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mogen worden overgenomen,

Textielmuseum
VRIESELHOF

Oelegem

A7A

;ffi-

Het Textielm:seum is een van de vijf provinciale m.rsea van AntwerPen.
Het werd in L977 ondergebracht in het 'Vrieselhof", een \astee] in neorenaissance stijl, dat midden in een bebost domein van 75 ha' Iigt'
Hoeruel enkel de benedenverdieping van het kasteel als muÉieum is ingericht,
en de nrimte om grote toestellen als et,n weefgetor:w tentoon te stellen,
mederyerkers er
.rtii U"p"tkt is, zL)n de conservator, Frieda Sorber enerhaar
schat aan waareen
en
te
richten
in
overzichtelijk
in leslâagd efXé zaaf
verzamelen'
te
informatie
aevàlle màteriaten en
De bezoeker krijgt een overzicht van de textiekgrrondstoffen en van de verschillende technieken als spinnen, !ùeven, borduren, naaldkant, kloskant en
het bednrkken van stoffen.
zatteL otrde als nieurrre technieken worden getoond, wat de mogelijkheid biedt
een evolutie te zien in gebnrikte gnondstoffen, technieken, p'atronen,

versierirgen,. ..
Na het lezen van deze inleidjng zal het ôridetijk zijn dat het onrnogelijk is
ik
crn hier alle facetten van het museun in detail te bespreken. Daarom ridtt
die
fascineerden
meest
het
mij
Imlseum'
het
van
de kijker crn enkele aspecten
tijdens mijn bezoek.
BORDURBT.

rsieren.

LH:iltvezel

ats middel on lapjes, stof, kralen of
te bevestigen. Die drager is neestal
drager
allerlei andere objekten op een
een

haalorerk, trrlle,vilt. Bovendien zijn
groo[ aantal bonduurstçken en kombinatie-s mogelijk'
de
Vooraleer met een belarqrijk bordr:r:ntrerk te @innen moet men eerst
ganraakt.
menlclappen
worden
doel
dit
Voor
nodige steken en motievâ Xennen.
Men treft ze aan in de meest diverse cuJ-ùrren.
In onze streken werden "ze in de lgde eeulÀt vooral in knrissteek gernaakt'
Op een aantal tentoongestelde merklappen zj:e ie hoe al-fabetten, planten,
(meestel relidi.r"rr, huizen, huish6udgerei, zeLfs Èele fig:ratieve scènes linnen
meestal
&
- lappen
gLanzei vrij riU"t orrig over de oppervlakte
een gebreven

stof,

éorns

brei- of

'an
uitgestrooid werden.
fveieens talrijk zijn stoplappen : weggeknipte rechthoekje-s jn een lap stof
werden in allerlei ieefselpatronen gestopt. Deze oefening was zeker nodig in
een tijd dat kledingsstukken een leven lang meegingen'
In de lgde eeuw deden canvas en felgekler:rde wo1 hun intrede in de merklap.
Vrouwen uit de br:rgerij brachten hr:n vrije tijd door met allerhande handwerk. Fttn dochter".i""tà"n al deze techrrieken op school. Op het einde van de
eeuç maakten ze meters lange lappen waarin alfabetten, kl:Llissteelrcnotieven,
al1erlei bordur:rsteken, naài-oef"njngen, haalsnrerk, breiwerk en nog vele
arrdere elkaar afwisselenden.
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NAALDKANT ETN KLOSKANT.

De glazen kasten

in de kantzaal

bieden bescherming aan de

uiterst fijne

tere creaties in klos- en naaldkant en laten de ontwikkeling zien van

rnr, met de nadmk op werk uit onze gs^resten.
Hos,rrel de vroegste naaldkant, reticella genaamd, van eind 16de en @in 17de
eer.u geloonlijk aan Italië wordt toegeschreven, blijkt uit oude dokumenten
dat ze ook op andere plaatsen, b.v. in Vlaandererl, werd ganaakt. In ltaliaanse
patrooriboeken van het begin van de 17de eeuw spreekt nen inmers van "ponti
16de eeuw

tot

en

de

fianeÈi ", Vlaamse kanten.
De oudste kloskant dateert

uit dezelfde tijd,

uit ltalië en Vlaanderen
Naaldkant is een zeer tijdrovende techniek. Eigenlijk is het bordurrwerk,
maar zonder gehreven dragen. De Italianen spraken dan ook bij het ontstaan
van "trrunto in aera" , naalôverk "in de ludtt".
op dubbelgevouwen stof
eveneensi

De teiening op donker papier wondt voor de stevigheid
bevestigd.-Dan wordt over de onrtreklijn€n van het motief een dubbele draad
gelegd en hier en daar met een steek vastgezet. Deze draden worden onuonden
en aé openingen opgernrld met siersteken, gaasgrord, spijlen of _matte delenAls het werk af il, Xnipt men de bevestigingsdraden door. Meerdere stukjes
kant brengt men met de naald aan elkaar cm een groot werk te maken.
Een bijzoàaene vonn van naaldkant is Tenerj.fe-kant, die op wieltjes gernaakt
wordt. Op een ci.rkel spant men draden vraarna men er met de næl.&t patronen
doorvlectrt. De cirkeltjes naait men naderhand aan elkaar. Deze kantsoort
vervaadigde men op de Âzoren, in Spanje en Zuid-Amerika. Tenerife-kant had
als versierirg van waaiers, parasols en sierdoekjes vooral op het eirde
van de l9de eetrr succes.

