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tot de folk. Waarbij dan de diskussie weer kan geopend worden'..
Qua da-ns vooral beperken wij ons momenteel tot het aankondigen van die bals of kurzussen,
die nauw aansluitend op het huidige folkgebeuren in Vlaanderen, met name de l9de eeuwse
dansmuziek. Volksdansbals en dito oefenstonden en dito kurzussen, wij zouden ze 8raa8
vermelden, maar momenteel kan het echt niet... Wij hopen op later'

Renaat

als Moravië en Slowakijë kent, organi-
seerde in I 981 zelfs een festi val in
het teken van de zwaarddans.
Misschien lijkt het u toe dat Vlaanderen
weinig te vertellen heelt in dit interna-
tionale gezelschap. Njet is minder
waar. Want niet aljeen bezitten wi.i
daar die merkwaardige trawanteldans,
uitgevoerd door zes mannen, begeleid
door de trom en gedanst met stokken
en een reep. Maar ook stamt de oudste
vermelding van een zwaarddans uit
onze kontrelen. En wel uit Bruggen,
waar wij in de stadsrekeningen van
l)E9 lezen, dat de sciplieden met
swerden speelden achter de stede
en daarvoor beloond werden. Blijkbaar
was hel daar heel dikwijls om te doen
: beloond worden met wijn of bier
voor een gebrachte prestatie. Dat
stelt de uitvoer.ingen op één lijn met
gebruiken als het Heiluizen, het Nieuw-

dikwi jls terut
mmigen steden
rs zel{s eigen
in Tongeren.

a de Beelden-
storm, de processies gezuiverd worden
van hun wereldse vormen, dan worden

€.V€fr'TZW
Zwaarddansen is een onderwerp, dat
in de volkskundige publikaties, zelfs
internationaal, vrij regelmatig aan
bod komt. Het is ook een vrij lascine
rend gebeuren : een aantal mannen
reiken zwaarden of stokken aan elkaar
om een kring ol rei te vormen en
zonder dan verder deze formatie te
verbreken voeren zi.i tal van figuren
uit : over en onder één of enkele
zwaarden, bruggen, poorten, vormen
ze sterren met de ineengevlochten
zwaarden, en zo meer.
Hier en daar in Europa verspreid vinden
wij not dansen, die rechtstreeks uit
het verleden tot ons gekomen zijn.
In het Noorden van Engeland leeft
de traditie tot op de dag van heden
voort. Zo ook in het Franse Briançon
en in enkele plaatsen in Duitsland.
De Kempen kennen de trawantel,
een stokkendans uit Westerlo, die
alle kenmerken van deze dansen in
zich draagt. Zo ook kent men momenteel
een revival in Piemont, terwi.il op
het lberische schiereiland er met
zekerheid nog heel wat ononttonnen
materiaal te ontdekken is,
De laatste jaren hebben de zwaarddan-
sende verenigingen reeds meermaals
een reûnie gehouden. Enkele malen
reeds in Yorkshire. En ook reeds in
Fenestrelle en Bagnasco in ltalië.
Tsiechoslowakijë, dat ook tal van
nog levende vormen, zowel in Bohemen,



de sporen van zwaarddansers Plots
vrij zeldzaam. Toch bestaan ze hier
en daar voort tot tegen het einde
van de negentiende eeuw'
Al bij af kennen wij momenteel zo'n
kieine 300 vermeldingen van optredens
van zwaarddansers en dat slaat dat
op een dikke I00 Eemeenten uit het
viaamse Iandsgedeelte, zeeuws-vlaande-
ren en frans-vlaanderen. Het hoofdaccent
schijnt zich te leggen in de beide
Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.
Axel en Hulst waren bijvoorbeeld
brandpunten. De meeste vermeldingen
slaan, zoals gezegd, op de vijftiende
en zestiende eeuw.
Nu is het zo, dat wij hebben moeten
vaststellen, dat heel wat teksten in
verband met zwaarddans, of verkeerd
seinteroreteerd werden, of uit hun
ierUanà gerukt of zelfs verkeerdelijk
gelezen, Wij ziin daarom begonnen
àan een reusachtig werk : het contro-
leren en analyseren van de SeBevens
in verband met de reizwaarddans,

uiteraard hoofdzakelijk deze ujt het
vlaamse landsgedeelte (met inbegrip
van zeeuws-vlaanderen, lrans-vlaanderen
en enkele randgevallen.
Rechtstreeks opzoeken in de stads-
en kerkrekeningen is een tijdrovend

