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Na een optreden van de Hasseltse Stoopkes in het Klaverblad te Lummen op 26 april 1987

kwam een zeventiger uit hel publiek verte.llen over een interessant gebruik :

Het gebeurde gewoonlijk rond nieuwiaar in een kafleeke in de streek van Zelem - Linkhout
- Meidert. Daar kwamen verkoopmannen samen en dronken een goeie borrel. Vanneer
de oude kal{eebazin zag dat de tiid riip was daagde zij de mannen uit met een bijna
leeg jeneverstoopke. Ze zette het stoopke midden op de vloer en dan kwamen stelten
te voorschijn. De mannen lieten zich niet doen en dansten op de stelten rond het stoopke;
rlie eerst viel moest een rondje voor de anderen betalen.

De zegsman floot de melodie van deze steltendans en Fons Vanhamel, harmonikaspeler
van de Stoopkes, noteerde die melodie nog dezelfde avond voor het slapengaan (zie me-
lodie deel A ). Hii komponeerde daarbij zelf een B-melodie om het geheel te kunnen gebrui-
ken bij optredens van de Stoopkes. Hieronder taat het teheel :

J= eo ST ÉLTEù,ID4'iS Li^khoqE ts.^4l
Fo.r Ya-hq6èL

Tot overtrole ergernis van Luk lndestege heeft men destijds nagelalen - in de roes van
de ontdekking en van de gezellige avond - om de naam en het àdres van de zegsman te
noteren. Hij zou graag in kontakt komen met mensen die hem iets meer kunnen vertellen
of over de mogeliike zetsman, of over de genoteerde melodie o{ over het voorkomen van
dergelijk gebruik...
Wie hem kan helpen wordt vriendelijk maar wel dringend uitgenodigd enkele stevige, lekkere
borrels Hasseltse te komen nuttjgen op het adres 3

Luk lndesteege - Tækomststraat ll - 3610 Diepenbeek - tel (0ll) )2 l4 22

-UleerTe^t 
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Na een sluitingsperiode van enkele
maanden kan vanaf I maart terug
een bezoek gebracht aan het Instrumen-
tenmuseum van PEER. ln een opgefrist
lnterieur wordt onze kollektie muziekin-
strumenten opgesteld omkaderd door
djverse ikonografische afbeeldingen.
De tentoontestelde instrumenten ziin
kopleên van muziekinstrumenten uit
middeleeuwen tot barok.
De herkomst van het instrumentarium
wordt aangegeven door Oosterse instru-
menten die vandaag nog effektief
bespeeld worden, maar die gelden
als middeleeuws model voor ons instru-
mentarium. De instrumenten die tentoon-
gesteld staan, zijn allemaal bespeelbaar
en werden of worden meestal gebruikt
in koncerten oude muziek. De facsimile-
uitgaven van oude drukken, die door
ons werden verzorgd, zijn ook bij
de instrumenten tentoontesteld om
de band van de uitvoering met de
muzieknotatie duidelijk aan te geven.
Het didaktische van de tentoonstellint
wordt geaksentueerd door de vragenlijs-
ten die beschikbaar zijn voor groepen
van 8 tot l0 iaar / I0 tot 12 jaar
en I 2 tot .l 4 jaar. In rondleidingen
kunnen bepaalde aspekten uit het
oude muziekleven grondig uitgediepty
worden, aangepast aan de leeftijds-
groep.
U kan dagelijks in het muzeùm terecht
van 14 tot 17 uur, behalve op maandag.
Adres : Oud Stadhuis, Markt. Peer).
Voor groepsbezoeken en/of geleide
bezoeken kan u ook terecht buiten
de normale openingsuren mits voorafgaan
de.lijke afspraak. Schrijven of bellen
i\'IUSICA, PB 45, B 3570 Peer - Tel
0ll I 63 21 64 - Linda Rovackers.

AXNONæ
Frans Deroeck , Waterschapstr E,
l57A Ga.lmaarden biedt volgende
akkordeons te koop aan :

.l' Klavierakkordeon CASTELFIDAR-
DO Super Carine met 120 bassen.