Albeboord, Venetiaanse naaldkant,

2/2 ITde eeunt.

Kantklossen is een dooreenvlechten van draden. Men vledrt volgens een prikt
bepaalde tekening die op een kussen bevestigd is, el tijdens het klossen
men het werk vasf op het kussen. Kloskant is waarschijnlijk ontstaan uit het
vlechten van de uiteinden van de draden van het weefsel.
Voor de kloskant maakt men eerst-een ontvery,r^taarna één of meerdere rapporten
van de tekenirg geprikt wonden, op die plaatsen hraar men tijdens het klossen
spelden moet ptaàtsen. Met deze prikJcrief kan men het kantpatroon prikken en
tàfenen op stêvig karton of perkament. Het patroon bevestigt men op het met
hooi gerlrlde kr:ssen en dan kan de uitvoering beginnen'
rqen oÀderscheidt twee hoofdgrroepen in de kloskant, die op hr:n beurt elk irt
vele soorten onderverdeeld zLin.
4
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Kloskant A heeft een onverandertijk aantal draden. Men kan slechts op geringebreedte werken onrdat men anders te veel klossen nodig heeft. De stroken zijn
recht of bijna recht. In de matte, in lirurenslag uitgevoerde delen lopen de
draden evenwijdig aan of loodrecht op de werkrichtirxl. Tot deze kantgnoep
beho,ren o.a. Oud-Vlaamse kant, Bilche-, Mechelse-, Valenciennes-, Rijselse
kant. Men herkent deze kantsoorten aeln de achtergrond van de tekening, aan
de stijl, het al of niet aanwezig zijnvan'een contourdraad, enz.
Voor kloskant B gaat men heel anders te werk. Met een relatief klein aantal
klossen dat in de loop van het werk kan variëren, klost rnen eerst de tekening.
Daarna'worden de onderdelen net spijlen of. maasgrond met elkaar verbonden.
De grootte en de vorm van het werkstuk is ô:s niet beperkt door de techniek.
Î.ot kloskant B behoren o.a. Milanese, Brabantse, Duchesse- en Rosaline
perlée-kant.

Detail uit allreboord

in Brabantse kloskant

ca.

1730

Textielm:ser-un Vrieselhof

inv.

T80/I15

Kant speelde in de lgde eerrrtse kledij een grote ro1. Naast echte klos- en
naaldkant lcwamen niet alleen machinale kanten in gebmik, maar ook andere
vormen van handrperk, als het brduren op machinaal vervaardigde ûrlle.
Men verkreeg met deze techniek een resultaat dat op kloskant leek.
Lier was in ons la11d het belangrijkste produktiecentrum ervan.
Chantilly-kant is één van de meest geliefde kantsoorten van de l9de eeLrw.
Zoals bordur:rwerk op tu1le diende de ge,voonlijk zwarte Chantilly-kant
hoofdzakelijk voor de versiering van kl.edij.
Hoewel- behorend 161 flskloskant Agroep kon men in Chantilly-kant toch grote
stukken, b.v. driehoekige sjaals, maken. Een groot stuk bestond uit een aantal smalle stroken die op onzichtbare wi-)ze aan elkaar wenden genaaid.
Chantilly-kant ontstond in Frankrijk, maar werd na de Franse Revolutie vooral
gemaakt in Geraardsbergen en omgeving.
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KOSII]UM

ENJ OPSCHIK

zalen zijn gewijd aan kledij en toebeho,ren in de 19de en begin 20ste
eellhr. Hoerpel enkele aspecten van de mannenkledij aan bod kornen, ligt de klsntoon toch op kledij en opschik van de vrouw, orndat hierin een veel snellere
en grondiger evolutie nerldcaar is.
De mannenkledij verardert in die tijd opvallend weinig. Yilit hetnd en stijve
moulvloze naurÀrsluitende ondenrest, donkergekler:rde broek
@ten,
en jas, hoge hoed en wandelstok, dit is het beeld van de goedgektede heer
dat in het begin van de 19de eeunr ontstord en dat in onze tijd nog niet
irgrijpend is verarderd. Slechfs ds!ai].c wijzigden in het "uniform" van de
deftrge h.rrger. Versiening dr:-Idde msr slectrts in enkele k1einJ-gheden,
en ze mocht zeker niet zo zijn dat isnand en zich door orderscheidde van zijn
medenrensen. Het spreekt vanzelf dat deze kledij alleen kon gedragen worden
door wie geen hanô'rerk hoefde te verridrten.
il de lgde eeuw een grote evolutie door. Er is een
grote
et smalle silhouet van de enrpirekledij, over dejaren
de Paris" in de
jaren
de
en
en'70
1860
"Oteue
i die rond 1900 haar intrede deed "
Iggo,

