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Nieuwe samenwerking: 
SVN-Danslink
De Stichting Danslink en de Stichting 
Volksmuziek Nederland (SVN) slaan de 
komende jaren de handen ineen! Geza-
menlijk gaan zij een nieuw aanbod sa-
menstellen voor musicerende dansers en 
dansende muzikanten. Vele plannen zijn 
er gesmeed en we lichten alvast een tipje 
van de sluier op.

Er zal worden gewerkt aan een pro-
gramma voor ‘bandcoaching’, of orkest-
coaching. De aanvraag hiervoor kan bij 
Danslink of de SVN worden gedaan. Wij 
zorgen dan voor een geschikte docent 
passend bij de specifieke vraag. Het or-
kest krijgt vervolgens een gedegen bege-
leiding tijdens de repetitie(s). Bandcoa-
ching is geschikt voor alle optredende 
orkesten binnen de wereldmuziek, ook 
balorkesten. 

Daarnaast streven we ernaar om in 2013 
verschillende workshops voor balmuzi-
kanten te organiseren. Een eerste keus 
is een workshop ‘dansant spelen’ waarbij 
de nadruk ligt op ‘hoe halen we meer uit 
onszelf en ons optreden?’. De workshops 
zullen in eerste instantie gehouden wor-
den tijdens de muziekweekends van de 
Stichting Volksmuziek Nederland, maar 
wellicht zijn er op termijn mogelijkheden 
om een volledig zelfstandig weekend te 
organiseren.

Zodra wij meer concreet bekend kunnen 
maken, kunt u dit lezen in onze nieuws-

brief, in het Folknieuws van de SVN en 
natuurlijk op beide websites. Uiteraard 
kunt u bij beide organisaties terecht voor 
meer informatie en aanmelding.

Wij hebben er in ieder geval heel veel zin 
in en hopen op een lange en vruchtbare 
samenwerking!

Namens beide organisaties,
Lisanne van Wanroij - voorzitter Danslink

Mélani Krijger - voorzitter SVN

Subsidie en sponsors
In het afgelopen kwartaal ontvingen we 
spontane bijdragen van een aantal par-
ticuliere donateurs. Hartelijk dank hier-
voor!
 
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 bijdra-
ge - groot of klein, alles is welkom - over 
te maken naar rekeningnummer 4650900 
ten name van Stichting Danslink o.v.v. 
sponsoring. Stuur ons ook altijd even een 
berichtje, zodat we u kunnen vermelden 
in de volgende nieuwsbrief.

Ook adverteren in de nieuwsbrief is mo-
gelijk. Mail de redactie voor de tarieven 
en formaten: nieuwsbrief@danslink.nl.

mailto:nieuwsbrief%40danslink.nl?subject=
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Dansen bij ... Volksdansgroep Iduna
Plaats Heijen (Noord-Limburg)
Leden 70
Groepen 2 kindergroepen, 2 groepen voor mensen met 

een verstandelijke beperking, 1 groep vol-
wassenen internationaal, wereldmuziekband 
Iduna

Docenten Petra Gerrits, Josta Veldhuis, Ans Derks en 
Katharina Peeters

Opgericht 1962

Volksdansgroep Iduna is gevestigd in Heijen, Noord-Lim-
burg. De vereniging heeft als doel jonge mensen te vereni-
gen om zo volksculturen uit Nederland en andere landen 
te leren kennen en het volksdansen te beoefenen. Dat het 
begrip “jonge mensen” hierbij zeer ruim geïnterpreteerd 
moet worden, blijkt al uit de naam van de vereniging: Iduna 
is de Germaanse godin van de eeuwige jeugd.

Iduna is een volksdansgroep die bestaat uit een scala aan 
groepen. Deze groepen beoefenen elk op eigen wijze de 
volksdanskunst. Zo zijn er dansgroepen voor kinderen, vol-
wassenen en mensen met een verstandelijke beperking.

