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EUROPALIA 87

NJv-Oost-Vlaanderen op de planken...

Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en de Provinciale Adviesraad voor de
Jeugd nodigden - in het kader van de Euopalia-Ôsterreich - een groep Oosten-
rijkse jongeren uit om te komen kennismaken met het jeugdwerk in Vlaanderen
en met de Vlaamse cultuur.
Op I november 1987 werd in het Provinciaal domein "Puyenbroeck" te !{achtebeke
een volksdansnamiddag gepland en N.J.V.-Oost-Vlaanderen werd gevraagd deze
namiddag te will-en verzorgen. Het moest voor de Oostenrijkse jongeren een
ontspannende namiddag worden, met dans, muziek, zang, spel en animatie, maar
tevens ook een kenni-smaking met de Vlaamse Volkskunst.

Wat een opdracht en wat een uitdaging !

N.J.V. beschikt immers niet over volksdansgroepen, die een kant-en klaar
progranrna met Vlaamse dansen kunnen brengen. We moesten dus van bij de start
beginnen.

T\^ree N.J.V.-Iesgevers, Agnes De Brouwer en Jean-Pierre Ongena, die elk de
leiding hebben van een groep entoesiaste volksdansers, natnen de uitdaging aan.
En meteen begon een periode van hard werken en oefenen.
Piet Pottie lalam ons de dansen aanleren. Lieve Boone stond ons met raad en
daad (en vooral met veel materiaal) bij om alle dansers de gepaste kledij te
geven. Zt1 zorgde ook voor de muzikanten en nam de leiding van het orkest
voor haar rekening, hierbij gesteund door de ervaren accordeonist, Staf
Cogneau. Ook de leden van beide volksdansgroepen staken de handen u-it de
mouwen. Er werd koortsachtj-g genaard aan kledil en geknutseld aan attributen,
nodig bij de dansen en de volksspelen.

Uiteindelijk begon het optreden een vaste vorm te krijgen.
In het eerste deel van læt programma werd het thema "de seizoenen" uitgewerkt.
Van Iente tot winter werd het jaartje rond gedanst, afgewisseld met zang en
een demonstratie van volksspelen, waarbij ook het publiek werd betrokken.
Na de pauze stonden nog op het programma: de Lancierskadril, de Horlepiep en
de Rozenwals, waarna het publiek werd uitgenodigd op de dansvloer.

Nog een laatste repetitie, nog een laatste retouche aan kledi; en materiaal
en voor we het goed beseften stond heel de -roep dansers en muzikanten, mooi
uitgedost en doodzenuwachLig, klaar voor het optreden.
Hoe deze namiddag te Wachtebeke is verlopen, kan je lezen in het sfeerbeeld
dat Geert, een van de dansers, hier schetst.

ERREICH
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Een sfeerbeeld . -.

Allerheiligen, allerzielen
De Oostenrijkse jongeren en
groep zeker en vast wel I

Eigenlijk had Armand Pien zonnige opklanngen beloofd, op deze gezellig druile-
rige hoogdag. Nou, die lalamen er ook, aI was het wel binnen-
Dat voelde je prima aan tijdens het eerste deel van het optreden :

het ontwaken van sluimerende krachten ofte de lente.
Margriet b.v. (die met de linten) is zo'n meisje; fris, Ieuk versierd, kleur-
rijk. Het was een he.l-e belevenj-s, haar lj-nten te mogen weven zonder zelf niet
ve6^reefd te geraken. En nou moet je niet denken dat ze ls^raad was, als ti jdens
het ontrafel-en haar linten nog in een knoop zaten. Ach neen, ze lachte 's en
danste vroJ-ijk verder.

De lekkereboerenktedrj, de aI dan niet vers geplukte rozen, ja, tot zelfs de
pattaterige pattatenzakken; alles paste als gegoten- (Nou, ja . -. )

Na dit amusante volksspeli-nterludium (compleet met steltlopers, yoyo's,
springtouwen, kegels en a1) was het immers a1 herfst geworden. En dan wordt
de kegelaar wakker. Het is de fignrur rond wie de'hele dans draait en tegelijk
ook de naalm van de dans, maar dat wist je aI.
Met de Karnavaldans werd er tenslotte aangetoond dat ook in de winter het
zonnetje warmte geven kan.

Na een grondige face-Iift (de alledaagse hoofddoek ruilde "pour un voile
original" en het Iange boerenhemd voor een beleefd bolhoedje) werd het thteede
deel direct van wal geduwd met een stijlvolle officiersdans, de Lancierskadril
En ... ja hoor t Eenmaal van statigheid gesproken l^/as er geen houden meer aan;
daarvoor keek je maar ontspannen naar de Horlepiep. Dan zag je pas hoe ieder-
een zich inspande om het zeemans- en zeevrour^iwaardig te laten overkomen.

Zoals het een happy end dan ook past, werd er heel romantisch afgesloten met
een dito koppeltje waarrond zich een ware Ievensgeschiedenis afspeelde; het
openen en sluiten van een roos. Inderdaad, de Rozenwals was het klaproosstuk
van een geslaagde dag !

Het zal de geachte lezer duidelijk zL)n, dat een dergelijke Europalia- bijeen-
komst pas volledig is afger,rerkt als ook de inwendi-ge mens werd versterkt.
Daarom een oprechte dank aan de snackbar-uitbaters en alle anderen, die dit
mogelijk maakten: publiek, dansleiders, musici
Tot de volgende Europalia !

Geert Dhaenerns,
Gentbrugge.