2" Knopakkordeon SCANDALLI
Super ereneens l20 bassen.

van 2 tot 9 juli l9tE heer NeÙIdÉteau
en meer bepaaid de Académie hternatiÈ
nale d'Eté de Vallonie de volksmuzikan-
ten en dito dansers weer hartelijk
welkom op haar jaarli.jkse stage. Het
proSramma biedt dit iaar liefst maar
It "disciplines" : Vijf voor de dans
en dertien voor de muziek. Naast
Belgische docenten wordt er r gezien
het internationale karakter van de
Bebeurtenis, ook beroep gedaan op
buitenlandse lesgevers.
Nieuwe elementen in het programma
worden : Zweedse en Braziliaanse
dansen, polyritme voor dansers en
muzikanten, Zweeds vioolspel, Musette-
repertoire op de chromatische akkordeon.
Na een onderbreking van twee jaar
komt ook de Vlier (Epinette) terug,
aan de beurt.
uit het Protramma van vorig jaar
worden enkele suksessen hernomen
dansen uit Galicië, samenspel en ban-
doneon.
In l9E7 werden de doelstellingen grondig
herdacht en sindsdien wordt er een
artistieke lijn gevolgd, waarbil meer
de nadruk gelegd wordt op het stimu.leren
van de kreativiteit en op de wisselwer-
krng tussen de diverse kursussen. dit
vooral met het oog op het vergroten
van de artistieke ambitie van de stage-
deelnemers. Volksdans en volksmuziek
worden als volwaardige kunstvormen
benaderd en niet louter als ontspanning.
Speciale aandacht wordt besteed aan
de plaats die volksdans en volksmuziek
in het huidige kulturele gebeuren en
de moderne kunstkreatie zouden kunnen
innemen. Daarmee wordt dan ook
resoluut de rug gekeerd naar het "sta-
tetoer jsmerr en de rrfolkmania" van
de late zeventrger jaren.
Programma en lnfo :
A.l.E.W. - rue de I'Eglise l) -

B 6930 - Grupont.
Tel. (084) 76 67 19



Op , de. plaat : resultatÈn van eiten
veldwerk, liedjes uit De Coussemaecier
en andere bronnen, maar herschreven
tn een taal verstaanbaar voor de mensen
die daar 'rover de schreve" nog vlaams
spreken. Andere muzikanten kwamen

Verdere .info : 00-33286029i9.

Eindelijk is ze er : de vierde LP van
het Brabants Yolkorkest. En dat nog
wel onder de inspirerende titel Flemish
Folk Music j Een zeer verzorgde uitgave
van de René Cailly lnternatioÀal proluc-
tions, met medewerking van de ASLK,
Te koop in de platenwinkels voor een
kleine 500 lrank (nr l98J 008) oJ voor
een E00 f r in CD-DDD (CD E7 043)
Ergens staat er op de plaat JEWELS
en dat lijkt wel terecht. Wij kri;gen
trouwens waar voor ons geld : Liefst
l7 nummers ( tradjtionele lgde eeuwse,
kontradansen en nieuwigheid I eigen
kompos.ities l). Hubert Boone en zijn
kompagnons hebben liefst maar 4E
minuten en 26 sekonden muziek op
de plaat teperst :::

De stichting Draallier en Doedelzak
bracht een kassette uit met opnamen
van muziek gespeeld door docenten
en eks-docenten (George Bretz, Harry
van der Loop, Herman Ritter, Martin
swart, Marcel Denis, Frans Hattink.
René Meeuws, Gaby Schreiner, Le
salon de madame Victoire, AppelJa-
tion contrôlée ) l3 nummers. ôé op-.
brengsr is bestemd voor het instrumenten
fonds van de Stichting. De bedoeling
is enkele oefen- en leeninstrumenteÀ

beginners
I kunnen.
r storting
l9l6 van
msterdam

ln het kader van een leerprojekt hebben
de kinderen van de Ecole Camus uit
Robaais (Roubaix) heraanteknooPtl
bii de feesten en de tradities van
het Franse Noorden. Zii ontdekten
zodoende hun eigen streek en vertaalden
dit in een feestdag in oude stiil met
een "kermesse flamande". Muzikaal
mondde deze aktie uit in een avondvul-
lend spektakel 'l-e Vent du Bas Paysn,
dat opgevoerd werd in het Colisée
te Robaais in het kader van het Fête
de la Musique en waaraan Mariek
e en Bart en de groep Het Reuzekoor
meewerkten. Uil deze samenwerking
ontstond een LP met oriB,inele liederen
uit het Franse Noorden.
Belantstellenden kunnen de plaat bestel-
len bij Ecole Albert Camus, rue Jules
Verne, F 59100 Roubaix tegen betaling
van 60 FF (te verhogen met porto).

