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26 maart lag - met veel moeite - GOE VOLLEK nummer 2 persklaar. wii waren er fier
op cn hoopten het de eerste week van april bij u te kriigen. Maar wal een misrekeningl
Drukken ging vlot, maar bii de verzending liep her mis, zodat de nummers eerst beg,in
mei bi; de bestemmelingen geraakten. Omstandigheden buiten onze wil om, maar wij proberen
cr een mouw aan te passen. Nog llep mis, dat een honderdtal nummers terugbezorgd werden
door de Posterijcn omdal ze niet voldeden aan hel retlement. Daarom onze ekskuses aan
al wie nummer 2 niet onrving. Op navraag versturen wij het u traat. En wrj proberen be-
ler te do€n,..
Even het volgende rechtzetten :
- .ranvrag,en om voortaan GOE VOLLEK te ontvanten, doorgeven van adreswijzigingen,

aanvraten van reeds verschenen nummers en dergelijke worden best rechtstreeks doorge-
teven aan 't Volksmuziekatelier - Baljuwhuis, Kameersweg,2, 1570 Galmaarden.

- alle redacrionele rekslen integendeel, zoals ook dala van optreden en maniJestaties
oI inlo dienaangaande vinden liefst hun weg naar het redaktieadres :
R.Van Craenenbroeck, Vleminckveld 29, 2000 Antwerpen
tel. (01) 2ti 61 4E (liefst lussen 1E.30 en 19.30 u)

Verder merk je wel, dat GOE VOLLEK toch dikker is geworden. Er was dus blijkbaar nood
.ian een lolkinloblaadle ! Kopij is en blilft welkom i En ook kalendernieuws I

Het ligt ook in de bedoeling de verschijnintsdata Îe verleggen : die zouden voortaan I
september, I december, I maart en I iuni moelen worden. Daarom verwachten wij data
en kopij v(x)r nummer 4 uiterlijk op I autustus l::

Renaat

bergen, Frans Jacobs uit Gent oI Lionel
Eauyens uit Eeklo. Over al deze zangers
verneem je dus meer vanal nu in GOE
VOLLEK. Maar er is meer. Ook de
bedelzangers en aanverwanten wil
ik bewust niet vergelen, want het
is eigenlljk bij deze catetorie mensen
dal de wieg van de latere marktzangers
stond.
Wanneer we terugblikken in het recente
verleden, ontmoeten we o.a, ene Frarrs
Jacobs, en over die li6uur zal ik het
nu in een paar regelt;es hebben,
Als zoon van een groenteboer(tje)
werd Frans Jacobs op I I lebruari
IEEE te Buggerùout geboren. Niets
het vermoeden dat hrl oolt eens een
gekende volkszanger zou worden. Noch
in zijn familie, noch in zijn kennissen-
kring is er enig spoor te vinden dat
naar marktzangers ruikt. Zoals bij

14fi, û( frnratro......
Door edele liedent nauw ' tletrokken
bil de uitgave van GOE VOLLEK'
werd mij gevraagd om vo(rr deze "drie-
maandelilkse klapgazet" een biidrage
te leveren. Het artikel moesl evenwel
haMelen over mens€n die het waard
zijn om over te schrijven, over to€
vollek dus. Gezien zo'n vollek met
dc dag zeldzamer wordl en dezen
die er nog zijn nooit in de kiiker lopen'
heb ik dan maar b€sloten om terug,
in d€ tijd le taan zien. Het ware mis-
schien nieteens zo raar om onze vroe-
gere marktzanters even in het daglicht
tc plaatsen. Zoiets kan dan natuur-
lilk niet in één biidrage, en daarom
werd er gedachr aan een driemaandelijk-
se bijdrage.
Wanneer we het over marktzangers
]rebben denken we automalisch aan
mens€n zoals Sadoncs uit Gcraards-