werk. Wij werken dan ook aan de
hand van Begevens, die in diverse
publikaties te vinden ziin. Zo publiceerde
Eugeen Verstraete in de oorlogsiaren
een heleboel tegevens. Zo ziin er
ook tientallen Sesevens te vinden
bij Vanderstraeten.
Er verschijnen echter zoveel publikaties
in de heemkundige sektor' dat wij
onmogelijk alles kunnen biihouden-
Daarom durven wij uw hulP inroePen
leest gii ertens over zwaarddansers'
laat ons het weten. Wij zullen het
met plezier uitpluizen ::i

R.Van Craenenbroeck

Leest gij in dorps- of stadsmonografieën, in heemkundige pub.likaties of-in.geschiedkundige
werkenl oud of nieuw, iets over zwaard- oI stokkendansers, van hjer of elders, dan houdt
Renaat Van craenenbroeck, vleminckveld 29,2ooo AntwerPen tel (03) 2u 61 4t
zich warm aanbevolen om daarvan op de hoogte te worden gebracht'
Sommige steden, waar vrijwel zeker gegevens moeten te vinden zijn laten het volledig
afwete"n : bijvoorbeeld Oudenaarde, Lier, Lokeren, Hasselt, om enkel de voornaamste oP

te noemen.
Fotokopiekosten worden Sraag terugbetaald l

T ++4NDb0
Hub€rt Boone, Laar 19 g, )092 Nederokkerzeel - tel 016 65 65 85 zoekt voor "het handboek"

getevens over volgende accordeonbouwers :

te Antwerpen in de jaren 2

nsstraat en oP de Veemarkt.
bewaart het Instrumentenmuz
met een diatonische melodiek
gediend tê Beveren-Vaas als

- Van Roten uit-Mol-Millegem.

- Jan Vermant uit Boom, die overlaatst nog in het nieuws kwam als bouwer van de officieus
kleinste harmonica tei wereld ( :) Niea groter dan een filtersigaret en acht noten op

pianoklavier !

Hubert wil graag zoveel mogelijk over deze mensen te weten komen : hun leven, hun aktivi-
teit, hun alstammelingen...
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In Duitsland circuleert onderstaande melodie als traditioneel vLaams tn kringen van draai-
lier- en doedelzakspelers. Jan Soete speelde ze Herman Dewit voor, die noteerde, maar
hem niet kon vertellen waar deze melodie ergens vandaan komt. Wilt ge Herman uit de
nood helpen ? Laat hem dan delen in uw eventuele kennis. Zijn adres is nog altijd : Molen-
straat 62 \ B 1685 Kester - Gooik.
Tel 054 56 64 39

.?-ro4NAAR, *tsot?
Om volksmuziek te leren ? En waarom
niet ...
Voor zover onze informatie volledig
is zijn er in het vlaamse land slechts
twee mogelijkheden om in "school"-
verband volksmuziek aan te leren.
De eerste en meest uitgebreide moge-
lijkheid bestaat aan de Jeugdmuziek-
school Vard de Beer te AntwerPen.
Daar vindt ge de kans om volgende
instrumenten aan te leren:
doedelzak (Jean-Pierre Van Hees)
diatonische harmonika (Geert Van

den Elsacker)
draailier (Lieve Verbeeck)
dulcimer - hommel (Jeremy Vervoort)
samenspelgroep volksmuziek.
Dat wat betreft volksmuziek' Maar
verder worden er kursussen geteven
over: verbale expressie - stemvorming

en solozang - gitaar - luit - klavichord
virginaal - spinet - klavecimbel -
piano - vedel - gamba - viool - altviool
cello - blokfluit - traverso - dwarsfluit
- klarinet - saxofoon - tromPet
tuba - bastuba - diverse samenspelgroe-
pen en koren - algemene muzikale
vorming (zowel voor kinderen als
voor volwassenen).
De school kampt momenteel met
een reuzegroot probleem : dat van
het vinden van geschikte en voldoende
lokalen I I I Vermoedelijkzal men
een onderkomen vinden in de Henri
Van Heurckstraat 2l (vlakbij de Vogelen-
markt), maar wie Seinteresseerd is
belt beter eerst even met Lieve Ver-
beeck 03 - 667 53 27.
Suggesties om geschikte lokalen te
vinden z\jn eveneens zeer welkoml



