augustus Mooi Weekend
Normaal gesproken was dit weekend Folkwoods,
maar helaas gaat dit jaar het festival niet door wegens
gebrek aan financiële middelen. Tijdens het benefiet
heeft Stichting Draailier en Doedelzak nog een
workshop ten behoeve van Folkwoods geveild. Op 9
t/m 10 augustus zullen er alternatieve festiviteiten
plaatsvinden. In het centrum van Eindhoven zijn dan
verschillende mooie muzikale evenementen onder de
gezamelijke noemer 'MooiWeekend'. Het programma
is nog niet bekend, maar Folkwoods wist altijd mooie
dingen te boeken . >>> lees meer
22-25 augustus Boombal (be)
Boombal is een folkfestival in Lovendegem, naast
Gent. Hier spelen dit jaar groepen als Cecilia, Trio
Dhoore, Hot Griselda en Olla Vogala. >>> lees meer

Stichting Draailier & Doedelzak
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.

Bourdonmuziek in Muziekkoepels
Door Bert Verschoor

Een gezelschap van elf muzikanten heeft dit jaar voor de zaterdagcursus ingeschreven bij de samenspelgroep van
Draailier en Doedelzak onder leiding van Ine Blom. De opzet was om ons in vier zaterdagen in Zeist acht stukken
eigen te maken, waarna we op diverse plaatsen in het land in muziekkoepels spelen. Deze stukken had Ine Blom
prachtig gearrangeerd, waaronder een mazurka van Marieke Oortwijn, een van de leden van de samenspelgroep.
Dat was nog heel een gepuzzel, want naast de vijf
draailieren en de zes doedelzakken is er ook nog een
aantal mensen die andere instrumenten bespeelt. Zo is
er iemand van de groep met een Indiaas harmonium,
een speler op een euphonium (een soort mini- tuba),
een saxofonist en blokfluiten. Desondanks kregen we in
die arrangementen in vier zaterdagen redelijk voor
elkaar.

Op zaterdag 16 maart begon onze muziekkoepeltoer
in Sliedrecht. Dat we het overleefd hebben is een
wonder. Er stond een straffe noorderwind op de
koepel en de gevoelstemperatuur was die dag –6! Er
was zowaar nog publiek. Dat was mede te danken
aan Luuk Stegmann, die had een foto van de groep in
de plaatselijke krant gekregen en flyers verspreid. Na
de nodige Irish coffee in het dichtst-bijzijnde
etablissement was de snerpende kou snel vergeten
en herinneren we ons nu vooral het speelplezier.

Zaterdag 20 april speelden we in Barneveld, in
Hoenderloo op de Brink vlakbij het lekkerste ijs van de
Veluwe en in Ermelo. De temperatuur was al een stuk
beter dan in Sliedrecht, in de schaduw een graad of tien
en ook ons orkest was aanmerkelijk beter dan in de
vrieskou. Overal was publiek en die stonden in het
voorjaarszonnetje te genieten. Ook hier was er
overigens weer publiciteit in de kranten en zelfs een kort
radio-interview.
Nu gaan we op 25 mei nog naar Brabant, aan de grens
met Gelderland en tot slot spelen we op 28 juni nog in
Dordrecht en Papendrecht. We beleven er allemaal veel
plezier aan met dank aan Ine en Stichting Draailier en
Doedelzak. Meer foto’s en info op draailier-doedelzak.nl

Volgende optredens
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

Verslag workshopweekend in Sint-Michielsgestel
In het weekend van 20 en 21 april organiseerden we in Sint-Michielsgestel een aantal workshops. Matthias Loibner
en Rémi Decker gaven workshops aan (ver)gevordere draailier en doedelzakspelers. De Vlaamse groep Cecilia
(Jan Leeflang, Thomas Hoste en Greet Wuyts) gaven les aan de (half)gevorderden en de samenspelgroep.
Jonneke Jorissen en Cor Westbroek namen de beginnersgroepen onder hun hoede.
Het was een erg koud, maar geslaagd weekend.
Door de kou en een kachel die deze kou niet aankon,
viel er één cursusruimte uit. Daardoor was het helaas
wat schipperen met de beschikbare lokalen. Gelukkig
was voor iedereen een redelijke plek te vinden en
konden de lessen van start.
‘s Avonds begonnen we met een luisterconcert door
Matthias Loibner en door Rémi Decker, zij sloten
gezamenlijk af met een improvisatiestuk. Vervolgens
bal door Cecilia en tot slot een sessie.
Tijdens de zondag brak de zon door en kon er ’s
middags zowaar nog even buiten gespeeld worden.
Het weekend werd afgesloten met de presentaties
van de verschillende cursussen. De foto’s van het
weekend zijn te vinden via onze website

Workshop Samenspel met Greet Wuyts
Door Harry van den Brand

Greet had voor deze workshop echt veel voorbereiding
gedaan. Zij had aan de hand van de samenstelling van
de groep voor de verschillende instrumenten
interessante arrangementjes geschreven en die ons
vooraf toegestuurd. Daar had ik wel het een en ander
van geoefend. Maar het was toch heel verrassend hoe
het klonk toen ieder zijn/haar partij speelde in het grote
geheel. En wat eerst een simpel wijsje leek werd ineens
een mooi muziekstuk.
De groep van 14 mensen bestond uit: (alfabetische
volgorde)
doedelzakken, draailieren, fluiten, klarinet,
percussie, trekzakken, trompet en tuba, in verschillende
samenstellingen. Lekkere wijsjes als Het Smidje van
Laïs werd knallend neergezet. Maar ook de mazurka
Arthur van Eric Thezé kwam, mede door het slepende
spel van de klarinet, heel gevoelig tot leven.

Als je zo samen muziek maakt ontdek je ook dat
ieder instrument bepaalde (on)mogelijkheden heeft.
En waar de één een lekker loopje speelt, moet de
ander onhaalbare stappen maken, waar je dan
samen een oplossing voor zoekt. Sommige
deelnemers werden hier wat ongeduldig van maar
het resultaat was indrukwekkend. In ons
enthousiasme waren we zo lekker bezig dat we bijna
in tijdnood kwamen voor de presentatie.
Goede workshop, geslaagd weekend, veel geleerd
en voor herhaling vatbaar.

a

Workshop draailier door Matthias Loibner
Door Roald Keuning

De start van de gevorderden cursus draailier was kil.
Dat lag zeker niet aan docent Matthias Loibner, maar
wel aan de temperatuur van de cursusruimte. In
paviljoen 1 (of 2, dat weet ik niet meer) had één van
de twee gaskachels er niet veel zin in. De
temperatuur bleef daarom steken op amper 15
graden. Toch togen wij vol frisse(!) moed aan de slag.
Zoals gebruikelijk bij een cursus draailier begint zoiets
met het stemmen der instrumenten. Echter niet bij
Matthias Loibner. Hij liet ons geluiden maken die
passen bij de omgeving; het ruisen van het bos,
daarna ging het regenen en onweren en nog veel
meer geluiden die je zoal in het bos tegenkomt. Dit is
tekenend voor de manier waarop Matthias Loibner
cursus geeft en ook hoe hij met muziek bezig is. De
cursus was vooral een cursus muziek en niet zozeer
een cursus draailiertechniek.

Naast dit soort meer vrije onderwerpen, hebben we
ook aan twee concrete stukken gewerkt. De ene was
een compositie van Matthias genaamd Augenblick.
Hierin speel je naast de melodie een basbegeleiding
op de bourdonsnaren door deze aan te tokkelen. Het
andere stuk, dat we zondagmiddag op de presentatie
hebben gespeeld, had geen naam. Het had het
meeste weg van (griezel)filmmuziek. We hadden het
stuk dan ook in de wandelgangen SM (Scary Movie)
gedoopt.
Al met al was het een zeer inspirerende workshop en
met de temperatuur is het ook goed gekomen. Dankzij
de flexibiliteit van de organisatie zijn we na de eerste
ochtend verhuisd naar een goed verwarmde ruimte,
het geluid van de aangrenzende doedelzakcursus
voor lief nemend.

Een ander boeiend onderdeel was de vrije improvisatie.
Dat zijn de meeste spelers (inclusief ikzelf) niet
gewend. De inleiding van Matthias is wel onontbeerlijk
om de deelnemers in de juiste stand/stemming te
krijgen. Er werd een beroep op ons gedaan om goed
naar elkaar te luisteren, te horen of je iets kon
toevoegen aan hetgeen er al was. Het ging ook om
respectvol muziek te maken met anderen. Elkaar ruimte
geven en het anderen makkelijk maken om iets toe te
voegen. Het was mooi om te zien hoe alle deelnemers
in opperste concentratie hiermee bezig waren.