Het verenigingsgevoel staat bij Iduna hoog in het vaandel. 
Dat gevoel kan worden samengevat: “als je met z´n allen 
ergens voor gaat, heb je er ook met z´n allen plezier van”. 

Iduna viert dit voorjaar haar 50-jarig bestaan met een ju-
bileumweekend op 16 en 17 juni, waarbij met name za-
terdag in het teken van dans zal staan. Zaterdag 16 juni 
is er vanaf 13.00 uur een dansdag en ’s avonds is er een 
spetterde dansvoorstelling. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen nemen met Helmi Jans, telefoonnum-
mer 0485-517129 of een kijkje nemen op: www.iduna.net. 

Kom dus allen naar Heijen!

http://www.nevofoon.nl
http://www.iduna.net
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Stel je voor, je loopt rechtdoor…
Phoenix Apeldoorn op 21 april tweemaal Rechtdoor
Kleurrijk, internationaal en voor alle leeftijden! Op zaterdag 
21 april verzorgt Phoenix Apeldoorn, vereniging voor inter-
nationale dans, zang en muziek, tweemaal de voorstelling 
‘Rechtdoor’. Aan deze verenigingsvoorstelling doen alle 
kinderdansgroepen, het Dansensemble en Phoenix Vo-
caal mee. Het belooft een afwisselende show te worden, 
met originele, leuke dansen en liedjes die – letterlijk – op 
een bijzondere manier aan elkaar gedicht worden. Komt 
dat zien en luisteren op 21 april!

Kaartjes kosten € 10,00 voor volwassenen en € 8,00 voor 
kinderen tot en met 12 jaar. We laten tweemaal hetzelfde 
programma zien, om 15.00 uur en om 19.00 uur. Allebei de 
voorstellingenduren ongeveer 75 minuten, en zijn zonder 
pauze. De locatie is het hoofdgebouw van de Koninklijke 
Scholengemeenschap te Apeldoorn, aan de Jhr. Mr. G.W. 
Molleruslaan 42. 

Volg Phoenix Apeldoorn in de aanloop naar de voorstelling 
op Facebook en bekijk ook regelmatig onze website voor 
het laatste nieuws van de vereniging!

Voor meer informatie, onder andere over het bestellen van 
kaarten, zie de link in de dansagenda.

Yvonne Kloppenburg

Op Roakeldais Festival richt zich steeds meer op zelf dansen
Eind juni zullen weer 10 tot 15 buitenlandse dansgroe-
pen zich een week lang verzamelen in Warffum, iets ten 
noorden van Groningen, voor het Op Roakeldais festival. 
Op Roakeldais is een van de oudste en grootste folklo-
ristische festivals van Nederland. Maar waar het festival 
eerder vooral bestond uit voorstellingen voor publiek, 
breidt het programma steeds meer uit voor mensen die 
ook graag zelf dansen. Naast de 7 voorstellingen in de 
grote hal en de optocht door Warffum, komen er steeds 
meer activiteiten bij voor dansers, vooral op de vrijdag en 
zaterdag van het festival. 

Zo zijn er de afgelopen jaren dansworkshops op za-
terdagmiddag, waar een aantal van de deelnemende 
groepen een workshop geeft aan het publiek. En vrijdag- 

en zaterdagnacht, ná de voorstellingen, danst het publiek 
in een groot bal samen met de ruim 300 buitenlandse 
dansers die aanwezig zijn op het festival. Elke 15 minuten 
leidt een andere groep het bal, steeds begeleid door het 
eigen live-orkest. Juist de groeiende focus op zelf dan-
sen, maakt het festival uniek voor volksdansers in Ne-
derland en leidt er toe dat het publiek de afgelopen jaren 
op de vrijdag- en zaterdagavond steeds jonger wordt! 
Voor een korte indruk van het bal op vrijdag- en zaterdag-
avond, zie de youtube link hieronder.

