Nieuwsbrief 1 – Lente 2011

Danslink Jong! - Dansen bij De Wieledansers - Docenten gezocht en aangeboden - Festivalagenda

Danslink Jong!

Subsidie en sponsors

Op zaterdag 4 juni organiseert Danslink
haar eerste evenement: Danslink Jong!
Met workshops door Guus van Kan
(bekend van Holland Express) en jong
aanstormend talent Caspar Bik en AnneWietske Enequist.

Het Elise Mathilde Fonds heeft Danslink
een subsidie toegekend voor Danslink
Jong!

Iedereen van 12 tot 25 is van harte welkom. De verrassende dansworkshops
hebben een lekker pittig niveau. Er is
ruimte voor korte optredens en de dag
eindigt met een dansfeest met DJ Maartje
Ligthart.
Kijk op pagina 2 voor meer info en
aanmelding.

In het afgelopen kwartaal ontvingen we
ook een spontane bijdrage van Werelddansvereniging Nirkoda uit Veenendaal.
Dank daarvoor!

In de Zomernieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind
juni/begin juli, met daarin onder andere:
Nieuwe rubriek De Expert • Agenda zomer 2011 (meld voor 10 juni uw activiteit
aan op de website!)
Deadline kopij: 10 juni 2011
De subsidie is helaas niet kostendekkend
voor de dansdag op 4 juni. Financiële
steun van verenigingen en particulieren
is steeds van harte welkom. De bijdragen
worden besteed aan de dansdag en aan
de vaste kosten zoals het onderhoud en
in de lucht houden van de website.
U kunt danslink steunen door een bijdrage - groot of klein - over te maken naar
rekeningnummer 4650900 ten name van
Stichting Danslink o.v.v. sponsoring.
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.
Ook adverteren in de nieuwsbrief is vanaf
nu mogelijk. Mail de redactie voor de tarieven: nieuwsbrief@danslink.nl.
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Danslink Jong!
Op zaterdag 4 juni organiseert Danslink haar eerste evenement: Danslink Jong! Met workshops door Guus van
Kan (bekend van Holland Express) en jong aanstormend
talent Caspar Bik en Anne-Wietske Enequist.
Iedereen van 12 tot 25 is van harte welkom. De verrassende dansworkshops hebben een lekker pittig niveau. De
dag eindigt met een dansfeest met DJ Maartje Ligthart. Er
is dan ook ruimte voor korte optredens.
Workshops
De workshops zijn ‘s middags. Je hoeft niet te kiezen, iedereen kan alles volgen. Op dit moment zijn in elk geval
twee workshops zeker:
Balkan Beat o.l.v. Guus van Kan
Er is steeds meer nieuwe balkan-muziek die invloeden
leent uit verschillende landen en die traditionele muziek tot
iets nieuws mixt. Als dansers kunnen we hier natuurlijk niet
bij achter blijven: dans Balkan Beat tijdens Danslink Jong!
Swingpolska o.l.v. Anne-Wietske Enequist en Caspar Bik
Elke zomer zijn er in Zweden grote volksmuziekfestivals
waar jongeren elkaar ontmoeten om samen te dansen en
muziek te maken. In de workshop leer je hoe Zweedse
jongeren tijdens deze zomerfestivals verschillende dansstijlen combineren als ze dansen op (nieuwe) Zweedse
volksmuziek: samen dansen met hoge snelheid en kracht,
maar ... soms ook verstild en romantisch.
Over de docenten
Guus van kan is de oprichter en artistiek leider van Holland
Express: www.hollandexpress.nl. Anne-Wietske Enequist
is dansdocente en zelf half Zweeds. Caspar Bik is dansdocent in opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie
Codarts en danst onder andere in Holland Express en bij
Paloina in Amsterdam.

Aanmelden
Deelname kost €15 pp, dit is inclusief avondeten en het
dansfeest. Bij groepsaanmeldingen vanaf 10 personen
kost deelname €10 per persoon. Bij groepen vanaf 10 personen mag de vaste docent gratis meekomen.
Aanmelden individueel: Geef je voor 5 mei op per mail naar
info@danslink.nl. Vermeld je naam, leeftijd, postadres, telefoonnummer (bij voorkeur mobiel), en e-mailadres.
Aanmelden van groepen: Mail voor 5 mei de info van alle
deelnemers (bij voorkeur in een tabel in Word of Excel).
Vermeld ook de gegevens van docent die mee komt. Je
kan ook info@danslink.nl mailen voor een invullijst in
Word. NB: losse aanmeldingen kunnen niet worden samengevoegd tot een groepsaanmelding.
Je aanmelding is pas definitief als je betaling is ontvangen.
maak je betaling over op rekening 4650900 t.n.v. Stichting
Danslink o.v.v. Jong en je achternaam of de groepsnaam.
Bij overinschrijving geldt de volgorde van binnenkomst van
de betaling. Het minimum aantal deelnemers is 40. Bij minder aanmeldingen gaat de dag niet door en wordt je betaling uiteraard teruggestort.
Praktisch
De dag duurt van 13:00 tot 22:00. De locatie is de sporthal aan de Teun de Jagerdreef 5 in Utrecht (bekend van
de SIRU-bals), vlakbij Station Utrecht Overvecht. Er is ook
voldoende parkeergelegenheid.
Tijdens het dansfeest is er ruimte voor korte optredens. Wil
je iets laten zien - alleen, met een klein groepje of met je
dansgroep? Laat het ons bij aanmelding weten zodat we
een programma kunnen maken.
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Docenten gevraagd