De Jeug,dmuziekschool y.in Sint-Ni-
klaas, in september 1960 Sesticht
door Ward De Beer met enkele anderen,
is gegroeid uit volksdanskringen. Van-
zellsprekend dus dat de volksmuziek
reeds vanaf het begin in de belang-
stellint stond, daar waar de rneeste
of f iciële muziekscholen en -academies
dit soort muziek nu nog steeds minder-
waardig vinden en er uiteraard geen
onderricht in geven. Voor de Jeugdmu-
ziekscholen ligt, ondanks "hervormin-
Ben" van het muziekonderwijs, dus
nog steeds een belangrijke taak te

Twee nieuwe lolkclubs in het Brusselsel
De eerste heet GOEVOLK vzw (wij
hebben er niets mee te maken I )'
Zil stell zich voor als een vereniging
van goed volk (enkele ex-TSLEUTEL-
GATters) die zich wil bezighouden
met g,oeie folk,..
Acht (8) concerten ziln gepland in
DE TOMMENMOLEN, Tommenmolenstr
I8 te GRIMBERCEN.
GOEVOLK vzw zit r-net mooie dromen
GOEVOLK vzw heeft dan ook een
bankrekening geopend, maar die staat
voorlopig nog op nul komma nul.
Voorlopig... want ii.i, beste folkliefhebber
stort natuurlijk onmiddellijk een dikke
som op rekenint nummer
035 - 1046445 - 50 van het Steunfonds
van GOEVOLK om
GOEVOLK vzw te helpen en zo

wachten ! zorten
van volkse muziek
komen.
In Sint-Niklaas kan men zo
voor onder andere :
* mandoline (P,Verhoeven - OJ17799783)
+ folk-gitaar (B.Van Reeth - û17756203
* piano-accordeon (S.De Vitte)
l doedelzak (B.De Cock - 031777t15E)

Voor deze laatste cursus kan men,
indien voorradig, een leen-instrument
(H,Dewit) gebruiken.
Meer inlor matie bij Bart De Cock
op het hogervermelde telefoonnummer.

Greet Boydens : hakkebord, dwars-
fluit.

Stefaan Dernoen : violen, mandoline,
hommel.

De instrumenten wisselen nogal eens
van hand tot hand, maar vermeld
dient nog dat wij in de a capella's
allemaal zingen. ln andere gezongen
nummers wisselt de bezetting dus -
nogal.
Kontaktadres :

Stefaan Demoen
Guldenvlieslaan 4l
8460 Koksijde
tel (058) 5t 79 20.

samen - van deze mooie dromen harde
werkelijkheid te maken.
GOEVOLK vzw, Onze Lieve Vrouwstr
15, lE50 Grimbergen.

Nummer twee heet TOOGENBLIK.
Brengt niet alleen folk, maar ook
f ilm, toneel en andere muziek. De
meeste voorstellingen hebben hier
vrijdags plaats. Uitzonderli.ik wordt
het zaterdag. Maar beginnen is steeds
2l uur. Adres ?
Cortenbachstraat ll
II'O HAREN
Tel O2 215 99 66

Alle folk-evenementen van beide clubs
zijn terug te vinden in de agenda
van GOE VOLLEK (en dat zi jn wi j,
en niet GOEVOLK j)

dat ook
aan hun

Ewx </ooc6tau;d,
Mogen wij onszelf eens voorstel-
len ? Want onbekend maakt onbe-
mind. Alhoewel l
Wij heten ASHELS. Met zijn zessen
brengen wij zoveel mogeJijk Keltische
muziek. De nummers uit Vlaanderen
leggen de link naar onze traditie.
De leden :
Paul Garriau : draailierrgitaar.
Ulrich Garriau : doedelzak, tin whistle,

boezoeki.
Guido Demeester : bodhram, mondhar-

monika, tenorbanjo.
Wilfried Deschepper : cello, ierse

fluit, gitaar



Een heel stel andere groepen js eveneens

Het Brabanls Volksorkest heeft half
november .Der Steierisclre Danzgeige
op bezoek. Hubert Boone ( Laar l9B,
3A92 Nederokkerzeel - tei (016) 65
55 E5 ) zoekt nog naar geînteresseer-
den voor de organisatie van een konsert
met bal op woensdag 25 november
's avonds. Eerste deei : BVO - :weede
deel : Steierische Danzgeige.
pri.js: 25"000 bef.