Zijn alle zielen heilig ?

niet in het minst de entoesiaste Vlaamse volksdans
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PAASCURSUS 3- l7 april 1988

LesOeVCr : ELT SHTAMER

Reisleider: F|ÀRRY SAEWOET

Harry Saelruoet , onze reisleider, ging tijdens het Allerheiligenverlof op
prospectie-reis naar fsrael, om ter plaatse ons verblijf voor te bereiden-
Hij keerde terug met een definitief en veel belovend programma:

PROGRAMMA.

zordag, 3 april:
ilex uit zaventem om 1Iu25 met SABENA, aankonst
transfer van de lrrchthaven naar Haifa, avondmaa-l.
Van 3 tot en met 9 april: verblijf in de Jeugdherberg te Haifa.

maandag, 4 april:
ffi I2u30, middagrnaal, cursus van I4u tot I5u, vrij.
dinsdag, 5 april:
ffi-gir tot I2u30, middagmaal, cursus van l4u tot I6u, 's avonds

bijwonen van plaatselijke volksdansbijeenkomst.

woensdag, 6 eprt!:
ffiap naar Nazareth, het meer van Gallilei en bezoek aan de
Kibbutz "Affikiln", avondmaal.

Van I0 tot en met 17 april is togies met ontlijt in Jeugdherberg voorzien-

zordag, I0 april:
@ea - TeI Aviv (Jaffo, oud stadsgedeelte) - Jenuzalen
(olijfberg), Iogies in Jeruzatem (*)

maandag, Il april:
@e dag aan de oude stad Jeruzalenr , logies in Jeruzalenr ( * )

dinsdag, 12 april:
Ezoek voor een ganse dag aan de nieuwe stad Jemzalsn, bi jwonen van een

Jemzalenr ( * )folklore-avord, logies in-

woensdag, 13 april
@ - Judeawoestijn
Iogies in Arad (*)

I2u, middagmaal, vrij of facultatieve uitstap naar Akko
de Libanese grens.

vrijdag, 8 april:
ffi I2u30, middaqmaal, vrij, begin van de Sabath om 19104-

en Rosh Hanichra aan

te TeI AÙiv om I6u35,

Sabbath on 2Iu20, facr:Ltatieve uj-tstap naar de @lanhoogte
Dmzendorp, avondmaal .

dorderdag, 7 aPril:
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dorderdag, 14 april:
@heva-Bedoeîenerunarkt-Avdat-Negev-woestijn-Mizpe
Ranon, logies in Be'er Sheva (*)

vrijdag, 15 april:
@ - bezoek aan glasfabriek - Bethlehern - Jemzalem,
@in van de Sabbath onr 19u30, Iogies in Jeruzalenr (*)

zaterdag, 15 aPril:
ffiIffi'ë rfin'fe Sabbatrr om 21u33, logies in Jeruzalsn (*)

zordag, 17 qpril:
vnje voormiddaq, transfer naar luchthaven Ben Gurion,

van TeI Aviv naar Zaventen, aankomst crn 2Iu25.om 1fu50 vlucht met SÀBEtlA

(*) irdien 25 deelnemers: Iogies met half-pension.

PRIJS : 39.750 fr.
Iribegrepen:
ffi.ireis zaventgn - Ter Aviv heen

- vervoer per autocar in Israel
- verblijf in Jangdherbergen: lste week:

2de week :

en terug, luchthaventaksen

half pension
Iogies met ontiijt ( * )

- cursusgeld
- avondproçJrafima
- uitstappen volgens Progrramma
- gids bij de uitstaPPen

Niet iribegrepen:

-

- rel-sverzeKerutg
- annr:latieverzekerilg
- kosten voor reisPas
- maaltijden, indien niet vernreld in het programna

- facrrltatieve uitstaPPen

EEISLT_I9SJ1J_T_.

- voorschot: I0.750 fr., uiterlijk op L5/0L/88-
- saldo : 29.000 fr., uiterlijk op L5/02/88

$INSLJIIqBæSIN9.
Na 15 februari '88 kan bij annulatie slechts 20% van de totale reisscrn worden
tenrgbetaald, tenzij een annulatieverzekering wend afgesloten.
Bedrag: 400 fr. per Persoon.

EgE--I!99EBI-gH?
--Je stur:rt het inschrijvingsforrmrlier ingevuld tenry naar het tdJV-secr.,

Van den Nestlei 23 hrs 15, 2018 Antwerpen"
- Je stort het versctruldigde bedrag op rek.nr. 870-0007134-19 van

tùJVeost-Vlaanderen, Beerrreg 25r8310 Bnrgge, rnet de vermelding "ISRAEL'88".

Let wel:
Efaatsen worden toegewezen in volgorde van ohtvangst van het voorschot.

Het aantal Plaatsen is bePerkt.
- Uiterste inschrijvirgsdatum: 15 januari 1988.
' Uiterste datun van betaling: 15 febmari 1988-
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PAÀSCIJRSUS ISRAEL 1988 : INSCIIRIWINC'SFORMULIER.

Naam : ... .r voornaam :

Àdres:

tel.nr. : ...
geboorteplaats en datum : ...
gesLacht:0man 0vrouw

echtgenote van : ...
reispas nr. geldig tot
volgt de cr:rsuslessen : JÀ / NEEN

schrijft in voor de annulatieverzekering : JA / NEEN

Ondergetekende gaat akkoord met de llJl/-voonraarden van deze reis en stort
hierbij vôôr 15 januari 1988:

0 het voorschot van 10.750 fr.
O het voorschot + de annrr,Iatieverzekering: ll-.150 fr.

datum: ........, handtekening:.

zaL aanwezLg z..jn op de contactavond "ISMEL'88"
-,; .

handtekening:

Uitnodiging CONTACTAVOND I'BâCtPAASCUBSUS

op vrij,tag, Il decanber 1987, on 19u30 op het }IJV-secretariaat.

met
- informatie over het definitieve reisprograrma aan de hand van documentatie-

materiaal en dia-reeks.
- de mogelijkhei-d tot het stellen van vragen
- de kans qn kennis te maken met de reisgenoten en de reisleiding
- een gratis aangeboden Israelische snack.