G&ald Ryckeboer, Klerktie en Jacques
Yvart hebben hun krachten gebundeld
om in de lente van 'EE een LP uit
te brengen onder de dubbele titel
Chants des populations maritimes
des côtes de Flandre / Liedles van
de Menschen van de Vlaemsche Kusten.

met vermelding KASSET-TE.

De Commission Royale Belge de Folklore
publiceerde het tweede deeltje in
de kollektie Documents sur la Danse
et la Musique Populaires en Vallonie.
Wallonie dient hier wel met een snuifje
zout tenomen te worden : het gaat
om de heruitgave van de Contredanses,
uitgegeven door Trappeniers te Brussel
op het einde van de lEde eeuw,
Beide deelt;es zijn re verkrijgen bjj
WALLONIE-BRUXELLES DIFFUSIONS
Joze{ Stevensstraat 7 - 1000 Brussel
Tel : (02) 518 12 )7
het eerste deeltje (L'Echo) kost j00
be{ - het tweede (Trappeniers) 400
bef. Op hetzellde adres zijn nog verkrijg-
baar de deeltjes 7 en l0 van Danses
populaires de Wallonie, recueiljes.
commentées et harmonisées par Rose
Thisse - Derouette. Deeltje 7 kost
200 bef - deeltje lO 300 beI.
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Vriidag l/4/tE - Bertem
't Kliekske in De Schald om 20u.

2 tot 9/4/tt - 5t Svmphorien/Coise
Rencontres Internationales Accor-
deons Diatoniques
lnl : 00-33 78 44 51 66

Zaterdag 2/4/tE - Grimbergen
Zakdoek in de Tommenmolen
Org : Goevolk vzw,

Zaterdax 2/4/EE - Hoogeveen (NL)
't Kliekske in de Stadsschouwburg
om 16.30 uur.

Yoensdag 6/4/tt - Brus,ge - 15 u.

't Kliekske in 't Boudewijnpark.

Zaterdag 9/4/tE - Boutersem-Roosbeek
Om 20 u Volksmuziekavond en dito
bal met Ramenas, de Speelmannen
van Sint-Niklaas en de Spiegeleers.

Dinsdag l2/4/Et - Aalter - l0 en
13 u : 't Kliekske in de Schouwburg.

13 tot l5l4/EE - Galmaarden
Stage Instrumentenbouw door kinderen
Leiding : Gauthier Fremaut.
inl : Baljuwhuis.

Vriidar, l5l4/tt - Haren - 2l u.
Osjan : een Pools kwartet dat een
muzieklusie brengt van traditionele
Poolse volksliederen met Afrikaanse
en Aziatische etnische muziek.

Vriidas l5l4/tt - Aalter - 20 u.
Het Aalters Marionettenteater
speelt Nonkel Henri uit Amerika.
Rezerveren noodzakelijk I

tel (091) 74 37 60

Vriidas lrlLltt - Luik - zùrt0.

Chiroux - Place des Carmes.

16 en l7l4/tE - Grivegnée -
Stage zang met Eveline Girardon
en slate doedelzak met Jean Blan-
chard.
Inl : (O87) 3t 37 94

Zaterdas l6/4/tE - Kester - 20 u.
ZaaI Ons Huis : AIle muzikanten
samen met de st-Maartensgilde.

Zaterdag t6l4/tt - Luik - 20u30
Grand Bal Folk met de groep Cla-
pante ldeye (Marche) - rue 5t.Gil-
les I 04.

Zondas l7l4/tt - Utrecht (NL)
't Kliekske in de Schouwburg Vre-

deborg.