T\^Iee

T1pisgo-lgoozijndepofmouwen,die
rond
valt orderaan tamelijk breed maar heeft

aille is uiterst
crinoline'

nan-ll' De rok

Rond 1920 was de moaé aoor nieuwe fenrinistische gedadrtenstromingen erg
veranderd. De korsetten verôrrenen. De kled.ij was praktisdrer en alle niet
essentiële details $raren verô"renen. De uiterste eenvotrd werd bereikt met
rechte korte trrnika's. De avondkledij in felle kleuren werd versierd met
bordutrrsel, kralen en lovertjes, die de l-evendigheid verhoogden'
pe aagelijkse lcfedij was veei neutraler van toon: beige, donkerblauw en bnrin.
toen ée zafefiif" eenvcnrd ging vervelen werrC de snit weer inger'rikkelder. De
kleren kregen àpnia-n^r een tteræfijn: volants en draperirgen doen hun int'rede.
Nier:rnr was Àet gàbt:..iç van oP lctruine draden geknipte stof , waardoor de
vrouwelijke vormen beter uitt<r^ranen in de in ongelijke prnten neerharqende
rokken.

zich in de mode rrijzigingen voordoen, rerkt men dat niet alleen in
de kledij, maar ook in alle attri-hrten, die het toilet van de vrourr vervolledigen. Sanren met de kledij worden dan ook een aantal toebelroren tentoongesteld

Wanneer

zoal-s schoenen, regenschermen en parasols, waaiers, geldbeugeltjes, handtassen
jr:r^reten, hoeden, ...
Ze helpen het tijdsbeeld vervolledigen.

schoenen 1750-1-770
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HEDE}TDAAGSE TEXTIELKUNST.

In de 20ste eetnr maakten de rnogelijkheden van de machine handwenk overbodig.
Na de tweede wereldoorlog kreeg de mens meer vrije tijd, maarook veel meer
mogelijkheden on die vrije tijd op te trullenHanôverken is nu meestal lcnrter ean vrijetijdsbesteding gaoorden. Maar intusserr
heeft ook de lannstenaar de materie textiel aangegrepen als uitdrukkingsmiddel
voor ind.ividuele kr:nst. thans is de textielkunst een werelôlijd verschijnsel
en zijn in het Vrieselhof ook enkele werkstukken te zien van hedendaagse
lcr:nstenaars van eigen bodenr, zoals Jul-iaan Van Vlasselaer, Lieve Bostoen,
Veerle Dupont en andere.
PRÀKTISCHE INFOR.MATIE

Wie

zelf

met:

een bezoek

wil

brengen aan het lextielmuseum kan contact

opnernen

PROVINCIAAL TEXTIELMUSEUI" \IRIESELHOF

Schildesteenweg 79 , 223l- Oelegem-Ranst
tet. 03/383 46 80.
Het museum is open van I maart tôt I novembr, maardag en vrijdag gesloten.
De toegang is gratis.
Het mrseum is te bereiken via de E34 Antwerpen-Eindhoven, afrit 19 (RanstZandhoven). Uet het openbaar vervoer: hrs 61 Antwerpen4elegern.
BEZOEKH! OP AFSPRÀAK.

Voor scholen en groepen organiseert de educatieve dienst geleide, creatieve
en studie-bezoeken. Voor natrrurliefhebbers staat zelfs een educatieve
bos'randeling op het progreuTrna.
DE BIBLICIHEEK

In de uitgebreide bibliotheek van het rm:seum kan men, na afspraak, boeken,
tijdschriit.n "n docr.unentatie raadptegen over de geschiedenis en de techniek
van o.a. tapijtkunst en andere weeftechnieken, naaldkant en kloskant,
borduurwerk, kostuum en accessoires, textieldruk en ver\,ren, de textielindustrie.

DEÎI@I.iSTR,ATIES

Elke zondag van IOu tot l7u worden er afwi-sselend verschillerde technieken
getoond.
Bronvermelding:

Vrieselhof - Beknopte gids - Frieda Sorber
- info-folder

Provinciaal

museum

Oelegern:

Met dank aan Fri-eda Sorber en haar meds,.rerkster, di-e mij rondleidde
en mij de nodige informatie verschafte voor dit artikel'

Micheline Janssens.

*************
*********
*****
*
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WEETJES
DE IELEFOOI{.SERVICE OP FIET NW-SECRETARIMT

Sedert kort werd op het NW-secretari-aat een autcrnatisdt antwoordapparaat
geinstalleerd. Zo kunnen r^,e nu ook tijdens onze afwezigheid en na de kantooruren ur,rr telefonische oproepen ontvangen.
Wie niet kan telefoneren overrlag, kan nu 's avonds of zelfs tijdens het weekend het Nry-secretariaat opbellen, orn een korte boodschap , zoals een
inschrijving of een bestelling, achter te laten.
lrtij bellen je dan zo spoedig mogelijk tenrg.

...