zoveel anderen sPeelt ook bij Jacobs
her toeval een trote rol' Als iongeman
werkt hiJ aanvankeliik als sigaren-
draaier tot dat ziin schoonbroer hen
tot andere gevoelens brentt. Jules
Debruyne, zo heet de man van ziln
zuster, is voerman van beroeP maar
commercie doen zit hem in het bloed.
Hij krijgt lacobs zo ver dat ze samen
als koflieverkopers de markten af-
dweilen. Daarbij maken ze kennis
mel menig marktzanger' Het is voorna-
melijk het geldgewin van deze zanters
die Jules Debruyne doel watertanden.
Hii bewerkt terug zijn schoonbroer_
en samen proberen ze het op hun beurt
als marktzang,ersduo, Jacobs als zanger
en Debruyne als akkordeonist-begelei-
der. Dat alles speelt zich aI in de
beginjaren twintit. Het duo ontPoPt
zich al vlut tot de toP in Vlaanderen.
Frans Jacobs oefent dat beroeP uit
1ot lgltE om dan teru8, te keren tol

ziin vroegere liefde, de marktkramèr,
Nu verkoopt hii echter teen koffre
meer, maar wel van alle slat potten
en pannen. Tijdens zijn loopbaan als
zanger schreef hij niet enkel zijn
eigen repertoire, maar ook voor anderen
waaronder Cattebcke, waar we het
de volgende keer over zul.len hebben
en ook voor de grote Tambær heef t
hi, menige liedteksten teschreven.
Frans Jacobs, die steeds als een voor-
beeldig man door het leven ging, krijgt
het hard te verduren na de dood van
ziin vrouw. Kinderloos tebleven' ver-
koopt hii ziin huis dat hi1 met zingen
heeft afbetaald en drinkt alles op,
Hi j wordt in 196) zonder middelen
van bestaan, zoals dat heet, in het
rusthuis op8enomen om in 1975 het
tijdeliike voor het eeuwige te verwis-
selen.

Rostaharra

Roger Hessel is al vele jaren gepassioneerd door. de marktzangers en hun liederen. Over
Tairboer schreef hij een omvangrijk boek vol. Hij is voortdurend op jacht naar "vliegende
blaadjes',. Dat ziin de Bedrukte liederteksten die door de marktzangers verkocht werden
bij hun optredens. Roger heett en heilige schrik dat dit drukwerk verdwijnt in kachels,
vuilniszakken ol papiermolens. Hebt ge in uw archief, in moeders lade of in Srootmders
papieren nog dergeliike liedteksten, stuur ze dan op of verwittiS !

Roger Hessel - Hovenierstraat 30 - tOfl) Brugge
tel. (o50) n 74 64

Vanzelfsprekend zijn alle andere gegevens in verband met marktzan8ers even harteliik
welkom !

Over de marktzangers verschenen e
van het Volksmuziekatelier Galmaard
ceerde Lr* lndestee3e een biidrage
onder onze marktzangers. Luk is biz
soonlijk kent. Hij zoekt echter haast
van Gustaaf. Wie kan hem helPen ?

Luk lndesteege
Toekomststraat ll
3610 Diepenbeek
Tel (oll) J2 )4 22
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lUist je dat er in Frankrrjk een uitgeverij
b€staat, die zich gespecialiseerd heeft
in uitgaven voor de diatonische akkor-
deon ? Zij brengt boeken (waaronder
een leermetode), cassetten, muziekbla-
den en plaren op de markt. Voor katalo-
tus en m6er inlichtingen :
Edilions CARUHEL
Gu.illac
F 56E00 Ploermel (Frankri;k)
Tel z OO-3)97742719

Yooqrllc/I
Wii zijn folkgroep FLORK uit Berlaar.
Ons repertorium bestaat voornameliik
uit lersc en Vlaamse volksdeunties,
6emengd mct andere Eenres uit de
volksmuziek, zoals "square dances",
"cajunttr,..
Onze muziek varieerl van ritmische
dansmuziek en meezingers lot baliades
cn meeslepende melodieën. Soms
komponeren we zelt een nummer,
maar meeslal stekÊn we traditlonele
liederen in een ander kleedle.
Dit alles wordt aan elkaar gesproken
en mel wat humor overgoten,
Samenstelling van de groep l
Luc Ceulemans, accordeon, mandoline,...
Jan Thoelen, banjo, bouzouki,...
Patrick Van Beeck, gitaar, zang.
Lieve Sak, percussie.
Lieve Eoogmansrviool, zang.
Greet Nils, tin whisrle, blokfluit.
llim Ceulemans, akoestische basgiraar.
Kontakt : Smidstraar 2O6 - 2590 Ber-
laar - tel. l0tr 4t2 15 )i.

