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Nieuwsbrief 3 – Herfst 2010 
In dit nummer: Dansen bij ... - Doe Dans - Prijsvraag Internationaal Danstheater - Agenda - Vacatures bij danslink

Nieuwe sponsors
We zijn heel blij met de spontane financi-
ele bijdragen die we in de zomer hebben 
ontvangen: van een aantal particulieren, 
van volksdansvereniging  Terpsichoré uit 
Amersfoort, van de Stichting Internatio-
nal Dans Noord-Holland, en van de vele 
bezoekers van zomerinstuiven en -week-
ends waar 1-Euro-acties zijn gehouden. 

De oprichting van de stichting komt hier-
mee weer een stapje dichterbij. Maar we 
zijn er nog niet! Er is nu geoneg voor de 
notariskosten, maar nog niet voor de Ka-
mer van Koophandel en verzekeringen, 
en voor het in de lucht houden van de 
website. Daarnaast kost ook het orga-
niseren van activiteiten geld. Financiële 
steun is dus steeds van harte welkom.

U kunt danslink leven inblazen door een 
bijdrage - groot of klein - over te ma-
ken naar rekeningnummer 4650900 ten 
name van Werkgroep Volksdans o.v.v. 
sponsoring danslink.

Wilt u danslink structureel sponsoren? 
Neem dan contact op met het bestuur 
over de mogelijkheden voor vermelding 
op de website en/of in de nieuwsbrief.

Dansdag voor jongeren
In de zomernieuwsbrief schreven we dat 
we in gesprek zijn met een aantal part-
ners over de invulling van een dansdag 
voor jongeren. 

Iedereen tussen 12 en 25 is welkom. De 
locatie zal in Utrecht of Amsterdam zijn 
en goed bereikbaar met OV. 

De dansdag kan helaas pas definitef wor-
den gepland als de Stichting danslink een 
feit is. We houden je op de hoogte via de 
nieuwbrief-mailinglijst.

In de Winternieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind 
december/begin januari, met daarin on-
der andere:

Meer informatie over de jongerendans-
dag • Een nieuwe rubriek: De Expert • 
Agenda voorjaar 2011 (meld voor 10 de-
cember uw activiteit aan op de website!) 
• Een reportage over Balfolk • Dansen bij 
... • Nieuws over het onderzoek van IDNH 
en danslink

Deadline kopij: 10 december 2010

Win kaarten voor een voorstelling van het Internationaal Danstheater! 
Doe mee aan de prijsvraag verderop in deze nieuwsbrief ...

http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-toevoegen
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Via de levensverhalen van de dansers en 
musici neemt het Internationaal Dansthe-
ater je mee terug naar de oorsprong van 

dans en muziek, maar ook van het ge-
zelschap zelf. De voorstelling gaat dieper 
in op het thema afkomst. Oorsprong con-
fronteert je met jouw eigen identiteit en 
de manier waarop jij anderen ziet. Klopt 
dat beeld met de werkelijkheid? En wat 
is de werkelijkheid dan? Waar ligt jouw 
oorsprong? En welke verhalen horen bij 
de mensen om je heen? 

Oorsprong is persoonlijk, verrassend en 
veelzijdig. De choreografieën variëren 
van het gestileerde showwerk van de La-
tin tot de finesse van de Balinese dans en 
de muziek wisselt van energieke Tjerkes 
tot een Limburgs carnavalslied.

De regie is in handen van Xander Straat 
en Yaron Abulafia. Xander is bekend ge-
worden als theater- en filmacteur. Sinds 
2001 concentreert hij zich op de regie 
van muziektheater. Recent regisseerde 
hij de muziektheaterproductie Europa 
i.o., en de opera’s Candide van Bernstein 
en La Cenerentola van Rossini bij de Na-
tionale Reisopera.
 