Zo'tteJ- deelneners als geinteresseerden zijn welkott.
Gelierreechter vooraf je deelname aan deze contactavond te melden,
ofwel telefonisch, ofi"rel door onderstaarde strook ingevuld terug te sturen
naar het NW-secratariaat.

met . personen.

datum:
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NJV-dag te Roeselare: terugblik

De redactie ontving nog een artikeltje over de N.J.V.-dag van 23 mei te
Roeselare, eehter net te laat crn nog opgenomen te worden in het vorig Vier-
kantje. Toch willen we dit artikel graag publiceren, een late reactie dus
op de dansdag Joegoslavisch - Roemeens te Roeselare, geschreven door
Ingrid Lefèvre uit Gent.

23 mei te Roeselare: een spetterende folkloredag ...
Zo worden we althans gelokt door de folder van de N.J.V.
Op deze folder staat ook een ptannetje gedmkt van Roeselare en het St.-Ides-
baldinstituut. Met een sterk vergrootglas vinden we crnstreeks 14u30 op het
einde van de lanôveg, verscholen tussen stmiken en bomen, deze immense
school. t{aarschijlijk een gebor.u met een lang verleden, gezien de sombere
kloostergangen. Mijn fantasie slaat andermaal op hol. Ineens trippelen een
paar autochtone paters, inclusief dikke buik en bruine pij, voor mij uit.
Dit is echter van korte duur. Vreemde tonen zoemen ons oor binnen. Hoe dich-
ter we de sportzaal naderen, hoe duidelijker de accordeonklanken weerklinken.
En wie staat daar, de eerste zweetdnppels op het voorhoofd ... Onze Leen.
Zij neent haar 20 pupilten mee op een muzikale wandeling doorheen Joegoslavië:
van Kroatië over Servië naar het zonnige Macedonië.
Via een authentiek "Gents" koffieservies maken we al dansend kennis met de
meest voorkonrende Joegoslavische maten. Neen, nLet 2/4, 4/4 of 6/8, maar
7/8, 9/L6, . -.
Ivo, een hele echte Joegoslaaf, begeleidt ons op de accordeon tot zijn vingers
in een knoop slaan.
Maar de sfeer is er t
De dans/sportzaal zelf is ongetoverd tot een klein museum met kleurrijke
kostunes, opanci, boeken, platen, affj-ches, instnrmenten.

Niet minder kan gezqd worden van de danszaal op de eerste verdieping.
Hier treffen we de Roernenië-fanaten.
Sigrid, evenals Leen sedert kort gebrevetteerd N.J.V.-Iesgeefster, zet haar
beste laarsje voor. Haar programma omvat dansen uit ltuntenia,Moldovia, Oltenia
en Dobrogea.

Ondertqssen is het l8u. en overal horen rrte grommende geluiden. De oplossing:
naar de refter, waar $re onze vermoeide benen onder tafel gooien om van het
Iekkere kor:de buffet te genieten. Als'lieve kindjes eten we ons bordje leeg,
want als we braaf zijn (en dat zijn we), is er straks een groot bal. En dan
mogen !{e voor één keer (alweer) laat opbtijven.
De dansavond start, en iedereen blijft een beetje verlegen, de knietjes tegen
elkaar, aan zijn tafeltje zitten (of voor sonmigen: aan de bar hangen).
Maar naarmate het-fater wordt, valt alle schroom hteg. Elkeen valt ten prooi
aan de klanken van Roemeense, Israelische, Jægoslavische, Vlaamse, Griekse,
hrkse en noçl andere nelodietjes.
He[ wordt helenraal te dol na de'diploma-uitreiking aan de nieuwe N.J.V.-les-
gevers. Dit betekent natuurlijk veel kado's en getoes. Na 2 jaar intensieve
kadenrorming in D^rorp is dit een ontroerend afscheidsmoment binnen het groep-
je van zes. Het houdt echten niet op; Ze vergasten ons ook nog op een optreden
in avant-première: een Servische suite en een squaredance.
Dit betekent nog steeds het einde van de avond niet-
Als we eindelijk lrui,sr"raarts rijden, zitten ële slapers al diep in mi jn ogen
genesteld
Maar ik ben blij dat ik erbij mocht zljn.

Same time, same Place next Year.
Ingrid Lefèvre.
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ln samenwerking mel de

W"o"F$#'H'Ëfiffi
Yrd.n tL.ild Zl '2Ol! Anlr.rP.n ' Ot/233tiul'l
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5e BALKAN FESTIVAL " ['1ALLE'88 "

I,{ij verwachten nû reeds,dat het komende Balkan
Festlval,I2,I3,ll{,15 mei'88 wederom'n "unieke happening"

voor West-Eurola za| zlJn i Deze keer werkelijk zéér speciaal
wegens een " driedubbel Jubileum ' iii ':

llet drle van de Beste docenten uit de Balkan: 
,

- Tofe Drakulevskl uit Skopje / Joesoslavië,
Ivan Donkov uit Veliko Trnovo / BulgariJe,

- Vassllls Dlmltropoulos uit Athene / Griekenland,

naakt u een folklore dansreis door 't hele land(streken,provin-
cle's en/of republleken)ze zullen elk daarnaast één gebied be-
nadrukken en verder uitdiepeni Dtt alles niet alleen door middel
van dans,naar ook met dla,f llm,video,lezingen,etc,l Dat maakt dit
speciale festival in eerste lnstantie zêér geschikt voor dans-
leldlng en vergevorderde dansersi Daarnaast zLJn er nog zangles-
sen,bals en voorstellingen rnet div,binnen-en buitenlandse ensem-

blesi Kortom,een "must",zelfs voor de meestverwende volksdanseri

Dit alles wordt op de eerste plaats georganiseerd wegens het
20-Jarlg Jublleum van Alma Verhagen,ambassadrice van de Balkan
folklore ln Nederland en Belgiëi