Tijdens de ijslandsuite e!nd'E3, begin
'El kon eigenlijk niemand vermoeden
dat diezelfde suite een sukses in het
Benre zou worden. Er werd over teschre-
ven en over gepraat nog voor iemand
de afgewerkte band had gehoord'
Steeds meer mensen vroeten zich
dan ook af o! er ooit een concertversie
van zou komen. Ondertussen ziJn wij
bijna 3 jaar ouder. In au6iustus 1985
ging de ljslandsuite life in premiere
op het festival van Dranouter. 5indsdien
wordt er door heel Vlaanderen (en

iets minder ook door Nederland) Betoerd.
All=en is een suite van 45 min. geen
avondvurllend protramma, Er moest
dan dringend werk gemaakt worden
van een eerste deel. Dat zijn deze
zeemansliederen geworden. Enkele
liederen komen urt het repertoire
van de zangers van het gezeischap,
maar kregen een nieuw arrantemenl.
Andere zljn minder bekend. Als er
één lied het mooiste moet ziin dan
is dat voor mii het a-capelle gezonBen

Dirk Van Esbroeck, Allred den Oude,
Kristien de Hollander, Juan Masondo,
Mimi Van Dijck, Rita Mosselmans,
Paul Bessemans, Piet Sercu en Frans
lven.
Bestellen I gRT (02)7)7 )9 07

op ronCreis in Eelgië, maar dan op
andere momenten. Wie heeft er interesse
voor het organiseren van een konsert
? Kontakteer Henr i Vandenberghe
tel (02) 425 38 l2 (kantocr) of (02)
259 69 56 (thuis).
Het zijn :

Tannahill Veavers : november
The Easy Club : december
Skaz : februari
Muszikas : maart
Ar Bleizi Ruz : april

Paul Rans vestigt onze aanciacht op
zi.jn nieuwe LP Blame not my lute,
dit jaar op de markt gekomen onder
het label Pavane ADV 7I81. L.P.Grijp
in Tijdschr.ift voor Oude Muziek zegt
er het volgende over : Een zeer persoon-
lijk document, deze LP. Paul Rans
zingt, zichzelf daarbij begeleidend
op de luir, die hij tevens voor solo's
aanwendt en die hij - wat meer is
- ock nog zelf heeft gebouwd. De
cornbinaties Rans + Rans blijken schier
onui tputtel ij k.
Paul Rarrs biedt voor optredens een
programma met Luitmuziek en populaire
Iiederen u.it de l6de eeuw. Programma,
Cat uitslurrend Vlaams kan zijn (Ant-
werps liedboek, Phalesius, Adriaensen...)
oJ uitsluitend Engels (Muziek uit de
tijd van Hendrik Vlll) of ook gemengd
met een ekstraatje van Franse en
Duitse melodieën.
Een voordracht over Luitbouw in de
l6de eeu*, en vandaag, geillustreerd
met l20 dia's behoort eveneens tot
de mogelijkheden.
En haast vanzelfsprekend kunnen bejde
gecombineerd worden tot een voor-
dracht - recital.
Kostprijs : 10.000 lr te verhoten met
de reiskosten vanuit Brussel (tussenkomst
mogeli jk van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
Momentee! woont Paul Rans nog in
Engelarrd (over enkele maanden Iomt
hierin verandering) en hoef je hem
te bererken op het adres :

Scarfell Cottage, Mount Scar, Swanage,
Dorset BH 19 2 EZ, Engeland.
Tel : OO - 44 929 42 58 53



ln het kader van Europalia-Oostenrijk
wordt 2l I 22 november een unreke
kans geboden lot een VIOOLSTAGE
met de STEIRISCHE TANZCEIGER.
uit Nederoostenrijk.
5âmerr met deze uiterst bekwame
en boeiende muzikanlen ult ecrr or.t-
onderbroken traditie, zoeken wij naar
een degelijke speeltechniek voor het
uitvoeren van walsen vùn het Lândler-
type uit hgt handschrilt van de Waalse
spcelman Jarnin. Maar ook andere
dansmuziek komt aan bod : polka,
schottisch! mazurka, contradans...
Het atelier rrchl zicht tot a.ile niuzikan-
ten (viool, diatonische accordeon,

harrnonika, fijier,enz...) die hLln instru-
ment trondig beheersen en ook tot
dansers, die belang stellen in het
ontwikkelen van aangepaste dansvormen
tr zal ook aan samenspel gedaan worden.
Plaats : Kultureel centrum De Lijsterbes
te Kraainem. Prijs : 1800 bef.
lnschrijven : E.Vanderheijden, Avenue
Amélie 9a, B l33O Rjxensart - tel
a2 - 65) 43 n.

In oktober i985 werd aan het Twenls
Conscrvatoriunr in Enschede het Inter-
nationaal Halewijn-symposium gehou-
den. Van dat s.vmposiunr is rn sanrenwer-
king lussen de Muziekbibliotheek

van de NOS en de interfacultaire
Vakgroep Esthetica en Kultuurfilo-
sofie van dr: lJniversiteit van Atr)sterdam
een uitgebreid verslag gemaakt, waarin
niet a.lleen cie teksten van de op het
symposium gehouden lezingen zijn
opgenomen, maar ook eerdere kommen-
taren op en inierpretaties van de
Nederiandse Halewijn-ballade. het
Hongaarse pendant Anna Molnar en
het l--ranse Blauwbaardverhaa!. Dit
verslag verscheen onder de aan de
ballade ontleende titel: Die derwaart
t:um en keren niet.
Deze bundel kan besteld door stortinB
van 19,50 Hfl (inklusief verzendkosten)
op girorekening 1422 op naam van
de NOS-Muziekbibliotheek te Hilversum,
rret de rermetding Halcwiln-st mposium.

Lrefhebbcrs van folkbals : oren open.
Drie mooje gelegenheden.
l0 oktober kan er 120 man in Ossen-
drecht dansen op de muziek van het
Craaiorgei en van alle gelegenheids-
muzikanten. Goede wijn hoelt geen
krans en wie er al eens een keerl;e
was, kontt beslist terug.
inl : 0l - 23) 61 18
3l oktotrer speelt het Brabants Volksor-
kest in Sint-Niklaas. Bart en Dirk
wiilen de kas spekken om er de volgen-
de spelemanstreffen van te kunnen
organiseren, Dr.ts... er heen.
2l november rlcht de Antwerpse Jeugd-
muziekschool Ward de Beer eveneens
een bal in om aan fondsen te komen.
Ook hier graag uw aanwezigheid l
Zie verdere gegevens in de agenda

Twee franse onderzoekers uit de toedestad Nletz Catherine en Jean Luc
MATTE publiceerden hun jarenlang
vcrserswerk over de doedelzak in
een boekje van een honderdtal bladzijden
Zil verzamelden alle Betevens over
doedeizakken zoals ze te zien waren
op kunstu'erken in Frankrijk : op

schilderijen, Iresko's, gJasramen, tapijten
in manuskripten,enz...
J40 referenties over heel he1 Franse

het werk is afgebeeld, enz...
Drie indexen (vo.lgens aard, auteur
of departement) vervol.ledigen het
boek. Illustraries zijn er niet veel
in terug te vinden : slechts een vijftien-
tal. Ook reeds omwillen van zijn lage
prijs Iijkt het van absoiute interesle
voor iedere doedelzakfan. Te bestelien
rechtstreek-s bij de auteurs :
Catherine et Jean Luc MATTE.
6 rue Charles Sadoul
F J7000 Metz
Tel : 00 3) 87 62 55 27
De prrjs is lJ FF + 15 FF port.



Oktober l9t7 - Peer
Doedelz aktentoonstel li n8.
Lezingen door Hubert Boone en diverse
optredens. Nadere gegevens ontbreken.

Donderdag l/10/t7 - Louvain-la-Neuve
Bal Classifolkikot 2lu

Donderdae l/10/87 - Helmond (NL)
't Kliekske -Stadsschouwburg 20u

Vriidag 2/10/t7 - Haren 2lu
La Ciapa Rusa in Toogenblik

Zaterdag ,/10/E7 - Grimbergen
Dick Gaughan in GOEVOLK

Zondag 4/10/t7 - Viigmaal - lJ u
Brabants Volksorkest - Feesttent

zqqagq!942__Aeqd!
E Saquants Beyaus op Folklorefestival

Zondae 4/10/87 - Bressoux - 17 u
Bal met Les Macloteus -Parochiezaal

9 en l0/10/t7 - Vesq:l (FR) Ht-Saone

-R 

e n c o n t r e -ln tè ma tGnale d'Ëp * t t. s

et cithares
Inf. 00 ll 84 76 70 70

vriidas 9/10/t7 - Dilbeek - 20 u
't Kliekske - Vestrand

1a'e4!gg .!0/10/E7 - Rru?sel
Verviers Central - I'os a rnoëlle

Zaterdas, l0llDlt7 - Lutk - 2O u N
Bal met Les Macloteus -r St.Cilles

Zaterdag l0/10/t7 - Osscndre{nt (NL)
Traditioneel Bal van de Narren en
l-ret Paarci - 2O.40 tt
lnr Lange Wapper 03 733 61 48

Veekend l0 en ll/10/E7 - Galmaarden
Stage Klerfluiten nraken

Lesgevers : Hans en lvlachel CODEFROY

9 tlm llllîltT - Alde Biesen
Kurzus spelen en dansen van volks-
dans Inl VDCV 03 230 75 80

Zondag ll/10/E7 - Mariaburg(Ekeren)
Ramenas

Voensdas lttllOlST - Rotterdam
't Kliekske - 14.30 u

16 t/m lt/lo/E7 - Mesch (NL)
lÀGrnationaal V olksm uz ikantentref f en.
lnfostands I Optredens : lnstrumen-
tenbouwers I Ambiance I

lnl : Leo Rutten (01 l\ 22 8J 94
Wirn Poesen : (01 l) 35 39 06

Zaterdaz l7l IOltT - Mesch (NL)
Concert met Verviers Central en
Bal met Lido :

Z-dterdag. 17lIAl87 - BerinRen - 10.00u
't Kliekske in Cult.centrum

Zaterdae l7/10/E7 - Houthalen - 20.fûr
't Kliekske in de Hengelhoel

It tlm 24llolE7 - tle Glind (NL)
Kurzusweek Volksmuziek z Zang,
Trekharmonika, Akkordeon, Fluit,-
Samenspel, Vjool, Draailier, getokkelde
snaarinstrumenten, Uilleann pipes.
Inl : 00 31 3125 2017

Zondag lt/10/E7 - Hengelo (NL)
't Kliekske - Ccncertgeb. I 7.30 u.

Donderdag 22lloltl - HuizinRen -
't Kliekske -Palmolive - 24.40 u.

Y r iidas 21 | to | 8Z__lleæ!_:_2!:o!__C:
Brabants Voiksorkest - Tocgenblik.

7-aterdae 24110/E7 - Halle_- _!9.04
T'atelierorkest in De Bres

Zaterdag 24lI0lt7 - St-Niklaas
Vo.lksbal rnet Oostenrijkse muziek
zaal Panda, Nlarkt.

Zaterdag 24/10/!Z - Brasschaat -
Ramenas - De Notelaar - 19.10 u.

Tondag 25llï!t7 - Alkmuar - l?_u.It Kliekske in De Vest

Vriidae l0l10/E7 - Eindhoven - 20.1tu.
't Kliekske in de Stadsschouwburg.

Zaterdas fll10/t7 - Sint-Niklaas
Brabants Volksorkest in zaal Caltac
van het Cotlege - Voorprogramma
Moezelaar en Johan Carrijn - 20.00u

llll0 tlm 2lllltT - Griveenée
S-tages- zanglE. c i raiZËil- doede j zak
(J.Blanchard) en diat. acc. (M.pichon)
inl (08/) 31 21 50 of 31 37 94
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Zqndag t/ltlt7 - Tilbùrs (NL) lZ.)

Veekend 7

P
: Bernard Vanderheyden

zie elders in dit nummer

Dinsdag l0/lllE7 - Kester -.
St-Maartensviering met de St.Maartens-
g ilde.

Zaterdag l4/ll/t7 - Voss€laar

't Kliekske

Z_aterdag l4lllltz - crimberggn
Tannahrll Weavers in GOEVOLK

Info : (0t34) 4t l0 03

Veekend l4 en l5lfllt7 - AviFnon(FR)
Rencontre Flûtes du Monde i987
met zondag een colloquium over
de fijfer.
Inl : C.Tripp, 3 rue de Brasse,
F 90 000 Belfort.

't Kliekske -
Dinsdas l7/.lll97 - Arolsen (D)
't Kliekske - Kazerne - 20.00u

17 tlm 2llIlltT - Brussel
Verviers Central in La Samarilaine

Vænsdae lt/ll/t7 - Soest (D) - 20.00ri
't Kliekske - Club Uilenspiegel

Zaterdax 2llllltT - Tweveqem -
Brabants Vo.lksorkest ter gelegenheid
van 5e Accordeonfestival.

Zaterdag 2lll I/E7 - Antwerp€n -
Volksbal Jeugsmuziekschool Ward
De Beer - 20.00 u -
lnl (03) 667 53 27

Zomaar - 5t-Pieterszaal Brugsestwt
Zaterdag 2!/ll/t7 - Erasschaat
't Kliekske

2l en

Ede

qrnsdaR 24i t l/t7 - He

't Kliekske

teken van de doedelzak
Info : (03) 777 22 25

)ta8e Mol
Lesgever Zfndae 29llllt7 - Sint-Niktaas

lwaarddanserstreffen zaal

in het

Calf ac

l2"Oûr

l4-?.{}l

Zqtdas 6ll2lE7 - Halen _
Dave Evans in Toogenblik

Vriidae It/12lE7 - BrugÊe - 20.00rl
'|t Kliekske

It t/m 20l12lE7 - Hoepertinxen
Op het kasteel: Stages VLVG: sa-
menspel I waalse dansen ; vrool ;siagwerk ; volkskunstonderzoek i
seniorenatelier.
Inl : (0ll) 22 61 0j of 2t 14 3)

zl-, d"EJ2l !2! E7_Sr' - lsrcs!
Easv Club in GOEVOLK

groepen - Parochiezaal -
Z,ondae 20l12lt7 - Beusichem (NL)It Kliekske - 14.30 u.

ZondaÊ 20/12/t7 - Hoepertingtr
Op het kasteel Internationaal Yiooltref-
fen met Hubert Boone als voorspeler.
lnfo : (011) )2 t4 22

bnre iloeoqt iu4ga1ga7
lairc -t DEIETnEEÊ-'E- -gp
Hg- RèDÊKTIg DRæ,/:

Kliekske in de

Jan Smet - Feesttent

't Kliekske - Stadsschouwburg

æ(Êrttqu
Zàte.daP- Sll2lt\ Ant
't Kliekske

zie ook elders in dit nummer.



!eekmd_9 en !O/_!l!g -__sa*e".!gg
Kurzus Doecjeizakrietensni jden
lesgever: H.De*rt
zie eicicrs in dri nummer

Yeekend 9 en l0/l/E8 - tyattrelos(FR)
Dansstate rnet R.Varr Craenenbroeck,
I"Peetermans en M.Vcrcauteren,

Z^I9!,J"Â]4J13ê - G r i mber* en
Yerviers Cenlral in COEVOLK

Z^L!9"8212$\ - Gri rnDersen
l,'luszikas in COEVOLK

zondag _!212l_q!__44 r,glpgn
Tradit!onele zwaarddarrs op de Hand-
schoenmarkt

Zaterd4g 2/4/tt - Grim,bergen
Zakdoek in GOEVOLK

ZelçrCerlo4lrs_c_rrnb.ç!g1-"
Ar Blerzi Ruz in GOEVOI.K

Kreatieve muzikale Eeesten kunnen
allijd hu.l eigen teschaPen melodieën
rnzender, l\lits geschikt ta ziin kunnen
zi) gepubliceerC in COE VOLLEK.
Llefst dLis dansbaar erl niet te rnc,eiillk,
Voor doede.lzak' draailier, hom'mel,
vroo.l, harmonika, ii j{erf luit..'
Minder muzikale 6ees*.en, maar anders
begaaTC kunnen ons ait!1d illtrstratie-
rrlarcriaal al cf ltlet van eigen make-
lilr< laten geworden. Wani dat wil
nog wel eens ontbreken jij

l-

Goe Vollek heeft meerdere kollega'sl
Zo kennen onze lrankofone broeders
Le Canard Folk. Uitgegeven door
Marc Bauduin - maanclelijks verschiinend
en reeds aan nurnmer Jtl toe I

Een abonuemellt van 12 nummers
( verschijnt dirs zelfs in de vakantie-
maanden I ) kost u 400 bef te storten
op rekening 310 - 035714E - 80 van
Marc Eal.rduin, rue de Normandte 72,

108,0 Brussel. Tel: (02) 42t 45 62.