Zaterdag, 21l4/EE - Veenendaal(Nl)
't Kliekske in de Schouwburg.

Zaterdag. 23l4/tE - Viiemaal - 2tu.
Brabants Volksorkest in het Kul-
Brabants Volksorkest in het Kultuur-
en Sportcentrum.

Zaterdas 23l4/t8 - Vattrelos (FR)
Bal met Lu Gaw in het Centre
SocioEducatif.

van de_Srichtlng Draailier en Doedel-
zak. Een dansstage - drie doedelzak-
stages en vjer draarlierdito.
lnl : 00-31 80 221251

Zondag 24/4/tt - Galmaarden -
om I5 u repetitie Trommelfluit
in het Baljuwhuis.

Zondag 24l.r/EE - Siisele - 20 u.
't Kliekske

flonderdae ztl4ltt - Kester 2ùt.
't Kliekske in't Jagershof

Zondag 30/4/Et - Grimbergen
Ar Bleizi Ruz in de Tommenmolen
Org. Goevolk vzw.

t Kiiekske in zaal Union.

't Kliekske in 't Jagersho



Lido in zaai Hemelrijk

l^El er@
T.aterdae 7l5ltE - leper
'a .avonds optreden Trommellluit
t.B.v. een steekspel in kader I 5de
eeuw, dito kostuum en muziek.

Zondas t/5/tt - leper -
in de namiddag Kattestoet met
deelname Trommelfluit in kader
begin l8de eeuw met dito kostuum
en muziek.

troensdag I l/5/tt - Crmines (FR)
Bal met Peut Qu'manquer in de
Salle des Fêtes.

l4 en ISlSlEt - Borzée (Laroche)
Diverse staSes dans, muziek, zanç
Inl: Luk Larue 0E4-4ll00l

kwin-

I2/6 : okkasie-instrumenten markt
en mini-konserten op 3 podia.
Inl:OO-)3-21 25J9E9

Yriidag l0/6/t8 - Yenduine - a)
't Kliekske in de Gem. Basisschool

ZaterdaE ll/6/tt - Dessel - 2tu.
't Kiiekske in Energiecentrum

Zondag l2l6/tt - ceel - 20 uur.
't Kliekske in de Gemeenleschool.

Zaterdas 25l6/tE - Dilbeek - 21u30
't Kliekske in CC Westrand

Zondag 26/6/tt - Antwerpen -
Bal met Brabants Volksorkest
op Linkeroever.

Zondag 26l6/tt - Aldenbiezen
't Kliekske in rt kasteel.

Dinsdag 2tl6/tE - Tielt-Vinge
't Kliekske CC - 9ul0 en 13u30.

Dinsdae 2El6/tt - Schoten - 20.0(tu

't Kliekske

gltæDseesT-
C-A

Vlaamse Volksmuziek in Bal juwhuis.

2 tot 9/7/tt - Neufchâteau
@

Zweedse dansen (Stinnerbom)
Galicische dansen (Palomo)
Braziliaanse dans (Campos)
Samenspel (Cabay)
Bandoneon (Kraaienhoi)
VIier (Piccard)
Doedelzak (Pilartz)
Draarlier (Le Meur)
V.iool (Frisell)
Perkussie (Joris)
Perkussie (Michiels)
Akoestische gitaar (Masondo)
Akoestische tjtaar (Raif f )
Diatonisch akkordeon (Yvert)
Chromatisch akkordeon (Le Gaulois)
Zang ( Dutertre)
Polyrytme (Charlier)
Dans voor muzikanten (Bayer)
Kinderatelier (Ledoyen)
lnl : 084 - )6 67 19

7-aterdas 9l7lEt - Opwilk - 2O

't K|ekske

Maandag lll7/EE - Deinze - 1tu30
'r Kliekske

traditionele bluegrass in Toogenblik.

20 tot en met 2Jl5ltE - Galmaarden
Srnksenreùnie - zie elders in dit
nummer.

avNl æ
Vriidag !/6/tt - Strombeek-Bever
't Kliekske in 't CC - 20 u.

Zaterdap, 4/6/tt - Zoersel (St-Ant.)
'r Kliekske -Betaniehuis - 14u30

Zondag 5/6/tE - Vilvoorde
't Kliekske

E tot l2l6/tt - Liévin (FR)
N4usique en piste met ondermeer
geinkorporeerd het Fête du Tambou-
rinuer. Tentoonstelling over de
geschiedenis van het akkordeon
mel meer dan )00 instrumenten
en op 1l/6 : reuze bal {olk.

in de Stadsschouwburg

Optreden van



2l tor 2tlE/tt - Galmaarden }
Tiende state tradrtionele volksmuziek
en lnstrumentenbouw.

Zaterdae t/10/Et Ossendracht
(NL) - Bal van de Nar.

Zaterdas 291 tOlEt St-Niklaas
Konser ta vond.

ll tot lllll/tE - Limburs
Stages volksmuziek en -dans
inl : 0ll 2) 14 ))
ll tot l3lllltE - Borzée
Diverse stages zang, dans, muziek
lnl : 084 - 4i 17 88

Zaterdag, 26ll l/Et - st-Niklaas
Speelmanstreffen met Pat Kil-
br ide.

l0 en lll9/tt - Borzée
Diverse stages dans, zan8,

muziek.
Diverse stages dans, zant, muziek.
Inl : 084 - 4l l7 E8

Zondae IE/9/EE - Bol<riik
Volksmuzikantentretfen in het
openluchtm uzeû m.
fnl : 0ll - ?l 14 ))

24 en 25l9lEt - Nederland
Slage Stichting Draail.ier en Doedel
zak. lnl : 00 3l E0 22 LZ 51

Zaterdag 24l9/tt - St-Niklaas

't ls al een tjjdie geleden dat de
workshops van 'r Sleutelgat Vlaanderen
voorzagen van verse muzikanten.
Nu doet Toogenblik een nieuwe po-
ting : de mensen die geu oon.lijk

een sluk in hun t.jool drinken, mogen
eens komen leren om er op te spelen.
Let 9p i Geen tewoon viool-spel,
u'el échte aurhentièke Ierse fidjie...
De iessen u,orden ujteraard gegeven
door een rasechre ler: Kieran Fahy.
Je kunt brj Toogenblik terecht om
de lwee u eken, 's zarerdags. om
l5 uur. (914 - 2314 - 715 - 2tlj)
lnlichtrngen : A2-215 99 66

t--roolfu
Er roert heel wat in het wereldje
van de folk-viool. Niet alleen in
Haren, zoals ge elders kunt iezen,
maar op l7 april aanstaande gaat
in Andenne het tweede nationaal
viol istentreffen door. De ganse
dag wordt er tradjtionele vjoolmuztek
gespeeld ujt Vlaanderen, Wallonië
en Brussel. Hubert Boone staat
in voor de keuze van de melodteën.
Nadere tegevens ontbreken nog!
maar u,ie geinteresseerd is komt
terecht biJ Luk lndeslege op her
nummer (0ll\ 32) 422.
De eerste bijeenkomst te Hoepertin-
Ben op 20 december verleden jaar
was een waar sukses. Een twintigtal
violisten, een cello, twee bassen.
Acht melodieên uerden in groep
tweestemmig gespeeld, waarbij
de bas soms jn tegentijd insprong.
Er werd veel en goed gestreken
en de vraat om verder te doen
was unanlem,
De bedoehng van deze bijeenkomsten
ls te streven naar een gemeenschap-
pelijk repertorium en eigen stijlken-
merken. De muzieknotaties worden
vooraf aan de deeinemers gezonden.
Het striiken wordt afgewrsseld
met kulinajre (j) en toeristische
Pauzes,
Luk Indestege, Toekomststraat
11, 3610 Diepenbeek legt een adres-
senlijst aan van alle folk-violisten,
Wie niet op de lijsr voorkomt en
er BraaS op wil kan met hem kontakl
opnemen. Het telefoonnummer
is hogerop vermeld.
De derde brjeenkomst is gepJand

Dra'ilier te koop. Bouwlaar 1983.
Bouwer : Joos Janssen, Essen.
Prijs : ca 30.000 bef.
Te bevragen : Katrien praets,
PJankenbergstraat l4 - 2lOO Deurne,
Tel. (01) 324 82 3t
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