Het Festival vindt plaats in een unlek en schltterend mooi cen-
trum(het moolste van België) en is gelegen in een rijk bebost
domein van t hâ, met'n tal van terreinen zoals tennls,volley,
basket,etc, Er is een sfeervol restaurant met 'n voortreffellJke
keuken vi,aar,naast 't complete menu zelfs 'n drank.le geserveerd

wordt, Prachtige,gezel I ige dansruirntes met parketvloer.,mooie sl
kamers van 1 t/m 6 Dersonen en knusse/intieme barsi

Toa|s alle voorafgaande jaren ls de organlsatie en reallsatle ln
handen van Stichting Internationale Folklore " Balkan " uit Til-
burg/Nl,dit keer met medewerking van Natlonale Jeugddienst voor
Volksdans,kortweg NJV uit Antwerpen/B, Rest ons

advlseren: weeS er snel blJ om teleurstelling te
komeni i i

nog u te
v00r-
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Inl lchtlngen en aanrpldlng

Voor lnllchtlngen kunt u terecht blj: Stlchtlng
lnternatlonale Folklore " Balkan ",Houtstraat q6,5046 DL

denTllburg/NL,of btJ de Natlonale Jeugddlenst Voor Volksdans,Van

Nestle I 23,2018 Antwerpen/Belslë ,

De prlJs voor dlt unleke Balkan Festlval bedraagt:
a) voor Belglsche deelnemers, (speclaal voor NJV-leden

-voor aanmeldlng en betallng voor 30 Jan.'88
-voor aanmeldlng en betallng na 30 JanuarlSS

b) voor Nederlandse,sll-0ve.d.99. deelnemers :

-voor aanmelding en betaling vool 30 Jan,'88
-voor aanrrcldtng en betallng na 30 Januari88

In de prljs ts lnbegrepen:
het totale progranma(lncl ,voorstel I tngen en bals).;verbl llf 4 dgn,

orl basls van volpenston(koffle/thee en 'n drankje biJ de maaltlj-
den en koffie/thee ln de lespauzes gedurende alle dagen van het
festlval;ongeval en aansprakelljkhelds verzekerlng en een toe-
passelijk festlval aandenkeni ?

U kunt zlch opgeven door mlddel van een brlefkaart,aan:
S, l,F," Balkan ",Houtstraat 46,5046 dl Ttlburg/Nl,tel,:01J-42I325
onder vermeldlng van:
voor-en achternaaq adres en telefoon nr,, leeftlJd, dleet-
vegetarlschraantal Jaren danservarlng, (let 0prffilnlmaal 3 Jaar) i

TegellJkertlJd het bedrag overmaken, (1n "elgen" valuta)op:

Kredletbank Baarle HertOg(B),t,n.V, :S, I,F, "Balkan"-Tl lburg,
rekeniDg rrunnpFS : a) -Voor Belglë : 418-1474859-23
b)-Voor Nederland, (en overlge) : 418-147q850-1q,

InschrlJvlng geschiedt op volgorde van blnnenkomst van betallngi
U ontvangt erna van ons 'n schriftellJke bevestlglng en nadere
lnformatlei 0m teleurstelllng te voorkonT-ôn,raden wlJ u àân,zo
spoedlg mogeltJk ln te schrlJven;de Internatlonale belangstelllng
ls enorm groot,er zlJn nû reeds al een aantal lnschrlJvlngen
blnnen i

t{600

5130

kortlng);
I

bfr
bfr

250.-hf I
275,-hf I ,
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Hebtualeengoed
idee\zooreen
Ni

een PLATEN BON. misschien ?

Een passend geschenk uitkiezen is vaak een moeilijke opdracht-
E-- d";-À;nX f,o"t een verrassing zi jn en tegelijk nuttig , duurzaam en waardevol
Je wil henr of haar iets geven "vrtaaraan hLl/zLl niet had gedacht, maar toch
heel blij mee is".
Een mooi voornemen, maElr soms betekent dit urenlang ronddolen in dntkke
winkelstraten en overvolle warenhuizen, een tijdrovende en zenut"lslopende

bezigheid.
Dit jaar kan je het jezelf makkelijk maken en de betrokkene toch een origineel
geschenk geven : een NW-PLÀïENBON.

?
o

Hoe maak

- je kent de Plateribon zeJ-f
(min. 450 fr. of de Prijs

- de linkerstrook strrur je
- het overeenkomstig bedrag

k van de ateribon. die dit ti
een geldlvaarde toe en je geeft hern aan de bÉndd<æe.
van één LP. )

ingeruId terug naar het NW-secretariaat.
stort je op de NW-rekenirtg.

De gelukkige ontvanger kan, op vertoon van de platenbon, zeLf zijn keuze komen

maken op het NW-secretarj'aat.
Is dit ànmogelijk, dan kan er ook schriftelijk besteld worden. De platenbon
sluit je dan in bij de bestelling-

Deze platenbon is geldig tot 31 maart 1988.
Er wordt geen geld terugbetaald.
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U/EETJES

NW- SECRETARIAAT.

Sedert kort werd op het tùJV-secretariaat een autcrnatisch anthroordapparaat
ge1nstalleerd. Zo kr:nnen yre nu ook tijdens onze afwezigheid en na de kantoor-
uren urÀt telefonische oproepen ontvangen-
t{ie niet kan telefoneren overdag, kan nu 's avonds of zelfs tijdens het week-
end het tùIV-secretariaat opbellen, om een korte boodschap , zoals een

inschrijving of een bestelting, achter te laten.
Wij betlen je dan zo spoedig moqelijk tenrg.

-en

Het lùJV-secretariaat zal gesloten zijn van maandag, 14 decarber tot en met

zondag, 3 januari 1988.
net autcnraliscn antr,voordapparaat btijft wel ingeschakeld en je brieven worden

gelezen.

Het oudste dansdocument, met dansbeschrijvingen, daterend uit de l5de eeuw, is
opnieu^r-in faciimile uiÉgegeven. Het originele manuscript ligt in de Konink-
fijXe Bi-bliotheek Albert I te Bnrssel. Het'is echter in zulke slechte staat
dal men het nog nar:r,velijks kan inkijken zorder schade aan te richten.
Dankzij dit uiizonderlijk docunrent is men in staat om "de" dansvorm van de
vijftiénde eeuw, dj-e over heel Europa verspreid was, opnianw te reconstnreren-
DeZe dansvorm, basse danse genoenrd, hrerd gedanst aan a1le belangrijke hoven,
ook in Vlaanderen, op dat ogerÈlik het centrum van zovrel het economisch
als het cultr:reel leven in Noord-Europa.
Het opniegrrr verschi jnen van dit docunrent, dat in kostbare facsimile-uitgave
op de-rnarkt werd gebractrt door de "Àcademie Dmck - r:nd Verslagsanstalt",
Graz, Oostenrijk, behoedt ons voor het verlies van een belangrijke schakel
in de E\rropese dansgesdriedenis.

[4eer informatie hierover kan je bekonren bij D'O:de Kapel , 09L/2L 31 45.

@!g!!g: Verenigilg der Limbr:rgse Volkskunstgroepen.
Plaats : Kasteel van HoePertirqen
Data : I8 - 20 decqnber
plggt"*n.: violisteribijeenkomst (ook bassisten en cellisten zijn welkorn)

ateliers: samenspel, viool, percussie, kunstzlnnig handwerk,
volksdans en lunstzinnig handwerk vtor senioren,
volksdans.

Inlichtinqen: Luc Indesteege, 0LI/32 14 22
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uit de tùawelburcht te Krakau en uit andere Europese verzamelingen.
Plaats: Sint-Pietersabdij te Gent, teI.09L/22 07 62.
Dat,a : van L3/L2/87 tot L4/02/88

Deze tentoonstelling is tot stand gekonen dank zij de goede betrekkingen
tussen het Poo1se Ministerie van Cultur:r en het Stadsbestuur van Gent en
met de medewerking van de Frederyk Chopinstichting-Vlaanderen.
De Vlaanse wandtapijten van de t{awelbrrrcht _te Krakau behoren tot de meest
voldragen scheppingen van de Vlaamse renaissancekunst. Ze kwamen tot stand
in de meest vooraanstaande Bnrsselse tapijtateliers ornstreeks het midden
van de l6de eeuw. De tapijtreefkunst in Vlaanderen was op dat ogeribtik op
het toppunt van haar kunnel.

I-IET

Lr/L2/87
L3/L2/87
14/L2/87

: Koninklijke Opera te Gent, reservatie: 09I/25 24 25
: Cultureel Centrum te Sint-Pieters-lloh.l^re, reservatj-ez 02/762 47 20
: Stadsschouwburg te Kortrijk, reservatie: 056/22 L9 02.

Organisatie: D'Orde Kapel, Centrum voor dans en baneging te Gent.
Plaats : Sint-Pietersabdij te Gent
Voorstellilgen : veu:r 13 tot en met 19 decernber
Lezj-rgen en workshops : van 2 tot en met 7 februari'88.
Informatie: d'Orde Kapel , 09L/2I 31 45
Reservatj-e: Sint-Pietersabdi), 09I/22 07 62.

P1aats : Tentoonstellirgszaal "HESSEI.IHUIS", Falconmi 53 te Àntwerpen.
Toegankelijk van 20 januari tot 17 april'88, alle dagen van l0u-17r:,
behalve op maandag
Tcegang is gratis.
Organisatie: Etnografisch muser.lm - Antwerpen

De tentoonstelling laat,aan de hand van gebmi-ksvoorwerpen, juwelen, tapijten,
kfedij ê.d., het dagelijks leven in Turkije zien en geeft tevens ook een
geschiedkundig overzicht. De tentoongestelde voorhrerpen werden geschonken
door de hrrkse regering . De tentoonstelling werd verder aangevuld met voor-
werpen uit diverse musea.
Gelijklopend is er ook een animatieprogr;rmma gepland met lezingen, voordrach-
ten en optredens veln o.a. de demonstratiegroep KÀVÀK uit Àntwerpen.
Zij treden op: 24/0L/8e qn I5u30 , I8/O2/88 orn 20u en 10/03/88 crn 20u.
Een folder met het volledige prograrnma kan vanaf januari bekonren worden bij:
De Stedelijke Dienst voor Toerisme, Gildekamerstraat 9, À'pen, 03/232 0I 03,
De Dienst voor Informatie, Grote Markt, À,pen, 03/233 70 93en
in alle agentschappen vern het @neentekrediet in Antwerpen.

op de eerste dag van het jaar, waarin de Til]rrrgse dansgroep "Heating" haar
twintig-jarig bestaan zal vieren, is de groep te zien op TV.
"Heating" verleent dan haar medewerking aan het AVRO-programma "Reis orn de
wereld in 80 dagen". In de afleveri-ng van I januari 1988 komt Polynesië aan
de orde. "Heating" za1 daarbij de Siva La'au, een stokjesdans uit West-Samoa
uitvoeren.
Ki jken dr:s op OL/0L/88, Nederland 2, 2Lu.
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Votksdansgroep "HEATING" uit Tilburg heeft - naast het in stand houden van het
reeds bestaarde algenrene volksdansrepertoire - zich de laatste vijf jaar
gespecialiseerd in dansen uit de Pacific. In eerste instantie alleen dansen
uit Samoa. Thans is een prograrnma in ontwikkeling met dansen uit Tonga.
In de nabije toekcrnst zullen dansen worden toegevoegd uit Fiji, Hawaii en
Micronesië. Deze specialisatie is het resultaat van de studietochten die Ad
en Lucia Linkels maakten door Oceanië.
Hoer,rrel het gaat qn amateuristische kunstlcèoefenirg, streven Ad en Lucia naar
lalaliteitsverbetering door het aantrekken van goede dansèrs yan hriten de
regio, die een duidelijke keuze maken voor het genre.
Heb je interesse om je te specialiseren in liederen en dansen uit Tonga,
Samoa, Fiji en Hawaii en heb je daar on de twee weken een zondagavond en een
reis naar Tilburg voor over, bel dan: Ad en Lucia Linkels, 00 3I-13/55 36 9I

S.I.F. - IIL-DuIa\J - IILJ. - vntlOnn!!l!v!4.

Voor de dansdagen van het seizoen '87/'88 gelden volgende vast regels:

Plaats: Zaal Terra Nova, Nieuwlandstraat 46, Tilburg (centnrm)
G-: van l4u tot I8u

-Prr-fs 
: 12,50 fl.

Data : zordag,

20/r2/87
03/0L/88
2L/02/88
20/03/88
L7 /04/88

BULC'AARS o.l.v. FRÀNK LINDT{ER

ISRÀELISCH O.I.V. DA}II DASSA

HONGÀARS o.I.v. LÀSZLO BALOGII

ÀRI{EENS o.I.v. ÀNIOINETIE ZIJNEN
MÀCEDONISCH o.l.v. ÀTAl,lAS KOLAROVSKI

Inschrijven en info : S.I.F."BÀLKÀN", Alma en Bob, 00 3I- L3/42 2L 25-

Luc C"alle en Jan Van Eupen, resp. Iogopedist en ergotherapeut in een revali-
datiecent1un, ondervonden bij het werken met kinderen een grote leernte bij
het bestaande kleuterlied. Daarorn namen zij het initiatief om zelf een aantal-
liedjes uit te werken. Zij maakten een muziekcassette met 9 kleutertiedjes.
Het instnrmentarium is moders electronisch en aargevuld met gitaar en bas-
gitaar, percussie en geluidseffecten. Steeds werd gezocht naar een arrarge-
ment dat de sfeer van het lied zo goed mogelijk weergeeft.
fn de meeste liedjes wordt de zang enkele keren herhaald, afgewisseld met
instnrmentale partijqr. Kleuters worden in staat gesteld op verschillende
wijzen te participeren: door te dansen, te luisteren, door fantasie, ernotj-e,.
De cassette kost 200 fr + 45fr. verzerdingskosten en kan besteld worden bij:
Luc Galle, Destelbergenstraat L2, Silt-Amandsberg , 09I/29 17 58
Jan Van Eupen, Cornilstraat 13, Wachtebeke, 091/45 79 30 (avond)
of via storting op rek.nr. 035-0739957-82 onder vermelding "Kleuterliedjes".

t5
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Inschrijvingen: VDCV-secretariaat, St.-Vincentiusstraat 26 A, 2018 Antwerpen

9 jan. PAAR- en WISSELDANSEN o.I.v. Ludo Michiels
PIaats

Uren
Prijs
cursusnr.

Je.rgdherberg Den Drossaard, St.Jansstraat 2A,
3290 Diest
van lOu tot I3u en van l4u tot lnr.
350 fr. / 280 fr. voor leden.
cot09A

6 febr.

27 fùr.

18 - 20 mrt.

25 - 27 nrt.

7 mei

r-3 juli

Uren
Prijs
Cursusnr.

PAÀR- en I{ISSELDANSEN o.l.v. Carol G. Hoste
at 59, Leuven.

Uren : van 10u tot l3u en van I4u tot 17u
Prijs : 350 fr./ 280 fr. voor leden
O:rsusnr.: @2064

CONIIRÀ- en VIERKANTDANSEN o.l.v. Gilbert Culpers
raat, 36

3700 Tongeren.
van IOu tot I3u en van I4u tot I7u.
350 fr. / 280 fr. voor leden
co207A

VIERKANTDANSEN o.I.v. Luc Blancke, Philippe Callens,

F:Iffirmirryscentn-n te Drorp
Uren : van vrijdag, I8/3 om 19u tot zondag, 20/3 , I5u.
O:rsusnr.: VO318A

I,IACEDONISCHE DANSEN o.l.v. Marleen Van Strijdonck

Uren : van vrijdag, 25/3, I9u tot zordag, 2l/3, 16u.
Prijs : 1.500 fr./ I.200 fr. voor leden
Orrsusnr.: VO325À

PAAR- en hIISSELDANSEN o.l.v. Ltrdo Michiels
El-aats : Ruitercentrum, Piljoenstr- 2, 8800 Roeselare
Uren : van IOu tot I3u en van l4u tot 17u.
Prijs : 350 fr./ 280 fr. voor leden
Orrsusnr.: @5074

ZIdAÀRDDANSEN o.l.v. l{irn Lammers
Plaats : Vormirgscentnrm Destelheide te D^rorp
Uren ; van vrijdag, I/7 , l9u tot zondag, 3/7, 15u.
Prijs : 1.500 fr./ I.200 fr. voor leden
Grrsusnr.: VO7OIA
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ACTIEF

KADERVORi/'TING - VOORJAAR '88

A.' Opleiding tot volksdanslesgever

)eze cursps, die aargekondigd werd voor het najaar '87, kon om organisatorische
redenen niet doorgaan op de geplarde data.
Ze zal- definitief starten in januari 1988.
.Voor wie : voor allen, die zich beroepshalve of in de vrije tijd willen bezig

houden met volksdanslesgeven.
Doel : Iesgevers vormen, die in een volksdansgræP, in schoolverband of

in de jeugdbeweging een internationaal volksdansprogranma kunnen
brengen voor beginners en gevorderden en die ook voor N.J.v.
volksdansactiviteiten kunnen leiden-

Vorm : De lesgeversopleiding loopt over 2 jaar en omvat in totaal 12 week-
ends. Daarnaast doet elke cursist nog luj-sterstage en praktische
stage.

Prakti : Gedurende de hele opleiding li-gt de nadruk op het
n, het hraarnenen, uittesten en evalueren, het leren uit

voorbeelden en van gemaakte fouten. theorle en praktijk worden
steeds aan elkaar getoetst.

Begeleiding: EIke kardidaat-Iesgever wordt individueel gevolgd en begeleid.

-laarom 

wordt slechts een bep rkt aantal cursisten toegelaten.
Brevet : Na het succesvol doorlopen van de opleiding, kan de kandidaat-

lesgever het NW-brevet van volksdanslesgever bekomen-
Dit betekent dat je in staat bent om zelfstandig een groep te Ie

PRÀICISCHE GEGE\ÆNS:

Plaats : Vormirgscentnm Destelheide te Dlorp
b?G-Tvoorjaar'88): 29-31 jan- - 11-13 maart - 5-8 mei
ffi' : telkens van vrijdag, 20u. tot zordag, I5u-
Priis : per weekend: 1.500 fr.

iribegrepen: - logies met vol pension en koffiepauzes.
- syllabus + muziekcassette
- cr:rsusgeld

Toe I atinosvoonraarden :

- de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben voor de aanvang van de cursus.
- voldoende danservaring hebben
- deelnsnen aan de danstest tijdens het eerste weekend van de opleiding.

Hæ inschrijven:

- de inschrijvingsstrook volledig ingevuld terugzenden naar het NW-secr.
- 1.500 fr. storten op de tùIV-rekenilg, met vermelding "K.S-'88".

stortirg hebben ontvangen.

meer inlichtingen kan je terecht op het NJV-secretariaat.
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B. Volksdanscursussen

o.I.v. Anette Van

Ànette hoeven we niet meer voor te stellen, zlj heeft
voor N.J.V. reeds vele geslaagde cursussen geleid en
ze breet steeds het entoesiasme van de cursisten op
te wekken. I

Voor deze cursus heeft Ànette een nieuw prograrma
voorbereid met dansen uit de programma's van DÀl.lI
DASSÀ en van SHLOIT{O MÀMAN.
De muziek van de dansen is ter plaatse te verkrijgen.

o.I.v. LâsIô en S

In Hongarije waren Lâslô err Sylvia actief in diverse
dansensenrbles. Nu ze zich in België heben gevestigd
kunnen ze hun danservaring en hun kennis van de
Horgaarse volksdans en folklore aan ons doorgeven.
Op het programma staan ondermeer:
- Ugrôs, een sprirgdans uit het zuiden van Trans-

danubië, .

- Karikâzô, een meisjesdans uit het oosten van
TransdantÈië,

- Szêki en Mezôsêgi, uit Transilvanië
- Szatmâri, uit de streek van Tisza,
- Cigany, zigeunerdansen
- achtergrondinformatie bij de dansen.
De muziek van de aangeleerde dansen is ter plaatse
te verkrijgen.

- 6 maart o.r.v.

Eddy Tyssen verdiept zich reeds vele jaren in de
Bulgaarse folklore. Tijdens zijn studiereizen in
Br:lgarije verzamelde hij niet alleen uniek dans-
materiaal uit dorpen in verschillende streken, maar
hij leerde er ook de gaida en de kavaL bespelen.
Àls lesgever beloraamde hij zich aan de dansacadenrie
te Rotterdam.
Eddy verzorgde al heel wat cursussen voor de N.J.V.,
telkens met veel succes. Ook deze keer komt hij met
een nieuwe reeks Choro's, Ruchenitsa's, kopanitsa's,..
op originele melodietjes. En natuurlijk is er ook
weer een avondprograrlna met achtergrondilformatie
De muziek van de aangeleerde dansen is ter plaatse
te verkrijgen.
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5-8me o.l.v. Silviu Ciuc

r . *tt-DAvlÊ
2. DO€ROGEA
3 - XrfiTENtÊ
. . OLIET{IE
s . SI,IAT
6. TnAilSSYLVANT€

De Roerneense dansinstructeur, Silviu Ciuciunis, is
een ervaren docent en choreograaf , die zor.lel in
Nederland als in België bekendheid heeft vervrorven.
Hij geeft niet alleen danscursussen, maar werkt ook
als drreograaf samen met dsnonstratiegroepen in
Nederland.
Voor deze cursus hbeft Silviu een nieu* programma
sanengesteld, met dansen uit verschillende streken
van Rosnenië, zodat een overzicht van de Rogneense
folklore geboden wordt. Ook voor achtergrondinfor-
matie over de Rosneense folklore is tijd voorzien.
De muziek van de dansen is ter plaatse te verkrijgen.

PRAKTISCHE GEGEVENS:

Plaats :
Uren :
Prijs :

Vormirgscentrum "Destelheide" te Dlorp
van vrijdag, 19u. tot zondag, I5u.
I.200 fr. voor N.J\/- en VDCV-Ieden
1.500 fr. voor niet-leden.
Deze 300 fr. extra geeft je meteen recht op een lidkaart 1988.

nE

Voor deze vierdaagse cursus werden de beste docenten
r:-itgenodigd on een overzicht te geven van brat er aan
dans, zarg, muzlek en folklore leeft in de Balkan:

Op het prograrma staan:

- BULGAARSE DÀNSEN o.l.v. MN DONKOV !7 ,

- JOE@SLÀVISCI-IE DÀNSEN o.I.v. DRAKULEVSKI TOFE

- GRIEKSE DÀNSEN o.I.v. VASILIS DIMITROPCXJL,OS

EIke ,Iesgever leert dansen aan uit de verschillende
streken van zijn land, zodat een zeer volledig beeld
van de Balkandans geJcoden wordt.
Naast de danslessen zijn er ook zanglessen en lezin-
gen gepland. Deze zullen gedocunenteerd worden met
beeldprojecties (dia's - video)
Het totaalbeetd van de Balkanfolklore wordt nog ver-
volledigd met de optredens van enkele dansensembles
en muziekgroepen.