Le Canard Folk biengt regelrnatig
muzick- en dansnctattcs, intervieuu s'

alg,emene artikels over instrumenten
en is vooral bizonder goed geihformeerd
over stages in binnen- en builenland.
Proefnummers kunncn aangevraagd'

Voor wie belangstelling heeft wat
er "over de schreve" gebeurt raden
wij een abonnement oP Le Tambott-
rineur. Dit tiidschrift wordt voortaan
tweemaandeliiks, bevat informatie
over hel folkgebeuren in Frans-Vlaander-
en is uitgebreid geinformeerd over
stages in heel Frankrijk. De algemene
artikels zijn meer dan lezen waard'
Een abonnement kost 70 franse Jrank
te storten oP Postrekening ) 964 7)U
Centre de Lille op naam van de uitgever
Roland Delassus, rue de I'Ecleme'
F 62 )50 Robecq (Frankrijk).

4N oir NuHHEk wære^I Hæ,

--Vlr,*'f^t

ÂNNorlæ ac'

Beu om thuis cie tweede vjool te spelen
? Johan Knockaert kan u meteen
uit de nood helpen I

Hij zoekl een viool te kooP- Wie iets
aan te biecien heeft traat kontakt
opnemen ; Johan Knockaert - Fort..
straat l8 - 80Û0 Brugge-Koolkerke
rel ( o50 \ J3 42 8r

,î

.--D
/gau,çs.
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ATELI ERKIJRSUSSB\ 1987

Het VOLKSMUZIEKATELIER organiseert dit jaar nog volgende

kursussen :

1, I'Ï}DHARP

Zaterdag 7 en zondag 8 november 187.

Lesgever : Bernard Vanderheyden

KURSUS MONDHARPSPELERS VOOR AI,LE NIVEAUIS

PROGRAI"ftIA

Aanleren om zuivere en toonvaste klanken Ëe produceren.

Frasering en ritme in geschikte melodieën, stemoefeningen

en ademhalingstechniek. Het lesgeven gebeurt individueel

en gezamelijk, aangepast aan het niveau van elke deelnemer.

E.v.t. spelen met 2 mondharpen en/of tweestenmig spel.

Instrumenten ter plaatse beschikbaar (1 B0 F). Indien door

de deelnemer meegebracht : tonaliteit fA (F) vernikkelde

Swarz Mondharp nr.6.



2, KLEIFI.IJITB\ Mq€{

ZaEerdag 10 en zondag 11 oktobet '87

Lesgevers ; Ilans en Machel Godefroy (VOLGEBOEKT)

3, RI[IÛ{ I'TAKB! VOOR DOFNfl_ZAK

Zaterdag 9 en zondag 1O januari 1988.

Lesgever : Herman Dewit

HeE zelf leren snijden, opbinden en afstellen van enkel-

en dubbelrieten in riet en kunststof voor de doedelzak,

vertrekkende vanuit voorgeschaafd riet of voorgevormde

kunststofrieten.



ALGR4E\|E GEGEVEI\S

Maximum aantal deelnemers per kursus z 15

Kursustijden z zaterdag van 10 tot 17 uur

zond,ag van 9 tot 16 uur

Overnachting : in de sLaapzaaL van het Baljuwhuis,

bedden, lakens en dekens ter beschikking

Extra kosten voor materiaal en/of instrumenEen worden

ter plaatse aan de lesgever(s) betaald.

Kursusgeld : hierin is begrepen : kursus - overnachting

twee mid<iagmalen, één ontbijt en één avond-

maal.

* INSCHRIJVING : ten laatste twee weken vôôr aanvang kursus

door storting van 1.100 F op rekeningnr.

088-2010362-32 van het VOLKSMUZIEKATELIER

BALJUI^IIIUIS, Kaurneersr^Ieg 2, 1 570 Galmaarden

met vermelding van kursus en kursusnuufirer.



TE NOTERB\

* VOLKSMUZIKANTENTREFFEN met Pinksteren van vrijdag 20 mei

Ëot en met maandag 23 mei 1988.

* TIENDE STAGE VAN HET VOLKSMUZIEKATELIER var. 22 Lot 27

augustus 1988.

* TENTOONSTELLING : DE VOLKSMUZIEKHEROPLEVING IN VLMNDEREN

(heeft plaats in juli en augustus 1988)

Fotors, dokumenten, affiches, attribuÈen, tekeningen, platen,

archief fotors van alles en nog r^rat, wat maar verband heef t

met de heropleving, door groePen en solisten, veldwerkers,

bouwers , erLz.

Dit alles samen met nuttige tips doorspelen aan het Volks-

muziekatelier - Baljuwhuis, Kauuneersweg 2, 1570 Galmaarden.