HET NW-SECRETARIAAT AL,TOI'!ÀTISEERT

Sinds het begih van dit jaar is de NW-aùninj,stratie overgeschakeld op
corrputer. geà hele voomitgang, zeker, maar deze overgang verloopt niet
altijd even vlot. Een normale zaak, zeryge;lrr de specialisten troostend.
Ondeitpssen liep de adnisitratie toch wel een beetje mank en kregen een aantal
Ieden een etiket op hun lidkaart '88 met de onvermijdelijke schoonhej-dsfoutjes
Maar ook dat is hreer opgelost en nu werken we koortsachtig aan ons adressenbestand.
Mocht er nog iets fout zijn aan je naam of adres, wi1 je het ons dan melden,
zodat wij je de volgende keer alles fogtloos kurmen bezorgen.
Met dank voor de medalerkirg.
DE N..I/- VERKæPDIENST BIEUT AAN

:

PLÀIS.IBON

Vanaf dit jaar stelt de NJV-verkoopdienst platenbons ter bescftikking om a1s
geschenk te geven of te krijgen.
Je wil een volksdansende vriend(in) verrassen met een volksdansplaat of
-boek, maar je weet niet goed wat te kiezen'
Je wil zelf wel graag je platencollectie uitSreiden, maar -.. platen en
boeken zijn duur.
In beide gevallen brengt een platenbon de oplossing. Je geeft henr als

of je zet hem op je eigen verlanglijstje.
Hoe regel je dat nu ?
Op het Nfl-secretariaat koop je een platenbOn, waarvan je ze|f de waarde
Ëpaalt (min. 450 fr. ). .le biedt de bon aan a1s geschenk en de gelukki-ge

oni.r.rrg". kan hem op het NW-secretariaat komen cmmilen voor een plaat,
cassette of boek naar keuzeIs het secretariaat te ver voor je, dan kan je het bedrag "storten op de
trLJV-rekening en de platenbon wordt je toegestuurd'
Ook het onrruilen *rttt A" platenbon kan "van op afstand" geregeld worden:
je sluit de bon in bij jé eertsvolgende bestellirg. Deze wordt je zo spoedig
mogelijk toegestuurd.
Let wel: de platenbon j-s voor 3 maanden geldig, daarna kan hij niet meer
onrgeruil worden.

*************
*********
*****
*

llrtlonrlr

Jrugddlanrl roor Uollsdrns

Nreulnrs

uit de

d'OUDE KÀPEL

danswereld

vzw., Centnrm voor dans et beweqing

orrganiseert het TWEEDE INTERNATIONML DANSCOLT OQUIUM te Gent
Datum: L2-L6 april.
Order:werp: Vergelijkerde studie van Zuid-Aziatische sacrale dansvormen
Informatie en aanmelding: Jetty Roels, Berouw 55 te 9000 C'ent, 09L/25.44.18.
STICFITING LODET{TJK DE RAET

L5-L7/4/88

IN

o.l.v.

Ruth Wilmans.
Bedoeling van deze cursus: rnensen, die nieurp zijn op het terrein
van creatieve dans, de kans geven om ermee kennis te maken ert
in te gaan op volgende raÇe-n:
- wat is dansexpressie?
- rdat zijn de mogelijkheden tot vormirq?
- wat zijn mijn mogelijkheden op dat gebied?
Plaats: De Bron, Koetsr'reg I22 te Kessel-Lo
Inlichtingen: Stichting Lodewijk De Raet, Liedtsstraat 27-29
1210 Bn:ssel, tel . 02/242.01.II.
INLETDING

DANSEXPRESSIE

STICTfT]NG DOINA
FOLKI.ORE-DAT{SREIZH{ NAAR ROEMENTE

Brasov, Transsylvanië I.095 flzomer : 23 jrrli - 6 augrustrrs Baia Mare, Maranm:res 1-695 flIn de prijs' inbegrepen:
- vliegreis Schiphol of Bn-rssel - Boekarest en transfer per touringcar
naar de plaats van besterrning
met bad en toilet.
- verblijf op basis van_voI pension in 2-persoonskamer
gids/tolk.
Roerneens
en
een
Ciuciumis
- begeleiding door Silviu
- danslessen door Roerneense dansleiders met beqeleidjrg van levende muziek.
- exctrrsies per 1u:<e:-touringcar met deelnane aan allerlei activiteiten,
zoals ontmoetirqen en samen dansen met ensembles, bezoeken aan diverse
musea, meedansen op dorpsfeesten, enz.

lente : 2 april - 9 april

Info : Stichting Doina, p.a. Silviu Ciuciumis,

Aarhui*spad 22,

NL. 3067 PR Rotterdam, te1. 0031-I042L8622

MUNDO

SINICO

.

DANSMUZIEK

UIT FTJI OP DE RADIO

In het Nederlandse radio-prografirna "De Wandelende Tak" (VpRO-radio IV)
za1 Ad Linkels op 17 maart een uur lang muziek laten horen uit Fiji.
Het programma is getiteld: "Fiji, één land, ï\*ee werelden" en bevat muziek
van de autochtone bevolking, maar ook van de afstammelingen veln mensen,die
door de Engelsen ooit eens werden ingevoerd uj.t India. De opnamen, die werden
ganraakt tijdens een verblijf i:r Fiji in december 1986 en januari 1987,
bevatten veel dansmuziek.
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FEDERATION WALLONNE DES GROUPEMEI'ES DE DANSES POPULAIRES,Teg.

25-27

nrt.

GRIEKSE DANSEN

Informatie: Jenny Falize,

o.I.v.

319,Rue

ST.

PAPAGEORGINO

Dt Laveu,

4OOO

te

de LIEGES.

Grivegnée

Lià7e, tel. 04L/522702'

VOLI€DANSCENIRALE VOOR VLAANDREN

De Volksdanscentrale voor Vlaanderen
ONæ GELUIffB,ISEN

viert dit jaar haar 50-jarig bestaan.

!

FEESTPROGRAMMA

5

maart

I0 aprit
29/4-L/5
21 mei
14u-24u

- Cultureel
%@entoonsteuinq

Centnrm Maasrnechelen.
oude muziekinstnrnenten, instrumenteribouw, muzielcuitvoeringen, zang- en dans voor elke leeftijd.
-sportpark De Nekker te Mechelen
KINDERDAI,ISFEEST -

FOLKIOREFEEST

voor kinderen van 6 tot 12 jaar
ZUIDERI{II{D - Provinciaal Vormirgscentnm te Malle
zangG--ans rrit Bolivië, Italië, Portr:ga1 en SpanjeDAI{SMOZAIEK - Sportpark De Nekker te Medtelen
DfrFâCiFers met o.m. Israelische dansen, Balkandans, Morrisen zwaarrâdansen, Amerikaanse dansvormen, Vlaamse feestdansen,

æt

seniorendansen, . . .

neL
lgu-lgu
29 Mei
22

IqEIFEEST

Dilteest

-

Sportpark De Nekker te Mechelen
en meilcoomvierinT, een lentefeest voor

alle leeftijden

NATTOD{AAL DANSFEEST VOOR AT,IDERS VALIDBiI

I5u-18u

juti
-

ZOMERSE

13 NOV.

IT'IIERNATIOT{AAL DAT.JSEEEST

REUZE-INSTUIF aan de

Belgisdte

)cust

f in vakantie-stemning.
1-4aug. FIETSCARÀVÀAN van de l<r:st tot in de Kernpen
fiets- en dansvakantie voor sportievelingen.
Eeù-r spoffi
4-7 aug. DANSMUZE 1988 - Jeggdcentnrm Hoge Rielen te Lichtaart
geeft aansluiting op de fiets- en danstocht.
Dffifrffiatie
gelenheid
van 50 jaar VDCV zit deze zcrnerse dansontmoeting
Ter
vol verrassende dansateliers voor elke leeftijdsgroep.
SJATOM AL ISRAEL - Feestzaal- De Mej.r te Anùtterpen
23 okt.
met bnrisende eigentijdse danscreaties.
tgu-I8u ffit
50 JAAR V.D.C.V. - Provinciaal VOrmingscentnrm te Malle
29 okt.
overschornrt 50 jaar \DCV.
ffiapsdans
Iou-...
- FECSTZAAI DC MEiT tC
se migrantengroePen

ANTWCTPCN

l0u-23u
20 NOV. NATIONAAL SENIIORENDÀI\TSFEEST - C'CNI
enioren!
lOu-I8u
MUZIEK EN DA[{S - Provinciaal Vormingscentnrm te Malle
17 dec.
hand in hand.
1ou-23u MæGæ
Voor alle informatie: V.D.C.V. ,St.Vincentir:sstraat 26A , 201.8 Anthterpen
te1. 03/230 75 80.
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Groepen melden:
VOLKSDANSGROEP

"SHEIKHANI"

:

een niar'tle

start in

Àntwerpen.

Sihds begin januari ,88 danst volksdansgroep Sheikhani elke woensdag van
20u tot 2Zu in de lagere school SILO t, gevestigd in de Louizastraat 17

te

Antwerpen.

sheikhani

een dansgnæp, die haar leden een internationaal programma
de nadnrk-op âarxanaansen zonder daarorn andere danstradities

is

aabi_dt net
te discrimineren.

Het is de bedoeling van Sheikhani orn dit progralTrna aan een zo groot rogelijk
aantat mensen over te brengen en nodigrt dan ook iedereen uit oltt met ons
mee te dansen, elke woensdagavond.
Iedereen, die de woensdagavond vrij heef,t en deze wil besteden aan een
gezonde én interessante ontspanning, is welkom in de Louizastraat'
t{ij willen er reeds nu op wijzen dat de zaal enket betreden mag worden
*.f a"tt"p.tttoffels, dus vergeet ze niet! Verder starten wij stipt om 20u'
Naast het dansen organise€rt Sheikhani ook facultatieve neven-activiteiten,
zoals b.v. een weekend aan zee of het bijwonen van voorstellirqen en /of
instrriven.
Je bent van harte welkom !

DAT,ISGRoEP

,'FtrATING''

-

TITLBI.]RG

:

INIRODTJCIIE-I{ORI(SHOPS PACIFIC

DATI,ISE}T.

organisært i.s.m. de Stichting Mundo Etnico en plaatsein NoordIijké rroif"a"tt"gio"pâ een serie voorstelli-rqen met workshops
wijze
voordelige
er;bant. oe mini-toernee is bedoeld om volksdansers op
Fiji'
en
kennis te laten maken met dansen uit de Pacific: Tonga, Samoa
Het programma omvat 3u. en omvat:
over de dans in longa en Samoat
- een d.iapr"s"ntatie rnet achtergrondinfo
door een deel van "HeatiJrg,
Pacific
de
uii
dansen
van
- 2 dsnonêtraties
Lucia Linkelsdoor
verzorgd
worden
- de workshops zelf, die
met Pacific
GRAM!4OFOObIPLMT
een
GRATIS
Bovendien ontvangt âX" a"":oenrer
is verplicht
vooraf
Opgave
toegankefijk.
dansen. De WorksÉops zijn voor ieder

Dansgrroep Heating

Volgende data en plaatsen zijn inniddels vastgelegd:
DRUNEII: De Strrlp, Werf II - prijs: 10 fI29 febr.
2}u-23u opçtave: ELs en Ttreo Spiekennann, 0031-4016-31517
EINDHO\BJ: De Ronde, TOnselresestraat 146 - prijs: 13,5
9 april
I3u-I6u Opgave: Catrien Niessen, 0031-4130-50294

april
13u-I5u
1I april
10

TILBLIRG:

Boerderij Vissers, Berrglanô,veg,40 - prijs: 10 fl.

Opgave: Frans De

l{aeI,

0031-13-636240

: D'n Imhof, Sterrebos -

I9u45-22u45
0031-4120-36093
Visser,
Marina
Opgave:
Algemene info : Ad en Lucia Linkels, 003I-13-55369IOSS

fl.

- prijs:

10

fl-.

1t

llatlonrlc Jrugddlcnsl roor Iollsdrns

VOLKSDAIISGROEP''HORLEPIEP''

5 maart

ter

VOLKSDANSBAL

gelegenheid van hun

Plaats : Volkshuis

"De Noordstar",
8400 Oostende.

J.

l5-jarig

bestaan

Puerguaetstraat 27

Prograrrna: feestmaaltijd, gevolgd door volksdansinstuif met
intennationaal progranma voor beginners en gevorderden.
Deelname in de kosten: 250 fr. (inch-rsief aperitief , dessert
en dansgenot)
Aanvang: 20u.
Insclrrijven kan tot 25/2/88 door het bedrag te storten op
rek.nr. 00I-0963905-92 van litine Vansteenkiste, Koreribloernlaan 169, 8400 Oosterde.
VOLKSDANSGROEP

l-9 maart

IIKIRNII

OPET{DEIJRDAG

aanvang: 20u.

Plaats : Kleine Kerkstraat te

Ledebeng

Programma: volksdansinsturif , afge'risseld met optredens van
een Poolse en Hongaarse volksdansgroep-

Mogelijkheid

teiten.

25

maart

DÀNSDÀG JOE@SLAVISCÉI

P1aats

Uren
Prijs

Info :

tot het proeven van Poolse en Horgaarse speciali-

:
:
:

met PÀJA MILIC

Zaal Voonrit, St.-Pietersnieurrstraat te Gent
13u30 - 20u.
350 fr. / 300

fr.

voor studenten.
Jean-Pierre Orgena, Kerlcuilstraat 43, 9030 Wordqlgenr,091/53 55 70.

ÎTE TTIISTLE
19 maart

CLI'B
DANSDAG:

lffittish Country Dancing o.l.v. t'1argot Pot'ser
- Highland Dancing o.I-v- l{ilmar Rermelts
- Social Dans 's avonds

pianobegeleiding: Renske Ligtmans
Plaats : UNITAS, Vlokhovensehreg 49, Wensel, Ei'ndhoven
10u30 - 17U en 20u - 23u
Uren
dansdag: I8 fl. , social dans: 5 fl'
Kosten
koffietafel lunch: L2,5 fLMew. De Vrocrne, tel- 0031-4904-17563
Info
Mew. Ligtmans , tel- 0031-40-831957

VOLKSDANSGOEPEN "ÉIORÀ

-

EIRUG@"

en

"\IDCV

'1

STAMPPCIIJE

-

BRUGGE"

organiseren op 5 maart '88 een volksdansinstuif met daarna een denderende

party

!

P1aats: Feestzaal 't Schuttershof, Boogschutterslaan 42, St. Kruis Bnrgge.
Aanvang: 19u30 , toegangsprijs: 80 fr.
Inlichtingen: Marc Carlier, O5O/31.0l-.74 en Helly Motendijk, 050/31.65.76.
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ACTIEF
'88

KADERVORMING
Volksdanscursussen

o.1.v. Jean-Pierre Orgena.
Jean-Pierre verzorgde vorig jaar reeds 2 dansdagen
in de provincie Llmbr-rrg. Het dansprogralnma cmvat
minder bekende dansen, voornamelijk trit de Balkan
en uit oost-Europa. De dansen vorrnen een waardevolle
aanrnrlling van hét repertorium van elke volksdansgroep.

Jean-pierre voorziet voor deze dansdag weer een nia.11
aanrrullerd prograrma, maar oP aemvraag kr:nnen er ook
dansen van de vorige curstlssen worden herhaald'
ZaaL ,'Leeuwerik", Mettekovenstraat te Gors4pleeuw (Borgloon)
van 13u30 tot 18u
300 fr. / 250 ft. voor NW-leden
rnséfrriiven kan ook op het provinciaal secretariaat, Boeshovenweg, 32 te
3840 Borgloon. Rek.nr. lùW-Limburg:' 00I-1594LL4'92'
Provinciaal verantwoordelijke: Lieve Delbaere.

:
Uren :
Prijs :
plaats

6-8mei

DANSN

o.I.v.