Deze cursr:s is bedoeld voor
gevorderde dansers met reeds
een rrime kennis van Balkandans.
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PRAIICISCFIE GEGEVENS :

Plaats :

Aanvang:
Einde :
Prijs :

Provinciaal Vormirqscentnm te Malle
donderdag, 12 mei qn I9"t.
zondag, 15 mei orn 16u.
4.500 fr. voor NW-leden die vÔÔr 30 jan"88 betalen'
5.130 fr. na 30 jan.'88.

Iribegrepen:

- logies met vol pension en koffiepauzes
- -,.Ér*geld: dans-en zarglessen, lezingen en projecties (dia, video)

- voorstellingen van dans- en muziekgroePen'

+
*t
t
*
t

******** t * +i+**f
N.J.v. wENsr HAAR LEDEN + * r

GEZELLIGE EINDEJAARSFEESTEN i
B.l EEN VOORSPOEDTG 1988 M +

* *******

NJY -LIDKAAÆ 1988

Met een NW-IidËaart heb je recht op:

- het tijdschrift',Het vierkantje", dat 5.ma-a| per jaar verschijnt en infor-
matie bevat over volksdansactiviteite in binnen- en buitenland'

- 20* korting op weekend- en dagcursussen'

- 2OA korting op volksdanscursussen, georganiseerd door V'D'c'v' en opgenomen

in Het Vierkantje-

-ro%kortingbijdeaarrkoopvarrplatenenboekenvanNEVoFoot.l-HAKKETlooN,
van SI'IrICooP en van de l'lJV-uitgaven'

- gratis gebnrik van de t'Uv-bibtiotheek'

Een lidkaart is geldig van I januari tot en met 31 december'

Prijs:
- 300 fr. voor het hoofdlid
- 4OO fr. voor leden uit het buitenland, dit v,egens de hoge posttarieven"

- 2OO fr. voor het bijlid (van hetzetfde gezilnl '
Het bijtid ontvargt geen tijdschrift'

Hoe bekom je een NW-Iidkaart 1988 ?

- Je strrurt het inlictrtingerÈIad volledig ingernrld tenrg naar het NW-secr'

- Je stort het bedrag oP de l'lJt/-rekening'
Wij bezorgen je dan zo snel mogefijk de lidkaart'
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Y9![99]$9981999EI - : - 
r-

Naam :

Adres: ...

NJV-lidkaart nr. : ...
VDCV-Iidkaartnr.:... 't

Ik schrijf in voor:

0 K88/00I : rSRÀELISCHE DANSEN - A. VAN

0 K88/002 : IIOI.IGAARSE DANSEN - L. en

0 K88/003 : BIJIÆMRSE DANSEN - EDDY

O K88/OO4 : ROEMEENSE DÀNSEN - SILVIU

0 Ik sluit bij mijn ilschrijvingsforrmrlier een gekmiste cheque in voor het

bedragvan. .fr.

0 Ik stort het bedrag vâD i . fr. op rek.nr. 870-0002272-01 varr
N.J.V. van, Van den NestleL 23 hrs 16, 2OLB Antwerpen, met de vermeldirg
van het cursusnunner.

datum:... ...,.... handtekening:.

L{:Y::!IPIIIITI2q9-:-IN!I9!TIN9EP!IP'
Naam: ...-, voornaam: ...
Àdres: ...
tel.nr.: .... ...., geb.datum:...
Ik ben geînteresseerd in volgende cursussen:

Ik stort het bedrag van 200 fr./30D fr./AOO fr. op rek.nr. 870-0002272-07
van N.J.V.v7'rr., Van den Nestlei 23 bJs 16, 20LB Antwerpen, met de vermelding
"lidkaart 1988".

Datum:... handtekening:.

2t
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OPLEIDTNG TolT VOLKSDANSLESGE\IER : INSCHRIWINGSFORMULIER.

Naam :

Adres:

tel.nr.: ... , geb.datum:..

Beroep/studies:
.Danservaring:

- aantal jar-:r volksdanservarilg:

- danst in volksdansgroep :

- heeft reeds de leiding van een groep sedert: -. - - - -.-
- volgt regelmatig volksdanscursussen:

met andere dansdisciPlines:ervarurg
andere :

Ik stor
2018 An

datum:

t I.5OO fr. op rek.nr. van N.J.\l.vat., Van den Nestlel 23 bus 16
twerpen, met de vermelding "K.S.'88".

handtekening:.

= 
BALKÀNFESrIVAL MALLE ,88 : INSCHRIWINGSFGMULIER.

f torrg te str:ren naar: S.1.F."BALKAN",'Houtstraat 46, NL. 5046 Tilh:rg.

Naam :

Adres:

tel.nr.: ... , geb.datum:

dieet/vegetarisch: --ir
aantal jaren danservariag (min.3j. ):
D,lW-lidkaart'88 nr. :

INSCHR IWINGSFORMULIER .

A.

0

0

B.

0

0

Voor België:
Ik ben/wordt tùlv-lid en.stort voor 3O/OL/88 het bedrag van 4.600 fr.
Ik stort het bedrag van 5.130 fr-
op rek.nr . 418-L474859-23 van S.I-F. "BALKAN"-Tilburg

Voor Nederlard en andere:

Ik stort voor 30/01/88 het bedrag van 250 fl-
Ik stort het bedrag van 275 fI.
op rek.nr. 4I8-I474850-14 van S.I.F. "BALKAN"-Tilburg.

datum: ... , handtekening:....
27
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