Anne-Wietske Enequist

Op Roakeldais op YouTube: http://www.youtube.com/watc
h?v=VLco6jyHAzg&feature=youtu.be

Danslink Jong 14 april geannuleerd

Helaas is Danslink genoodzaakt de geplande dansdag 
voor jongeren op 14 april te annuleren: er zijn onvol-
doende aanmeldingen en de financiering is niet op tijd 
rondgekomen.

Het bestuur van Danslink

Garoon in Ede zoekt dansdocent
Volksdansgroep Garoon in Ede zoekt een dansleider 
Internationale dans voor de dinsdagavondgroep.

Wij zoeken iemand die:
• Bij voorkeur een kaderopleiding Internationale dans/ 

Werelddans heeft gevolgd.
• Een breed internationaal repertoire heeft.
• Bereid is incidenteel een bal te leiden.

Betaling geschiedt volgens het adviestarief van Interdans 
plus reiskosten.

Informatie over Garoon is te vinden op www.garoon.nl
of telefonisch bij Ada Feenstra 0318-641544.

Reacties graag per e-mail versturen naar secretariaat@
garoon.nl

http://www.youtube.com/watch?v=VLco6jyHAzg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VLco6jyHAzg&feature=youtu.be
http://www.garoon.nl
mailto:secretariaat%40garoon.nl?subject=Dansdocent%20dinsdagavond
mailto:secretariaat%40garoon.nl?subject=Dansdocent%20dinsdagavond
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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! 

Wanneer Wat Waar
13 april Instuif Terpsichoré Amersfoort o.l.v. Giel Herben Amersfoort
14 april Instuif Mie Katoen o.l.v. Anke Niessen Tilburg
14 april Israelische instuif o.l.v. Angela Reutlinger Amsterdam
14 april Dansdag Russisch o.l.v Radboud Koop Almere
15 april Voorstelling Bulgarije in Zang en Dans door Zarowe en Cubrica Amsterdam
15 april Dansdag Rondje Balkan o.l.v. Ben Koopmanschap Den Haag
21 april Voorstelling Rechtdoor door Phoenix (middag en avond) Apeldoorn
21 april Kinderinstuif o.l.v. Annemieke, Daphne, Karolien en orkest Mista Den Haag
21 april Instuif Internationale Dans Eindhoven o.l.v. Dominike Karantzounis Eindhoven
22 april Theatervoorstelling 40 jarig jubileum Volksdansgroep Orient Culemborg Culemborg
28 en 29 april Het hele weekend jubileumfeest bij Ralda. Een greep uit het aanbod:

Dansworkshop Verwegistan voor beginners door Jan Knoppers
Dansworkshop Bulgaars voor gevorderden door Esther Willems
Dansworkshop voor kinderen door Maartje Ligthart
En verder een bal, een concert en diverse voorstellingen

Raalte

28 april 30ste voorstelling Dans & Muziekschool Enequist Mantgum
12 mei Dansdag Bulgaars o.l.v. Nikolaj Cvetkov

NB: Nikolaj Cvetkov geeft in mei workshops in diverse plaatsen
Klaaswaal (ZH)

27 juni-1 juli Folkloristisch festival Op Roakeldais Warffum
20-29 juli Open Folkcamp Vierhouten
29 juli-17 augustus Rondreis en danscursus Albanië Albanië
22-29 september Dans- en cultuurreis naar Tulcea-Dobrogea en Donau Delta Roemenië

http://www.danslink.nl
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=777
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=899
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=707
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1014
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1028
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=915
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1048
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=918
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=985
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1046
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1020
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1031
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1033
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1052
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1037
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1053
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=998
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=1006
http://www.danslink.nl/zoeken/zoeken-agenda/agenda-resultaat?act=856
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Over deze nieuwsbrief
De Danslink nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Danslink en verschijnt 4 keer per jaar. 
De inhoud van deze nieuwsbrief mag niet wor-
den overgenomen zonder voorafgaande schrif-
telijke 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. 

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: Elske Koek, Maaike Prangsma. 
Logo: Martijn van Bachum. 
Overige beeld: Onbekend, tenzij vermeld.