Docenten aangeboden

Zajednica Amsterdam
Met ingang van september 2011 zoekt Zajednica een
jonge gediplomeerde docent(e) Internationaal voor op de
dinsdagavond. We zoeken iemand die redelijk op de hoogte is van het internationale programma zoals het op het
moment gedanst wordt. Het is een halfgevorderden groep,
met eventueel, bij voldoende belangstelling, een beginnersgroep eraan vooraf.

Zangbedrijf Baba Jaga
Wil je de muziek waarop je danst ook graag eens zingen?!

Contactgegevens:
Zajednica Internationale dans
Argonautenstraat 13
1076 KJ Amsterdam
Tel: 020-6759460
info@zajednica.nl

Baba Jaga organiseert allerlei inspirerende Wereldzangworkshops, zoals Sefardische liederen en Kook-zingen,
met liederen en recepten uit landen als Rusland, Bulgarije, Armenië. Je kunt ook zanglessen volgen, waarbij er
gewerkt kan worden aan de stemtechniek die past bij het
lied dat je zingt. Je kunt zelf een lied meebrengen, of uit
mijn collectie putten … Je kunt mij ook inhuren voor een
workshop op locatie, bijvoorbeeld dansliederen zingen, of
liederen uit een bepaald land.
Heb je wensen, vragen, ideeën: ik hoor het graag! Helga
Kruse, www.zangbedrijf.nl

FETA Werelddans in Leiden
We zoeken een docent(e) voor kleuter- en kindercursussen (leeftijden 4-6, 6-8 en 8-12 jaar) en mogelijk voor een
cursus voor middelbare scholieren. FETA is in het bezit
van kinderkostuums bijvoorbeeld voor een presentatie als
afsluiting van een cursus.
Ook zoekt FETA een docent(e) voor cursussen voor volwassenen op woensdagavond.
Locatie: Wachtgebouw, Morsstraat 62, Leiden (op loopafstand van station).
Inlichtingen: G. van Steekelenburg, tel. 071 - 576 40 89.
E-mail: cursus@fetawerelddans.tk

Cursussen SKVR
Aanleren, oefenen en verdiepen van dans: didactische
werkvormen in de dansles
Voor dansdocenten (in spé) die het gebruik van verschillende werkvormen in de dansles willen verbeteren of
uitbreiden. Je hebt kennis gemaakt met de theorie van
Kolb en Gardner. Je geeft les aan verschillende
leeftijdsgroepen of wilt dit gaan doen.
Docenten (onder voorbehoud): Caroline Ribbers, Hilde
Bergsma, Nita Halman, e.a.
Kosten € 320,- excl. boeken en lesmateriaal
Datum: 4 en 5 juni, 2 en 3 juli 2011
Tijd 10.00 – 16.30 uur
Locatie: WMDC, Pieter de Hoochweg 125, 3024 BG, Rotterdam
Aanmelden en informatie op www.skvr.nl/kaderopleiding.

Dansdocente: Evelien Hendriks
Bent u op zoek naar een dansdocent voor een cursus,
workshop of een andere bijzondere gelegenheid?
Bent u of is uw (doel-) groep bekend met dans of juist niet?
Evelien Hendriks is dansdocente, naast haar baan als
leerkracht in het speciaal onderwijs. Haar specialisatie is
dansen uit de Ocean Pacific; Hawaïaans, Maori, etc. Verder geeft ze les in kinderdans en -expressie, algemene
werelddans. Ook ontwerpt ze dans (o.a. d.m.v. ‘fusion’).
Ze heeft ervaring met iedere mogelijke doelgroep. Evelien
heeft de kaderopleiding internationale dans/ werelddans
te Rotterdam in 2005-2007 afgerond. Ze is woonachtig is
Utrecht maar werkzaam in het hele land en daarbuiten.
Voor informatie:
Evelien Hendriks
evelienhendriks@yahoo.com
06-18964639
Dansdocente: Els Roemer
Els Roemer, dansdocente internationale dans / dansexpressie gediplomeerd in 1994 aan de dansacademie te
Tilburg is beschikbaar voor het geven van danslessen. U
vind meer informatie en een cv op http://sites.google.com/
site/dansinstructieselsroemer/info-2
Dansdocente: Nicolet Timmers
Jonge enthousiaste afgestudeerde docent internationale
dans is met ingang van het komende dansseizoen op zoek
naar een volwassenengroep om aan les te geven in de
regio Zuid-Holland.
Contact gegevens:
Nicolet Timmers
nicolet.timmers@hotmail.com
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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
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.
Wanneer