SiLvru

dansinst ncteur, Silviu Ciucir.rnis , is
een ervaren docent en choreognaaf, die zowel in
Nederland als il België bekendheid heeft vellrorven.
Hij geeft niet alleen danscursussen, maar werkt ook
a1s dueograaf samen met dsnonstratiegroepen in
Nederland.
Voor deze cursus heeft Silviu een nieutl progralûna
samengesteld, met dansen uit verschillende streken
van Rognenië, zodat een overzicht van de Roerneense

De Roerneense

.
.
34.
5.
6.
1

MO|-OAV|E

2

DOBROGEA

MUNTENI€
OLTENIE
BANAT
TRANSSYLVANIE

geboden wordt. Ook voor adltengrondinformatj"e over de Rosneense folklore is tijd voorzien.
De muziek van de dansen is ter plaatse te verkrijgen-

folklore

PRAKTISCHE GEGEVENS:

Plaats : Vormingscentrrrm "Destelheide" te

D^rorp

Uren : van vrijdag, 19u. tot zondag, 16u.
Prijs : I.200 fr. voor N.L/- en VDCV-leden
1.500 fr. voor niet-Ieden.
Deze 300 fr. extra geeft je meteen recht op een lidkaart

llrtlonrlc Jrulddlrnst roor lollsdrnr

1988.

DE

BA

Voor deze vierdaagse cursLrs werden de beste docenten
overzicht te geven van brat er aan
dans, zarg, muzlek en folklore leeft in de Balkan:
Op het prograrrma staan:
r-r-itgenodigd om een

-

BULGAARSE DANSEN o.I.v. MN DONKOV
JOEGOSLAVISCFIE DANSN
ÏOFE DRAKULEVSKI
GRIEKSE DANSEN
VASILIS DIMIÏROPOL,LOS

o.l.v.
o.l.v.
EIke .lesgever leert dansen aan uit de verschillende
streken van zijn land, zodat een zeer volledig beeld
-

van de Balkandans geboden wordt.
Naast de danslessen zijn er ook zanglessen en lezingen gepland. Deze zullen gedocr.rnenteerd worden met
beeldprojecties (dia's - video)
Het totaalbeeld van de Balkanfolklore wordt nog vervolledigd met de optredens van enkele dansensembLes
en muzielcgroepen.
Deze cursus is bedoeld voor
gevordende dansers met reeds
een nrime kennis van Balkandans.

PRAKTISCFIE GEGE\IS{S :

: Provinciaal Vormingscentrum Malle
Aanvang: donderdag, 12 mei orn I9u.
Einde : zondag, 15 mei om I5u.
Pl,aats

Prijs :

5.130

tr./

5.000

fr. exch:-sief voor

N.Jt/-leden.

- logies met vol pension en koffJ-epauzes
- cursusgeld: dans- en zanglessen, lezingen en projecties
- voorstellingen van dans- en muziekgroepen.

*************
*********
*****
*

t4
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(dia,Vldeo)

top-

ensemblas

uit de

BALKAN

Ioenee

oP

gelegenheid van het 5de BALKANFESTIVÀL organiseren N.J.V. en S.I.F.-BALKAI{
samen een toernee met op de affichre 2 græpen, die beho'ren tot de'beste groepen
uit de Balkan. Beide groepen traden reeds op in alle werelddelen.
Van 11 tot 21 mei '88 zijn ze bl-i ons te gâst, een primeur voor België :

uit

BULGARIJE

(sofia) z FILIP KUTEF
The State Folk Song and Dance Company

uit

JoEcosLAVIE (Skopje):

of Bulgary

K.U.D. METALEC

Kulturno Umetniëko Drr:stvo "Metafec"
Elke groep bestaat uit orgeveer 50 dansers en rmrzikanten.
zullen ze 5 shot-avorden verzorgen, een spektakel van dans, muziek, zang
en folklore uit geheel Bulgarije en geheel Joegoslavië.
De Balkansfeer is verzekerd op volqende avonden:
zaterdag, 14 mei
:

GALA-OPÎREDH{, gevolgd door VOLKSDANSBAL met de

Balkan-orkesten.
Voor de deelnenrers aeln het
in de prijs inbegrepen.

dinsdao. 17 mei
woensdag, 18

mei

donderdag, 19

meJ-

vrijdag, 20 mei

ROESELARE

-'ZAAL

festival is

deze gala-avond

"GILDENHOVE"

"@groçpen
Al{Il{ERPn{ - ZAAL "HOF TER LO"
(waarschijnlijk
optieAen van beide groepen

TILBURG

-

STADSSCHOUWBURG

-

CULTUREEL CENTRUM

met TV<pname)

optreden van beide groePen (waarschijnlijk met
HOESELT

NOS-opnamen

optreden van beide groepen

Elke groep verzorgt een optreden van ongeveer 45 minuten.
De plaatselijke organisatoren zorgen voor enkele sfeerbrengertjes voor, tussen
en na de optredens.
Houd deze data vrij , zo'n r:nieke belevenis mag geen enkele volksdanser missen!
t5
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urijdag

27 mei '88

VOUSDANSINSTUIF

e

en

internationaal verzoekies prqramma

gedraaid

op de

discobar

met nog een verrassing in

Petto

ZAAL CATTELBERG

Bothastraat I5-17

2200 Anttrerpen (Borrgerhout

:
Eerste dans :
Deuren open

Deelname

)

19u15

20u.

in de kosten: 50 fr.
70

fr,

voor NJV-leden
voor niet-leden

BRENG OOK JE VRIEI{DEN MEE EN MAAK ER SAMEI\ MET ONS EEN SPETTEREND FEEST VAN.
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NJY -LIDKAART 1988
Met een M]V-lidkaart heb

je recht op:

"Het Vierkantje", dat 5 maal per jaar versdtijnt en
over volksdansactiviteiten in binnen- en buitenland.
bevat
informatie

- het tijdschrift
-

korting op weekend en dagcursussen.
rc% kortirq bij aankoop van platen en boeken van NEVOFOON-HAKKETOON,
20%

en van de NW-uitgaven.
gratis gebnrik van de NW-bibliotheek.
van

Een

SYNCOOP

lidkaart is geldig van 1 januari tot en met 31 december.

Prijs:

-

300 fr. voor het hoofdlid
200 fr. voor het bijlid (van hetzelfde gezin)
Het bijlid ontvangt geen tijdschrift.
4OO fr..voor leden uit het buiÈenland, dit lregens de hoge posttarieven.

ie

NW-lidkaart ?
- Je stuurt het inlidrtirgenbtad volledig ingetruld tenq naar het NW-secr:
- Je stort het bedrag op de tùTV-rekenlng.
l{ij bezorgen je zo spoedig mogelijk de lidkaart.

Fftre bekom

een

NW-Iidkaart 1988 : Inlichtirqenblad.
Naam

voornaam

:

:

Adres:

tel.nr.

Ik ben geinteresseerd in

geb. datum:
volgende cLrrsrissen:

Ik stort het bedrag van 200 fr. / 300 fr. / 400 fr. op rek.nr. 870-000227247
van Nw.vzw., Van den Nestlei 23 br:s 15 te 2018 Antvrerpen, met de vermelding
"Iidkaart'88".

datun:

handtekening:

11
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VOLKSDANSCI.]RSUSSEN

IUV-lidkaart nr. 70

-

INSCHRIWINGSFORMULIR .

tel.nr.:

8888

fk schrijf in voor:
0 K88/004 : ROEMEENSE DAIISEN o.l.v. Sil,viu Ciuci"umis - Dworp - 06-08/05/88
0 K88/005 : INTERNATIONAAL o.l.v. Jean-Pierre Ongena - GorsQleeuw - 23/04
0 Ik sluit bij mijn inschrijvingsformulier een gekruiste chegue in voor het

fr.

bedrag van

op rek.nr. 870-0002272-07 van
NW.vzw. ,Van den Nestlei 23 bus 15, 2018 Antweqgen, met de vermelding
van het cursusnu[ner.

Ik stort het bedrag

+t
!l

van

.

handtekenirq:

datum:

BALKANFESTTVAL

MALIJ

'88

: INSCIIRTWTNGSFORMUL IER .

terug te sturen naar: S.Î"F."BALKAill", 'Houtstraat 46, NL.

tel.nr.: ...
dieet / vegetarisch : ...
aantal jaren danservarilg (min.3j.
NJV-Iidkaart'88 nr. : .".

,

geb.datum:

.....'.
):

0 Ik ben NW-Iid en stort het bedrag van 5.000 fr.
0 Ik stort het bedrag van 5.130 fr.
op rek.nr. 4L8-L474859-23 van S.I.F.-BAI"KAN - Tilburg.
handtekening:

llrtiontlr
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5046

Tilburg.

,BAJ.KAlU'

stichtinto in ternati,inole

okg

folklo,,

ntS€.eRCz

,'trLLtqrfescw*
,,Jl}LLLe 'ô6"
12-73-'t4-75 TDet
lvlet

drle van de beste

docenten

* T0FE DRAKULEVSKI,uIt Skopje /

r

*

ult

de Balkan:

Joegoslavlë,

/

IVAN D0NKOV,ult Vellko Trnovo BulsariJe,
VASSILIS DIl,ltTROPOULOS,uit Athene
Grlekenland,

/

folklore dansrels door't hele land(streken,provlncle's
en/of republleken)zlJ zullen elk daarnaast één gebled benadrukken
en verder uitdlepeniDlt alles nlet alleen door mlddel van dans,maar
ook met dia,fllm,vldeo,lezlngen,etc, lDat maakt dlt speclale festlval
ln eerste lnstantl e zéé,r geschlkt voor danslelding en vergevorderde
dansers iDaar.laast zI)n er nog zanglessen,bals en voorstel I lngen met

maakt u een

dlverse

i

blnnen-en bultenlandse ensembles Kortom,een"must",
zelfs voor de meestverwende volksdanseri i i

Het festlval vlndt plaats ln een schltterend
centrum ln 0ostmalle,Belglëi Er ls een sfeervol restaurant met een voortreffellJke keuken
waar naast het complete menu zelfs een
De prlJs
drankje seserveerd
voor dlt unleke festlval ls: 5000 bfr, I

wordti

* N,B,: Alle danslelders zlJn
excluslef voor dlt festlval i i I
0pgave/lnfo:
Houtstraat 46
5046

n

3am€nwerkins

m€l

da

DL,Tii"ï5
NMuo

€\ (NL-31)'013-42132J v-**.* 'arbrr.F' w2su
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