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

Deadlines voor kopij: 10 maart, 10 juni, 10 
september, 10 december. 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingediende kopij niet of in aangepaste vorm te 
plaatsen.

Over Danslink
Bestuur: 
Lisanne van Wanroij  (voorzitter)
Maaike Prangsma (secretaris) 
Rafael Hirschfeld (penningmeester)
Anne-Wietske Enequist (algemeen lid)
Paul Verhaar (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. Stich-
ting Danslink o.v.v. sponsoring

Colofon

30ste dansuitvoering leerlingen van Margreet Enequist-Bos

En sindsdien is er in Boazum onafgebroken gedanst door 
kinderen, jongeren en volwassenen. Boazum telt slechts 
400 inwoners, dus de 60 dansleerlingen komen uit de hele 
provincie. En dit jaar is de 30ste dansuitvoering, die in-
middels niet meer in het dorpshuis in Boazum plaatsvindt, 
maar in een iets groter dorp in de buurt, Mantgum. “De 
laatste keer dat ik in Boazum de uitvoering hield zakten 
we bijna door het podium, ik had gewoon te veel leerlingen 
voor die zaal.”De dansschool breidde door de jaren heen 
niet alleen in aantal leerlingen uit, maar ook in docenten. 
Sinds 2002 geven ook dochters Anne-Wietske en Majken 
les in de dansschool, die sindsdien dus Dans & Muziek-
school Enequist heet. “Een familiebedrijf hebben is ontzet-
tend leuk, maar ook intensief. Tussen januari en mei gaat 
er bijna geen weekend voorbij zonder dat we voorbereiden 
voor de uitvoering: programma, kostuums, muziek. Met je 
familie aan zoiets werken betekent dus ook dat je weinig 
tijd hebt om samen op de bank te hangen.”  

De groepen van Dans & Muziekschool Enequist treden 
regelmatig op, bijvoorbeeld in een AZC, in verzorgingshui-
zen en in IKEA. Ook werden de jongerengroepen twee jaar 
geleden uitgezonden namens Friesland naar het Friezen 
festival in Helgoland, Duitsland. Maar het jaarlijkse hoog-
tepunt zijn steeds de dansuitvoeringen: “De uitvoeringen 
zijn eigenlijk ons belangrijkste visitekaartje. Ouders begrij-
pen door de uitvoering beter wat hun kind dat jaar geleerd 
heeft, en hoeveel meer er nog te leren is. Maar het is een 
hele uitdaging om elk jaar weer met nieuwe dansen en 

kostuums te komen, zodat het publiek steeds iets nieuws 
te zien krijgt. Ik heb leerlingen die bij mij begonnen toen 
ze 4 jaar waren, en nu studenten zijn. Het is dan ook heel 
leuk om van hun ouders - die al voor de 18e keer een uit-
voering zien - te horen dat ze nog elk jaar verrast zijn door 
het programma.” 

Ondanks dat het al de 30ste dansuitvoering wordt, denkt 
Margreet nog lang niet aan stoppen. “Een van mijn leerlin-
gen kondigde aan dat haar dochtertje van 3 na de zomer 
komt dansen. Dus ik moet nog even door!” 

Anne-Wietske Enequist
Website: www.enequist.nl

In 1977 stond de oude lagere school in Boazum - een dorpje midden in Friesland - te koop. Door nieuwbouw stond het 
gebouw leeg en er werd gezocht naar een koper, die er een combinatie van woonhuis en bedrijf van wilde maken. Een 
van de geïnteresseerden was Margreet, toen recent afgestudeerd dans- en muziekdocent: op zoek naar een pand in 
Friesland om een dans- en muziekschool te kunnen starten. “Uiteindelijk was ik één van de laatste twee gegadigden. De 
andere partij was een hippie collectief uit Amsterdam. Daarmee vergeleken leek een muziek- en dansschool een stuk 
braver, dus het dorp was erg blij toen ik uiteindelijk de school kocht.” lacht Margreet.

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