Wat

Waar

9 april

Weekend Servische dansen o.l.v. Vladica Tanasijevic uit Belgrado

Groningen

10 april

Dansworkshop Franse Dansen o.l.v. Mario Verhage

Haarlem

15 april

Turkse dansavond-workshop o.l.v. gastdocent Ahmet Demirbag uit Istanbul

Amsterdam

15-17 april

Weekend Israëlische dans en zang o.l.v. Angela Reutlinger & Shura Lipovsky

Handel

6 mei

Workshop Bulgaars voor tieners

Utrecht

14 mei

Workshop Pools o.l.v. Aggie van der Aalsvoort

Groningen

14 mei

Dansdag Israëlische paardansen o.l.v. Angela Reutlinger

Amsterdam

28-29 mei

Weekend Bulgaarse dans met Nikolaj Cvetkov

Uffelte

4 juni

Danslink Jong! Zie ook elders in deze nieuwsbrief.

Utrecht

Festivals
Wanneer

Wat

Waar

24 april

Internationaal Dans Festival Zie ook in de Winternieuwsbrief het artikel over
het kampioenschap Turkse dans.

Utrecht

Wanneer

Wat

Waar

8-20 mei

Dansreis Armenië met Tineke van Geel

Armenië

12-22 augustus

Dansreis Bulgarije met Prof. Nikolaj Cvetkov. Zie ook in de Winternieuwsbrief
de reisverslagen van dansreizen naar Bulgarije in 2011.

Bulgarije

Dansreizen
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Dansen bij ... de Wieledansers
Plaats

Wageningen

Leden

60

Groepen 2 volwassenengroepen
Docenten Hanke Bloksma, Jacqueline van Steenbrugge
Opgericht 1946
De ‘Wageningse Dansgroep Wieledansers’, zoals de officiële naam luidt, is opgericht in 1946. De naam verwijst
naar het wapen van de stad Wageningen: een wiel. Volgens een oud verhaal ontstond Wageningen op de plek
waar heidense priesters een brandend wiel van de berg af
lieten rollen. Ook in het logo van de volksdansvereniging
staat een wiel.
De vereniging begon als Werkgroep voor de Volksdans,
in een stad die nog druk bezig was de ernstige oorlogsschade te herstellen, met dansers die nog maar net terug
waren van hun evacuatie-adressen. Onder leiding van de
familie Luyten werd er gedanst, voornamelijk Engels, op
muziek van trekharmonika en blokfluit. Op 4 mei 1946 verzorgde de groep met twaaf dansers een openbaar optreden ter gelegenheid van het Bevrijdingsfestival.
Door de aanwezigheid van, toen, de Landbouwuniversiteit
bestond het ledenbestand van de vereniging in de bloeiperiode voor het grootste deel uit studenten. Ooit telde de
vereniging ruim 350 leden en twee kindergroepen, een
tienergroep, vier volwassenengroepen, een ouderengroep
en een demonstratiegroep. Nu zijn er ongeveer 60 leden,
die op twee avonden internationaal dansen: een beginnersgroep en een gevorderdengroep. Al jaren worden
deze groepen geleid door Jacqueline van Steenbrugge en
Hanke Bloksma, die ook incidenteel korte kindercursussen
geeft, en die overigens al sinds haar 7e betrokken is bij de
Wieledansers.

Naast de jaarcursussen zijn er maandelijks zogenaamde
danscafés, met een verzoekdansenprogramma voor Wieledansers en andere geïnteresseerden. Ook organiseert
de vereniging twee keer per jaar een workshop met een
gespecialiseerde dansdocent, en een mini-cursus voor
gevorderden. De vereniging is mede-organisator van het
RegioNieuwjaarsbal in Ede. En nog steeds verzorgen de
Wieledansers een openlucht-workshop op het jaarlijkse
Bevrijdingsfestival.
Deze lente is het Lentebal ook een jubileumbal, de Wieledansers bestaan 65 jaar. Dit wordt gevierd op 16 april,
met het orkest ‘Jaap en zijn vrienden’ op iets meer dan
trekharmonika en blokfluit, en met een programma dat iets
breder is geworden dan voornamelijk Engels.
De vereniging heeft een website: www.wieledansers.nl

Colofon
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 eventuele andere rechthebbenden. De nieuwsbrief
mag wel in zijn geheel verder worden verspreid
door doorsturen, printen, en kopiëren, maar dit
mag niet tegen betaling.

Eindredactie: Maaike Prangsma.
Redactie: Maaike Prangsma en Katja Oostergetel.
Logo: Martijn van Bachum.
Overige beeld: Onbekend, tenzij vermeld.

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 ontleend.

Volgende deadline voor kopij: 10 juni.

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

De redactie behoudt zich het recht voor om
ingediende kopij niet of in aangepaste vorm te
plaatsen.
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Over danslink
Bestuur:
Lisanne van Wanroij (voorzitter)
Maaike Prangsma (secretaris)
Rafael Hirschfeld (penningmeester)
Anne-Wietske Enequist (algemeen lid)
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. Stichting
Danslink o.v.v. sponsoring
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