Xander zegt: “Als je spreekt over folklore, 
denk je al snel in clichés. Mensen hebben 
een bepaald beeld van folklore. Door de 
kostuums, het decor, maar ook in tekst en 
dans, spelen we hiermee. Een Limburgse 
in de achterhoek blijkt eigenlijk net zoveel 
‘boetenlaander’ te zijn, als een Roemeen 
in Amsterdam. Door de verschillende ver-
halen, beelden en stijlen door elkaar te 
monteren, ontstaat een nieuw beeld, dat 
de persoonlijke verhalen en clichés ont-
stijgt.” 

Oorsprong gaat 9 oktober in première 
in De Flint in Amersfoort. Zie de website 
voor de volledige speellijst: www.intdans-
theater.nl

Oorsprong 
dit seizoen bij Het Internationaal Danstheater

Veel dansers en musici van het Internationaal Danstheater legden een lange weg af 
voor ze bij het gezelschap terecht kwamen. Sommigen vluchtten voor een oorlog, an-
deren werden gedreven door liefde, verlangen naar een beter leven of het avontuur. 
Samen vertellen deze persoonlijke geschiedenissen een grenzeloos verhaal over de 
universele betekenis van dans en muziek. En het verhaal is nog niet afgelopen…

http://www.intdanstheater.nl
http://www.intdanstheater.nl
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Plaats Deventer
Leden 80
Groepen 3 niveau’s: beginners, 

rustig en pittig
Docenten Gika Quist 

Joke Teunissen
Opgericht in 1961

Het nieuwe seizoen start bij Chaverim al-
tijd met de Gouwe Ouwe Instuif. Iedereen 
is dan welkom en de groepen wisselen 
de laatste nieuwtjes en vakantie ervarin-
gen uit. 

Naast de 3 jaarcursussen, is er elk jaar 
in september een introductiecursus van 
4 dinsdagavonden. Dat blijkt een goede 
manier om mensen die nog nooit inter-
nationaal hebben gedanst hebben en-
thousiast te maken en zo nieuwe leden 
te werven, terwijl er zoveel aanbod  van 
andere activiteiten in Deventer is.

De meer ervaren dansers kunnen na de 

introductiecursus en de beginnersgroep 
doorstromen naar een andere groep. Wil 
je gewoon vrijblijvend blijven dansen, heb 
je ambitie om de dansen te perfectione-
ren of wil je rustig dansen? Er is altijd een 
groep die past.

Naast gewone bals organiseert Chaverim 
ook af en toe een balfolk met orkest. Dit 
trekt altijd veel jonge bezoekers en de 
sfeer is gezellig.

De cursussen en bals zijn in de grote zaal 
van de Vrije School op 2 minuten lopen 
van station Deventer. Er is een podium 
met podiumverlichting, wat extra sfeer 
aan het bal geeft. De mooie parketvloer 
is een perfecte dansvloer.

In 2011 bestaat de vereniging al 50 jaar. 
Dat vraagt om een feest!

Website: www.chaverimdeventer.nl
Info:        info@chaverimdeventer.nl 

Dansen bij ... Chaverim

Wie zijn de jonge dansers en musici op 
deze foto’s? Ga naar de website van het 
Internationaal Danstheater. Het tableau 
met de recente foto’s van alle medewer-
kers vind je op de website onder de tab 
gezelschap. Match de jeugdfoto’s met de 
juiste dansers en musici en win twee vrij-
kaarten voor Oorsprong! 

Mail je oplossing vóór 8 oktober naar 
nieuwsbrief@danslink.nl met als bericht-
onderwerp ‘Prijsvraag Oorsprong’. 

Vergeet niet om je naam en telefoonnum-
mer te vermelden, zodat we je kunnen 
bellen over de voorstelling van je voor-
keur als je hebt gewonnen.

Wie is wie? Win kaarten voor Oorsprong!