u5

Dit keer staat de'mondrarmonika
in het teken van de belangstelling.
Kurzusgever is Roger Hesscl, die
erover het volgende kwijt wil :
Gezien de korte tijdspanne is de kurzus
minder interessant voor mensen die
n08 nooit een mondmuziek hebben
bespeeld, Daarom dacht ik dat het
aanrrekkelijker zou ziin voor diegenen
die het spelen reeds min of meer
onder de knie hebben (en dat is dan
liguurlijk bedoeld) maar die de tontslag
nog niet kennen. Miln bedoeling voor
dat week-einde is dan ook de tongslag
(de bassen in de volksmond) aan te
leren bij verschillende rithmen zoals
wals, skotisch, marsch, tanto, enz.
Moest er nu echter toch iemand zijn
die zells zijn schoonmoeder wil opoffer-
en om toch maar te leren spelen,
ja... dan kunnen we die sukkelaar
toch moeilijk weigeren en hebben
we speciale volmachten voorzien om
die man loch te leren spelen.
De aan8,ewezen toonaard van het
mondmuziek is zoals steeds G oI
C. Hoewel her toch niet van zo'n
belang heelt bij het aanleren van
de tongslag.

PRAKTTSCHE INLICHTINGEN
+ Maximum aantal deelnemers : 15

* Kursustiiden : zaterdat van l0 tot
17 uur
zondag van 9 tot 16 u

Overnachting : in de slaapzaal van

hèt Baljuwhuis - bedden, lakens en
dekens ter beschikking.

t Kursusgeld : hierin is begrepen :
kursus - overnachting - twee middagma-
len - één onlbrjt en één avondmaal.

lrr-hrijving : ten laatste twee weken
voor aanvang van de kursus door storttng
van ll(X) bef op rek.nr 0EE-2010362-
J2 van het VOLKSMUZIEKATELIER
BALJUWHUIS - Kammeersweg 2 te
1570 Galmaarden met vermelding
van kursus en kursusnummer.

ftrt



(rrro
Bil dc Vlaamse ,orUrUu^rr*r@
verscheen van de hand van André De
Bra en Nora Vande Voorde - Hendriks
CENTSE KONTRADANSEN' rYaarin
opgenomen muziek en dansbeschri,iving
van )5 dansen uit de uitgave Cent
Contredanses van d'Aubat de St.Flour
(Gent rond 1767). Her werk van lr0
blanzilden bevat niet alleen dansrnu-
ziek, dansbeschriiving, maar ook een
uitvoerige inleiding met situerinB van
Daubat,- de dans en de muziek in de

tijd, zelfs een woordie over de kledij
in d€ achtiiende eeuw' Priis 650 frank'
Verkrijgbaar bij VVKB, lsabella Brant-
straat 2E, 20lE AntwerPen.'t Klidcske bracht begin iuni zijn

negende werkstuk op de markt I Een
volledig instrumentale plaar op 2

tezonten nummers na. Voor de muzikale
stukken werd voor een keer niet teputuit eigen optekeningswerk, maar werd
BeS,repen naar meestal ltde eeuwse
publikaties en handschriften, waaronder
D'Aubal de St.Flour, Trappeniers,
De Gruyter, e.a.
Voor het eerst gebruikt 't Kliekske
ook de kombinatie bas en viool als
begeleidingsinstrumenten en krijgen
fijfer en blekkelluit de aandacht die
hen toekomt.
Verder komt net als op de vorige
platen het hele assortiment van traditio-
nele Vlaamse volksinstrumenten aan
bod : doedelzak - draailier - hommel
hermonika - eenhandsfluit - mondhar p
schalmei -, rietpijp - kleppers - kerl-
stok en snarèntrom. De opnamen gebeur-
den als naar traditie door de studio
Gilbert Steurbout te Gent. Er werd
ook een compact-disc gerealiseerd.
cBs 2&rtot77 I

September zou ook het Brabants Yolks-
or*est met een nieuwe plaat op de
markt komen. Ook hier compact-disc.
Meer nieuws wellicht in volgend GOE
VOLLEK,

V.Z.J. FOLKCORNER DEN APPEL
moeten wij u zeker niet voorslellen.
Op zoek naar een goeie lolkplaat
Bi, Mil komt u altijd- rerecht. Muar
oplettcn geblazen, want er is een
verhuis op til l!!
Vanaf crgercr l5 juni lgEZ (let op
de nuance !) is Den Appel gevestigâ
op hct yoltende adres :
Pieter Van Cauwelaertstraat llj
l7lr0 Ternat
tel. (02) 5E2 t5 64

En een belangrijk berichtie voor de
Antwerpse muziekbouwers I Onlangs
startte er een open atelier voor mensen
die zelf hun eigen muziekinstrument
bouwen of herstellen. Gereedschappen
en deskundige raad staan ter beschikking
't Muziekatelier vzw
Zwartzusterstraat 24b
2000 Antwerpen
tel (03) nl 56 24

WARTZUSTERSSTR.
ANTWERPE
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historische volksmuziek
ballades en oude instru-
mentale muziek.

Pommers, kromhoornst
luil, tamba, bliklluit'
slagwerk.

Gitaren, banjo, mandoline,
auto-harp, tin-whistle,
flddle, contrabast
klarinet, slagwerk.

lerse fiddle-nummers,
Bluegrass en rag,time,
visuele gags.

Flg us To YolJ

Diatonisch accordeon,
draailier, doedelzakken,
Iijfer, klarinet, violen,
cello, conirabas, hommel,
tromboner slagwerk.

Traditiorrcle dansmuziek
uit de l9dc ceuw.
Volksbal.

LIIBI,JRGS DAI{SORKEST
LlIX)

Doedelzakken, draai-
lieren, viool, fluit,
hommel, lijfer, volks-
s.lagwerk.

Traditioncle muzrek
van de mtddeleeuwcn tot nu.
Dansmuzick, marktcq;-
receptres...

Violen, diatonisch acc.,
draailier, doedelzakken,
lijfer, fluit, tin whistle,
cisters, klarinet, slatwerk.

Tradrrionele cn nieuwe
volksmuziek : vlaams'

frans, iers.

Diatonisch en chrornatisch
accordeon, banjo, giraar,
sax, slagwerk.

Jenever- en drinkliederen.
AA-smartlaPPcn.



Luk tndesteege, onvermoeibaar ortanisator en speurder is hel oosten des lands bezorgde
ons een inte-ressant overzicht va-n de volksmuziekgroepen in LimburS. De volksmuziek
do€t hel op het ogenblik in Limburg goed. Er is niet alleen een kwalitatief hoog niveau
bereikt, maar ook de uitstraling is positief te no€men. Doe zo voorl I

Wij willen wel even de aandacht er op vestiten, dat naast de vermelde SroePenr tal van
Limburgse volkskunstgroepen een eigen orkestlé bezitten, dat naasl hel volksdansreperlorium
meestal ook andere volksmuzrek naar voren brengt.

CÉîtt4;,t fftt

4e7r 4
Musica vzw
Herman Eaeten
PB 4'
3570 Peer
tel (0ll) 63 21 64

4q61 6
LP 16 years
Racoon 500 157
LP Thatrs Live
(1979\

Luc Cuppens
Krollebosstraat I
35ll Kuringen - Hasselr
tel (ol l) 25 t6 65

4q84 7
LP Volksmuziek
Phonic 3985 006
Democassette

Luk lndesteege
Toekomststraat I I
3610 Diepenbeek
tel (0ll) J2 14 22

4185 6
Chris Geris
Stalstraat 2
36EE Molenbeersel

)181 4 Democassette

Wim Poesen
Truyenlandstraat I6
1600 Genk
tel (0u) 35 41 55

)196 3 LP De feneversuite
(eigen beheer)

Luc Cuppens
Krollebosstraat I
3522 Kuringen - Hasselr
tel (011) 25 L6 65



U,{T hAAR

o<iluLi A
Yrii<tar /7/t7 - Gaimaarden
Opening tentoonstellinS HET DRAAI-
ORCEL - Bal;uwhuis

lcçl van 4 trol lllTltT - Neuldrâteau

Yallonie.
lnl : rue de l'Eglise l5 - 69)0 Grupont
Tel : (0t4) 16 67 19

Zqtuc 5l7lt7 - oerJr'lem
Aran

Zqtus. )l7tt7 - Pdttie - ll-fr u
'r Kliekske - Scoutster rei n-Bosweg

Iaandat 6/7/t7 - Knolùe-Heist -
't Kliekske - zaal VC Coudekerke

Yriida*, l0/7/t7 - Mater
Tradi tione le S t- A melbergaommetanS
met narrendans, Iiifelaar en trommelaar

vanaf 10.00 u.

ZatcrdaS, ll/7/t7 - Erussel
Brose lla Folk met Canto Vivo, Benat
Achiary (Eus) Pascal Gaigne (FR),
llslandsuite, Bob Brozman (USA),
Boys ol the Lough (GB), Gwenn Ha
Du.

Zoodar lZ7lS7 -= HeYthuvs€n 
=(ry!)

fGganum oP een Franse markt 13.00u

AllIIEEB
ll t/m l4l7lt7 - St.Charùcr (Indre-'

Markt der instrumentenbouwers
65 stands - Muziekoptredens uit
Breragne, Asturiè, Schotland' Ierland'
Occitanrë, ltalië, Engeland en Portugal.

lnl : Comité George Sand
5 place du Marche
F )6400 La Châtre

Tel O0-3)54482154

Dinsdag 2ll7/t7 - C'cnt - l6ix\r
Volksdansleest op het St-Baafsplein
in het kader van de Gentse Feesten.

loensdae 29/7/E7 - Ucstdrter
Aran

YriidaR 3ll7/t7 - ùanouter - l9.O0u
l3e lnternationaal Folklestival
Fanfare Dranouter - Bisserov Sist.(BC)-
Vannes Van de Velde - Try Ann (Bzh)
Brussels Folkfriends,

cvCO#Tuc
Zaterdas l/t/t7 - hanouter
Kollasuvndan (BoD - c-ticanto (I)

o (l)
(Aus)
Men

They Couldn't Hang (GB) - Cita con
el Pasado (Dom)

Zo.tda* 2/t/t7 - Ilanqltcr
The Deep Kreek Jazzsuits - Dabrowa
Family (PL) - Kadril - Capercaillie
(Schot) - Asa Jinder (S) - Beausoleil
(USA) - John Prine (USA) - StecleYe
Span (GB) - From us to you.



EEEO Tielt.

- 20.00u
teau de la

zarerdaF t/t/t7 - Tielt - 20.otr
Kloef-Folkfeslival met Zomaar,
Tourdijon, Nino Garcia, Alfred
Ouden, Kristien den Hollander,
Mosselmans, Piet Sercu en
le ven.

VriideR 7/t/t7 - Tielt
Volksmuzikantenreùnie in't Kloefke
Info : R.De Erabandere - St Jansstr.2

2l t/m Z)/E/t7 - Galmaarden
Negénde stage traditionele
muziek en instrumentenbouw.
Meer details op inlegblad, alsook
inschr il vingsfor mulier.

Zondas 30/t/t7 - KerkoE
Oogstfeest van de Limburgse Volks-
kunstgroepen - Wil Kasteel

âgvrçsbgt
Yriidas 4/9/t7 - GaasH
't Kliekske

zaterdae 5l9lE7 - Veer(NL)
Organurn op het Straatmuzikanten-
festi val

zaterdas ,l9lt7 - Terallerte
't Kliekske

I 6.10u DansgroeP Lange
20.00 u Brabants Volksorkest

Forge

Aran,
den

Rila
Frans

Maandae l0/E/t7 - Koksiide - 20.00u
't Kliekske - Reigersnest

lf t/m l7lt/t7 - Lichtaart
Kurzus spelen en dansen voor volks-
dans - lnl : VDCV (0i) 2t0 75 80

Zrtsr@_!ll!l!z -la!r
Aran

Zaterdar l5/t/t7 - Hinlene - le.OOir
Jan Smet op de Havesdonkieesten.

zq}ddE l6lEltT - Lichter.It - ?o.oo')
Lido voor VDCV op Hoge Rielen.