Foto 1 Foto 4Foto 3Foto 2

http://www.chaverimdeventer.nl
mailto:info%40chaverimdeventer.nl?subject=
http://www.intdanstheater.nl
http://www.intdanstheater.nl
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Pas op voor overstekende Flashmobs
Deze zomer kon je zomaar, op Schiphol 
of een Haarlems plein, tussen dansende 
mensen terechtkomen: een werelddans 
flashmob. Na de repetities in de zomer 
gingen de dansers samen de straat op. 
Meer dan 30 dansers deden mee, onder 
leiding van Annette van Duijvenbode van 
de IDNH werkgroep jongeren. 

Annette heeft psychologie gestudeerd en 
studeert dit jaar af als dansdocente aan 
het Nova College in Haarlem: “Via de op-
leiding ben ik in aanraking gekomen met 
werelddans en ik was meteen verliefd. 
Via mijn stage bij ORO in Haarlem ben 
ik gevraagd de werkgroep jongeren te 
leiden van Stichting Internationale Dans 
Noord-Holland. De flashmob is ‘1’ van 
onze projecten.”

Ook meedoen? De flashmob wordt deze 
herfst herhaald. Mail Annette voor meer 
info: flashmob2010@live.nl.

Op YouTube kan je zien wat je gemist 
hebt. 

http://youtu.be/lEWy4r_bBJE
http://youtu.be/lddnfYj66Wg
http://youtu.be/AcHQEpouJSU

Doe Dans!
Doe Dans 2010 was een groot dans- en 
muziekfeest. De redactie vroeg enkele 
bezoekers om hun reactie. Een impressie 
van de enthousiaste verhalen vind je op 
de volgende pagina. Met dank aan Roe-
lof, Joost, Vera, Eveline, Hanneke en Ria.

Voor iedereen die dol is op Doe Dans: 
ook in 2011 is Doe Dans er weer! On-
der leiding van Katja Oostergetel wordt 
het  festival ook volgend jaar weer een 
onvergetelijke start van het nieuwe dans-
seizoen.

Tijdens de conferenties van de Werk-
groep Volksdans in 2007 en 2009 werd 
gesproken over problemen die dansers, 
besturen en docenten ervaren in de 
volksdanswereld. Veel genoemd waren 
de zorgen over de vergrijzing, over krimp 
van verenigingen, en over het imago van 
de volksdans. De werkelijke omvang van 
deze gesignaleerde knelpunten is ech-
ter onbekend. Om eventueel beleid te 
kunnen baseren op feiten, werken dan-
slink en de Stichting Internationale Dans 
Noord-Holland (IDNH) sinds kort samen 
aan onderzoek naar deze onderwerpen

Vergrijzing en krimp van verenigingen
Om de vergrijzing en eventuele krimp van 
verenigingen in kaart te brengen, gaat de 
onderzoeksgroep in de komende maan-
den op zoek naar harde cijfers. Daarvoor 

worden verenigingsbesturen gevraagd 
om - uiteraard geanonimiseerde! - basis-
gegevens aan te leveren over hun leden-
bestand. Het gaat daarbij om ledenaan-
tallen, leeftijden, geslacht en startdatum 
lidmaatschap. Naam- en adresgegevens 
van de leden worden i.v.m. privacy uiter-
aard niet opgevraagd.

Ons imago
Een veel gehoorde verklaring voor de 
soms kleine instroom van nieuwe leden 
is het imago. Om het werkelijke imago 
van de internationale dans in kaart te 
brengen, wordt gewerkt aan een landelijk 
onderzoek hiernaar. Omdat hiervoor juist 
niet-dansers moeten worden benaderd, 
zal subsidie worden aangevraagd, zodat 
de hulp van een professioneel onder-
zoeksbureau kan worden ingeschakeld.

Onderzoek
Samenwerking tussen danslink Stichting Internationale Dans Noord-Holland

mailto:flashmob2010%40live.nl?subject=
http://youtu.be/lEWy4r_bBJE
http://youtu.be/lddnfYj66Wg
http://youtu.be/AcHQEpouJSU
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Agenda
Op deze pagina ziet u een selectie uit de Dansagenda. Zie voor nog veel meer activiteiten en uitgebreidere informatie 
de danslink Agenda op www.danslink.nl. Organiseert u een dansdag, workshop, voorstelling of ander evenement? Voeg 
het toe aan de agenda op de danslink website! 

Wilt u uw evenement prominenter in de nieuwsbrief? Neem dan contact op met de redactie via nieuwsbrief@danslink.nl 
voor informatie over mogelijkheden en tarieven.

Workshops, dansdagen en dansweekends

Wanneer Wat Waar
8 t/m 10 oktober Bijzonder Bulgaars Weekend met Sibylle Helmer Nunspeet
10 oktober Dansdag / Workshop Zweedse dans o.l.v. Els Doekes Groningen
13 oktober Workshop Bulgaars met Leo Woudman Den Haag
30 oktober Workshop dansen met kinderen (onderbouw) o.l.v. Margreet Huizer Apeldoorn
30-31 oktober Weekend Zweedse Slängpolska olv Eva Edberg en Lars-Göran Mackegård De Bilt
6 november Workshop en bal Israëlisch o.l.v. Jeanneke, Margreet en Annette Apeldoorn
6 november Vanuit Bitola, Macedonië, workshop o.l.v. Joska Bosilkovski Schijndel
7 november Dansdag Israëlische paardansen o.l.v. Angela Reutlinger Amsterdam
7 november Dansdag mix 10 met Radboud Koop, Wijnand Karel en Sibylle Helmer Den Haag
13 november Workshop Internationaal 50+ o.l.v. Joke Teunissen Zevenaar
14 november Workshop Zingen en Spelen met Martien Caspers Den Haag
20 november Dansdag Turks met Turgay Onatli Arnhem
15 januari 2011 Workshopdag met bal o.a. Roemeens en Morris Dance Ede
16 januari Roemeens o.l.v. Cristian Florescu en Sonia Dion Apeldoorn
6 februari Dansdag Israëlische paardansen o.l.v. Angela Reutlinger Amsterdam
6 februari Argentijnse Tango o.l.v. René Heeskens en Annette Weiner Apeldoorn
20 februari Balkanzang o.l.v. Iris Ficker Apeldoorn
13 maart Grieks o.l.v. Dick van der Zwan met live begeleiding van orkest Trediki Apeldoorn
27 maart Bollywood o.l.v. Wietske Denekamp Apeldoorn
15-17 april Weekend Israëlische dans en zang o.l.v. Angela Reutlinger & Shura Lipovsky Handel
14 mei Dansdag Israëlische paardansen o.l.v. Angela Reutlinger Amsterdam
28-29 mei Weekend Bulgaarse dans met Nikolaj Cvetkov Uffelte

In de winternieuwsbrief
Extra aandacht voor voorstellingen en concerten in de eerste helft van 2011. Bals en instuiven in het voorjaar. Meld ui-
terlijk 10 december je evenement aan in de Dansagenda op www.danslink.nl. 

Ook buiten de lange cursussen kan worden gedanst. Er worden weer veel workshops en dansdagen georganiseerd dit 
seizoen. Deze activiteiten staan ook in de Dansagenda op www.danslink.nl. Zie de website voor meer info en andere 
activiteiten, zoals korte specialisatiecursussen.

mailto:nieuwsbrief%40danslink.nl?subject=
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=243
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=337
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=295
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=324
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=182
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=325
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=353
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=275
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=298
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=346
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=296
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=283
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=357
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=327
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=276
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=326
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=328
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=329
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=330
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=278
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=277
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=183
http://www.danslink.nl
http://www.danslink.nl
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Over deze nieuwsbrief
De danslink nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting danslink i.o. en verschijnt 4-6 keer 
per jaar. Inhoud van deze nieuwsbrief mag niet 
worden overgenomen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van danslink en even-
tuele andere rechthebbenden. De nieuwsbrief 
mag wel in zijn geheel verder worden verspreid 
door doorsturen, printen, en kopiëren, maar dit 
mag niet tegen betaling. 