Zondas l6lt/E7 - Aree - l3.00u
Organum op het Breugeliaans Feest.

- Neeroetererr
ven - 20.00 u

Dansgroep Lange VapPer (nam)

het Openlucht-
I in dc huisjes'

optredens en oPenluchtbal.
lnfo : (o=lQ 2! t4-p"

spe lfest i val '
Ze&

Lesgever : Ro8,er Hessel
Zie details elders in dit nummer'

Nadine Cuesta
lnl : (0E7) 3l 71 50

ten Haan

muz lek,etc...

Yr

Zaterdag 22lt/t7 - Viinanrsrad€(Nl)
Organum op de Kasteelfeesten

Zate,t^p. 29ltl\7 - Temse - 2O.fifr@-



kinderarelier.
lnl : (0t4) .rl l0 03

r
ffidelzak-

en Danskurzus.
lnl:OO-tlt022l25l

oKTOriEr.,
Doedelzaktentoonste I I rng
Lezingen door Hubert Boone en allerlei
optredens.

Itsrdcrdar l/10/t7 - Hetmondôr)20-OO
't Kliekske in de Stadsschouwburg

vriidar 9/10/t7 - st-Ulrik3-Kapelle
It Kliekske - 20.00u

Zat ida* l0/10/t7 - Bcersel - l6.flf.rIt Kliekske - Unerg,G.Geze.llestr

- Galmaarden
MAKEN

Lesgevers : Hans en Machel GODE-
FROY.

I t/m lulolt7 - Alde Bi6cn
Kurzus spelen en dansen van volksdans
lnl : VDCV rcJ, 2t0 75 t0

færsdas, lulllt7 - Rotterdam
't Kliekske

16 t/m lUlOlt7 - Mesdr (NL)
Volksmuzikantentreffen met interna-
tionale LroepenPresentatie' concert
en bal (o.m. met Lido)
lnf : (oll) 22 E 94

Zo.tdag 2tl10/t7 - Alk.naâr NL) -
't Kliekske in de Stadsschouwburg
om 20.00u.

kest, Moezelaar en Johan Carriin'
Zaal Cal{ac, Collegestr.
Inl : (03) 777 22 25

Novgr',+Fq)
Ueekend le en l5lltlt7 - Borzê
Diverse dans- en muziekstages.
Kinderatelier.
Inl : (0t4) sl l0 0l

ærg;î.lEpf-)
samensPel
desteege).

Inl : (0ll) 2l 14 )1

van verschillende Limburgse
vol ksmuzi ekgroepen
zaal De Ster

Zondar 20l12lt7 - Alde Biesen
lnternationaal Violistentreften met
Hubert Boone als voorspeler.
lnl : (0ll) 32 14 22

.I

om
K lleks

20.00u.

?nrrwsDallntétûMlr

?,atËùs. lTll0ltl - Hor.rllralen

zdÉôs lt/101!Z__:___uenrelg--0r!)--

-l/oôr -tra/e/&,
of D€ tseD*KTi6

Oailober l9t7 - Peer

Org. Dansgroep Lange Wapper.

l7,OOu nilrwEeîa,/ - Zoto o
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9e STAGE

vAN 24 llut 29 AUGUSTUS

ATELIER !'OLKSMUZIEK

Van maandag 24 augustus (10 uur) tfm zaterdag 29 augustue r87

(10 uur) heeft in het Baljuwhuis te Galmaarden de negende sÈe-
ge traditionele volksmuziek en instrurnentenbouw plaats.

Hierbijgevoegd vind 'je 
meer informatie, samen Bet een inschrij-

vingsformulier i.v.m. de verschillende sessies. Het inschrij-
vinesformulier dient te zonden te worden semen met het be-
wijs van betaling naar het BAIJIIWHUIS zelf. De inschrijving is
slechts effektief op het ogenblik dat het vereiste bedrag ge-
stort wordt cp rekeningnr. 088-2010362-32 van het VolksmuzLek-
atelier Baljuwhuis, Kamrneersrdeg 2 te I57O Galmaarten

Deelnemers aan de stage vanaf 12 jaar betalen 4.500 F (dit
bedrag omrat een exemplaar van het jaarboek 1987). Vanaf de
tweede deelnerner van eenzelfde gezin betaalt men 4.OOO F. Uit-
sluitend kinderen van ouders die deelnemen aan de stage kunnen
terecht in een speciale kindersessie nits betaLing van 2.OOO F.
De babysitdienst wordt verzekerd tijdens de lesuren en is ter
plaat,se te betalen aan de som van 1.OOO F. Voor speciale baby-
voeding dienen de ouders zelf in te stean. Het elapen gebeurt
in door kursisten meegebrachte tenten of in voorlf te rerenre-
ren slaapplaatsen in het Baljuwhuis zelf, aan 2OO F per dag.
Het bestek (vork, lepel, mes, bord, drinkbekerr...) dient nen
zelfmee Èe brengen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot
250.

Naar goede gewoonte zijn er opnieuw avondaktiviteiten voorzien :
workshops, lezingen, optredens van binnen- en buitenlandse
groepen en solisten.
Van 4 juli t/n 30 augustus 1987 loopt de tentoonstelling
I'HET DRAAIoRGEL IN VLMNDEREN. ASPEKTEN vAN Bouil EN HISToRIEKII.

GELIEVE VOOR HALF JT'LI IN TE SCHRIJVEN A.U.B.



SESSIEMOGELIJKHEDEN

1. SESSIE HOMMEL

Gegeven door Rirreke DEMEULENAERE
Kwijtveldstraat 16 te 2980 Boortmeerbeek

Aanleren speeltechnieken en inzicht in repertoirekeuze.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een hormnel in
sol gestemd.

2. SESSIE DRAAIIER

A. BEGINNERS - gegeven door Hans QUAGHEBEUR, MaldegemsÈraar
19 te 9760 Zingem

Stenrnen en afsÈerrmen van het instrument, speeltechniek,
repertoi-rekeuze. Deelnemers dienen in het bezit Ee zijn
van een bespeelbaar instrument.

B. GEVORDERDEN - gegeven door Martin SLIART, Oude Schans 1OB,
1O11 KZ AMSTERDAM

Speeltechniek, versieringen, melodische omspelingen en
aandacht vooral voor Vlaams repertoire. Het beheersen
van de vierslag is noodzakelijk.

3. SESSIE DIATONISCHE HAR}fONIKA

A. BEGINNERS - gegeven door Pierre DEPRET, rue St. Véron 22
te 144O Braine-1e-Chateau

Aanleren speeltechnieken, repertoirekeuze en eventueel
samenspel.

B. GEVORDERDEN - gegeven door I^Iilfried MOONEN, Voerberg 2
te 1685 KesÈer

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een harmonika
sol/do G/C) en eventueel cassette-recorder.
Aan de hand van Vlaamse volksmelodieën en oefeningen zal
de speelteehniek, gebruik van bassen (begeleiding) en
versieringen aangeleerd worden.



4.

Gegeven door I^III{ BOSl,iAr\S,Kwijtveldstraat 16 - Boortmeerbeek

Aanleren bespelen van een fijfer, vertrekkend vanaf basis-
principes en streekeigen Vlaamse fijfermelodieën. Er is
uiteraard ook ruimt,e voor gevorderde spelers. Er worden
15 fijfers ter beschikking gesreld.

5. SESSIE VIOOL

A.

B.

BEGINNERS - gegeven door Jos DE BMEKELEER

Bevorderen van speeltechniek + reperÈoire.
eenvoudige Vlaamse melodieën.
GEVORDERDEN - gegeven door Luc pILARTZ, 13

Meerstenrnig spelen, volksmuziektechnieken,
uitwisselen van speelstijlen.

Aanleren van

Wayai, 4882
SARl

uitdiepen,

6.ffi
ATLEEN vooR GEVORDERDEN - gegeven door Luk BosMANs, Meise-

laan 33 te 2921 Kapelle o/d Bos

verbeteren speeltechniek en repertoirekeuze. versieren en
aanleren van geschikte doedelzakmelodieën ; meerstenmig
doedelzak spelen.

7 . SESSIE INSTRUMENTENBOU^I

Gegeven door Gerrit VAN DEN DRIESSCHE, Broekstraat lc
3211. TIELT-IdINGE
Bouwen van een hommel.

8.ffi
Gegeven door I^Ialter HEYNEN,
Nodige ervaring op muzikaal
één instrument is voldoende.

Grore Singel 42 te 2.l20 Schoten
gebied hebben en bespelen van



9. SESSTE ZAr{c

Gegeven door Wannes VAI{ DE VELDE en Wivina DECOSTER

BewusÈ zoeken naar eigen zangstijl met benadering van
traditionele liederen. Buiten het meerstemig samenzingen
worden "stemproblement' individueel aangepakt.

1O. DAI{SATELIER

Gegeven door Renaat vAl{ CMENENBROECK, vleminckxverd 20 te
2OO0 Antwerpen.

Bijschaven van paardansen aan de hand van traditionele
streekdansen. voorwaarde : gemakkelijke kledij en dansschoe-
nen met buffelleren zolen. Er wordt vooral aandacht besteed
aan de 19de eeuwse dansvormen : Scottish, Mazurka, I^lals,
po1ka,... De ervaren danser kan techniek bijschaven. De
beginneling leert er de basis.

11. SESSIE PERKUSSIE

Gegeven door Bernard vANDERIIEYDEN, Bart PLATTEAU en Herman
DE I47IT.

Een kennismaking met een grote verscheidenheid van tradi-
tionele perkussieinstrumenten. Iedere dag Ies van een an-
dere lesgever in zijn specialireit zoals bijvoorbeeld mond-
harp, tromroffelen, tamboerijnen, kleppers, lepelspelen,
snarentrom, 

r 
enz . . .

12. KII{DERSESSIE

Gegeven door Gautier FREÙIAUT, e.a.
Onderverdeeld in tnee groepen : boven de 6 jaar en onder de

6 jaar.

13. EEÏffi-

Tijdens de lesuren.
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9e STAGE

24 T h"I 29 AUGUSTUS

INSCURIJVINGSFORMTJLIER NEGENDE STAGE TRADITIONELE VOLKSMUZIEK
EN INSTRIIUENTENBOMil

NAAU . ... VOORNMM.

ADRES

POSTNII}IMER Tel.. ....LEEFTIJD ..

zal deelnenen aan de sÈage voor traditionele volksmuziek en
instnnentenbouw van m.andag 24 tfm zaterdag 29 augusÈus 1987.

1. HOMMEL

2. DRAAILIER -

3. DIâTONISCTIE

4. FIJFERFLUIT

5. vrool

6. DOEDELZAK

beginners

gevorderden

HARI'TONII(A

beginners
gevorderden

beginners
gevorderden

7. INSTRIJMENTENBOI]W

8. SAMBNSPEL

9, ZAlrc

1O. DANSATELIER

1 1. PERCUSSIE

12. KINDERSESSIE - + 6 jaat

--6jaar
13. BABYSIT

Ik sehrijf heden de deelnemingsbijdrage van .....F (4.5OOF
eer8te persoon huisgezin, 4.ooo F volgende, 2.ooo F kindersessie)
over op rekeningnuEBer 088-2010362-32 van her Volksmuziek-'atelier BALJTWHUIS, Karnmeersrdeg 2 te L57O Galmaarden

Ilandtekening,

Gelieve dit formulier, samen uet een betalingsbewijs vôôr 15juli '87 terug te sruren aan : pRovrNcrAAL rnnrcnltnuu BALJUWHUTS
Kannreersweg 2 te 1570 GALMMRDEN.