De informatie in deze nieuwbrief is met de 
grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin 
kan de Stichting danslink niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele fouten en kan 
aan de inhoud geen enkel recht worden ont-
leend. 

Eindredactie: Maaike Prangsma. 
Redactie: Maaike Prangsma en Katja Ooster-
getel. 
Logo: Martijn van Bachum. 
Foto’s: Lisanne van Wanroij, overigen onbe-
kend.
Met dank aan: Sabine van Vugt.

Aanmelden/afmelden voor de nieuwbsrief: 
Via het formulier op www.danslink.nl.

Volgende deadline voor kopij: 10 december. 
De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gediende kopij niet of bewerkt te plaatsen.

Over danslink
Bestuur: Anne-Wietske Enequist, Rafael 
Hirschfeld, Maaike Prangsma, Lisanne van 
Wanroij

Contact: 
E-mail algemeen: info@danslink.nl
E-mail nieuwsbrief: nieuwsbrief@danslink.nl
Website: www.danslink.nl
Telefoon: 06-27124199 (Lisanne van Wanroij) 
of 06-40189162 (Anne-Wietske Enequist).

Bankrekeningnummer: 4650900 t.n.v. Werk-
groep Volksdans.o.v.v. sponsoring danslink. 

Colofon

Bestuurslid
De Stichting danslink i.o. heeft op dit mo-
ment een 4-koppig bestuur: Anne-Wiets-
ke Enequist, Rafael Hirschfeld, Maaike 
Prangsma en Lisanne van Wanroij. Er is  
echter genoeg werk voor 5 of 6 mensen, 
en daarom zijn we op zoek naar een of 
twee extra bestuursleden. 

De bestuurstaken zijn divers en worden in 
onderling overleg verdeeld. Denk bijvoor-
beeld aan netwerkgesprekken voeren, 
informatie zoeken, activiteiten bedenken 
en organiseren,  vrijwilligers aansturen, of 
subsidieaanvragen schrijven. Het bestuur 
vergadert ca. 7 keer per jaar, meestal via 
Skype. Het bestuurswerk kost zoveel tijd 
als je erin wilt steken, en je kan zelf je tijd 
indelen. 

Heb je bestuurlijke of beleidservaring? 
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor 
de internationale dans in Nederland? We 
horen graag van je! 

Bel Lisanne (06 27124199) of Anne-
Wietske (06 40189162) voor meer infor-
matie, of e-mail ons via info@danslink.nl. 

Vacatures
danslink draait volledig op vrijwilligers. Om alle mooie plannen te kunnen uitvoeren, 
zijn we op zoek naar  u!  Op dit moment zijn we onder andere op zoek naar:

Redacteur nieuwsbrief
Als redacteur kom je met ideeën voor 
nieuwsbriefitems, schrijf je zelf stukken,  
redigeer je stukken van anderen, maak 
je reportages en/of neem je interviews af.

Heb je schrijfervaring en ben je actief in 
de (volks)danswereld? De redactie hoort 
graag van je! Mail ons via nieuwsbrief@
danslink.nl

Fondsenwerver
danslink heeft heel veel plannen, maar 
die komen alleen van de grond met vol-
doende financiële middelen. Daarom zijn 
we op zoek naar een fondsenwerver die 
samen met het bestuur op zoek gaat naar 
sponsors - groot en klein - en subsidie-
bronnen. 

Heb je ervaring met fondsenwerving en/
of subsidieaanvragen? We horen graag 
van je! 

Bel Anne-Wietske (06 40189162) of Li-
sanne (06 27124199) voor meer informa-
tie, of e-mail ons via info@danslink.nl. 

http://www.danslink.nl
mailto:info%40danslink.nl?subject=Reactie%20op%20nieuwsbrief%20Zomer%202010
http://www.danslink.nl
mailto:nieuwsbrief%40danslink.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief%40danslink.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief

