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Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een
oplage van 275 stuks. Redactie: Elly van der Velde, Nel Brouwer
en Wendy Venema.

Correspondentieadres:
Schopenhauerstraat 167, Apeldoorn, tel 055-3668153

kwibus@phoenix-apeldoorn.nl

Dit dansensemble nog één keer
zien optreden?

Inhoud

Op zaterdag 16 juni om 18.00 uur geeft het Dansensemble in zijn
huidige vorm een spetterende eindvoorstelling voor de leden van
onze vereniging! Met een 'trip down memory lane' wordt met
deze voorstelling een tijdperk afgesloten en tegelijk een
voorproefje gegeven van de toekomst.
De kaartverkoop voor deze voorstelling, die in de Veste wordt
gedanst, begint zeer binnenkort op alle groepen. Zie pagina 6
voor meer informatie over de toekomst van het Dansensemble.

16 juni Eindvoorstelling
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Van de redactie

Maandag
19.30 – 21.00 uur
20.30 – 22.00 uur

Hoi allemaal,
Hebben jullie dat nou ook, dat je
het gevoel hebt dat de Phoenixdans/zangseizoenen steeds
sneller omvliegen? Nu ligt de
Zomerkwibus alweer voor je en
zijn er nog maar enkele weken te
gaan…

Dinsdag

Maar we hebben wel veel leuks
beleefd, kijk maar naar de vele
terugblik-verslagen in deze
kwibus. Veel dank weer voor
alle schrijvers ervan en voor de
mensen die ons foto’s hebben
gemaild!

Donderdag

Toch hebben we nog iets heel
speciaals voor de boeg dit
seizoen, en dat is de
eindvoorstelling van het
Dansensemble in de huidige
samenstelling! Superjammer dat
zoveel mensen tegelijk stoppen,
maar dat hebben we als Phoenix
eerder beleefd, en het is ook
toen weer helemaal
goedgekomen. We gaan volop
genieten van de voorstelling.
En… de enthousiaste toekomstplannen van het Dansensemble
staan ook in deze kwibus!
Voor daarna een heel mooie
zomer toegewenst, ook namens
Nel en Wendy,
Elly

In deze Kwibus staan foto’s van:
Dansensemble
Marian Gouverneur
Margreet Huizer
Kinderdansleiding
Namens de Kwibusredactie
Bart
Uitert
wensvan
ik je
veel leesplezier.
Lia van der Waarde
Kwibusredactie

Elly
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Groepen en dansleiding bij Phoenix

09.30 – 11.30 uur

Beginners
Gevorderden

Jeanneke Bruning
Jeanneke Bruning

055-5419035
055-5419035

Phoenix Vocaal

Marian Gouverneur

055-5219298

Gevorderden
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Tieners (vanaf 12 jr)
Vergevorderden

Joke Langen
Anne Mulder
Joanne van ’t Hof
Joanne van ‘t Hof
Anke Meijer
André van de Plas
Margreet Huizer

055-5417041
voor kinderdansleiding, zie het
mailadres
onderaan
055-5338308
055-5219249

Seniorengroep
Extra Kindergroep
Voorbereidingsgroep
Dansensemble

André van de Plas
Cynthia van Dorp, Lisette Poen
Marc Bout en Joanne van ’t Hof
Marc Bout

055-5338308

Woensdag
09.45 – 11.15 uur
14.30 – 15.15 uur
14.30 – 15.30 uur
16.00 – 17.00 uur
17.45 – 18.45 uur
20.30 – 22.00 uur

14.00 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 22.30 uur

055-5341452

Bestuur Phoenix
Voorzitter

VACATURE

055 - 5427482

Penningmeester

Lizzy Preisser

055 - 5417142

Secretaris
Vert. Dansleiding
Alg. bestuurslid

Anneke de Cloet
Margreet Huizer
Jettie Bron

055 - 5215936
055 - 5219249
0578 - 570146

Ledenadministratie

Nel Brouwer

055 - 5416727

voorzitter@phoenixapeldoorn.nl
penningmeester@phoenixapeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl

leden@phoenix-apeldoorn.nl

Internet
Website
Algemene info
Informatie over en opgeven voor cursussen
Informatie over zang (Phoenix Vocaal)
Informatie over het dansensemble
Kinderdansleiding
Kwibusredactie
Speciaal voor leden (adreswijzigingen, opzeggingen)
De Veste (verhuur zaal/café)

www.phoenix-apeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl
cursus@phoenix-apeldoorn.nl
vocaal@phoenix-apeldoorn.nl
demo@phoenix-apeldoorn.nl
kinderdans@phoenix-apeldoorn.nl
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
leden@phoenix-apeldoorn.nl
www.deveste-apeldoorn.nl

Adres: De Veste – Fabianusstraat 4, Apeldoorn, telefoon: 055-542 12 06

Opzeggingen, wijzigingen van adres of mailadres dienen per e-mail (of schriftelijk) te
geschieden aan de ledenadministratie: Nel Brouwer: leden@phoenix-apeldoorn.nl,
Fabianusstraat 4, 7333 BM Apeldoorn, tel. 055-5416727.
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden per 1 februari of per 1
september. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot restitutie van contributie.

Kinderen

Volwassenen

Lianne Dekker
Olivia Cusvelier

Muk Klein Oonk
Demi Koldenhof
John Langen
Hetty van den Braken
Dea Veenhuis

Van de Bestuurstafel
Beste allemaal,
Het seizoen 2017-2018 zit er alweer bijna op. Voor het bestuur was het een
pittig jaar, zo zonder voorzitter. We hebben het gered. Maar wij zijn alle vier
aan onze vakantie toe. Toch staan er nog heel wat punten op onze agenda die
eerst afgehandeld moeten worden.
We zijn heel blij met de hulp die we kregen van Louis Cornelissen. Hij heeft
ons enorm geholpen met alle ins en outs van de nieuw privacywet. In deze Kwibus vind je de
Privacyverklaring van Phoenix. Deze komt ook op de website te staan en zal aan ieder nieuw lid
worden verstrekt. Maar we zijn er nog niet. De formulieren die in omloop zijn moeten worden getoetst
aan de nieuwe wet. Vragen blijven: hoe gaan we om met het maken van foto’s en filmpjes, mogen
ouders (ongevraagd) films maken van dansende kinderen en deze op Social Media zetten? Genoeg
uitdagingen dus waar we ons over moeten beraden en besluiten over moeten nemen.
We streven er naar om de nieuwe website deze zomer klaar te hebben zodat we het nieuwe seizoen met
een frisse nieuwe site kunnen beginnen. Zo zullen we ook beter vindbaar zijn voor nieuwe leden.
Dit seizoen zijn we begonnen om de jongste kindergroepen een wat langere cursus aan te bieden. Per
seizoen zijn er 3 cursussen van 10 lessen per cursus. Vooral de laatste cursus heeft bij de jongste
kinderen een flink aantal kinderen opgeleverd. De kinderen van 3 jaar die deel hebben genomen aan de
peuterdanscursus mogen ook mee doen met de onderbouw. Daarmee hadden we in deze groep 13
deelnemertjes. Een mooi aantal waarvan wij hopen dat dit de nieuwe trend is, want we willen heel
graag de kinderen bij Phoenix behouden. Dus komend seizoen gaan we weer cursussen geven voor
kinderen vanaf de peuterleeftijd. Nieuw is een peutercursus op zaterdagochtend. Wellicht dat er dan
ook vaders zijn die mee komen dansen met hun peuter.
Op 9 mei is Wolter Nijenhuis overleden. Wolter heeft in de jaren 80 en 90 de PR voor Phoenix
verzorgd en maakte ook een aantal jaren deel uit van het bestuur. Hij was ook belangrijk in de
technische commissie en maakte prachtige foto’s van en voor ons. Deze zijn in ons archief te zien.
Vraag Joke Langen maar naar de plakboeken en bewonder deze mooie foto’s. Wie Wolter kende zal
met plezier terugdenken aan zijn betrokkenheid bij Phoenix.
We sluiten het seizoen af met een voorstelling in De Veste van het Dansensemble. Voor velen uit de
groep helaas een afscheid. Namens het bestuur veel succes met deze voorstelling, daar gaan we zeker
van genieten!
Het bestuur wenst ieder een hele fijne vakantie toe. Lekker uitrusten zodat je het nieuwe seizoen weer
fris kunt beginnen. Tot ziens op de instuif in september.
Namens het bestuur,

Lizzy Preisser, penningmeester
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Agenda + Vooruitblik
Juni
Wat
Wanneer

: Laatste lesweek
: week van 11 juni

Wat
Wanneer
Tijd

: Eindvoorstelling Dansensemble
: zaterdag 16 juni
: 18.00

Augustus
Wat
Wanneer
Tijd

: Openingsinstuif
: maandag 27 augustus
: 20.00 – 22.30

Wat
Wanneer

: Start Phoenix Vocaal
: dinsdag 28 augustus

September/Oktober
Wat
Wanneer

: Start volwassenengroepen
: 3 t/m 6 september

Wat
Wanneer
Tijd

: Introductiecursus Internationale dans
o.l.v. Jeanneke Bruning
: maandag 3 september t/m 15 oktober
: 19.30 – 21.00

Wat
Wanneer
Tijd

: Open dag Phoenix en DANS&zo
: zaterdag 15 september
: 14.00 – 17.00

Wat

Tijd

: Cursus Dansfit o.l.v. Jeanneke
Bruning
: woensdag 19 september t/m 21
november
: 19.30 – 20.30

Wat
Wanneer
Tijd

: Herfstinstuif o.l.v. Jeanneke Bruning
: maandag 22 oktober
: 20.00 – 22.30

Wat

: Themaconcert Zadar Bruiloft der
7 zigeuners
: zondag 28 oktober
: 15.00 – 17.00

Wanneer

Wanneer
Tijd

Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld
Alle tijden onder voorbehoud
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Bloemenmagazijn “MARGRIET”
Schubertlaan 20
7333 CV Apeldoorn

AL 43 JAAR GOED IN BLOEMEN,
PLANTEN, BLOEMWERKEN

EN VEEL MEER !!
Tel. 055-5332655
Fax 055-5428783
e-mail: margrietbloemen@vbw-groenplein.nl
www.flowerserviceapeldoorn.com

Festivalagenda
Juni/ Juli
Wat
Waar
Wanneer
Info

Wat
Waar
Wanneer
Info

: Internationaal Dansfestival Bolsward
: Bolsward
: 27 juni t/m 1 juli
: dansfestivalbolsward.nl
Het internationaal Dansfestival Bolsward brengt een gevarieerd aanbod van dans- en
muziekculturen uit praktisch alle werelddelen.
: Op Roakeldais
: Warffum
: 28 juni t/m 1 juli
: oproakeldais.nl
Vier dagen lang kan je genieten tijdens het internationale dans- en muziekfestival Op
Roakeldais. Iedere dag is er voor jong en oud heel wat te beleven en mee te dansen.
In de dansvoorstellingen laten de dansers je kennis maken met hun prachtige cultuur.
Je kunt zelf heerlijk swingen op de muziek van de livebands tijdens de Latin Night en de
‘Dance Together’. En dit jaar nieuw en exclusief: Op Roakeldais on Water!

Juli/Augustus
Wat
Waar
Wanneer
Tijd
Info

Wat
Waar
Wanneer
Tijd
Info

Wat
Waar
Wanneer
Info

: Zomer Instuiven
: Ina Boudier Bakkerlaan 7, Utrecht
: Iedere dinsdag in juli en augustus
: 20.00 tot 23.00
: www.siru.nl/zomer-instuiven-2018
Als je in de zomermaanden ook graag wekelijks wil dansen kun je in Utrecht naar de
zomerinstuiven gaan. Iedere week andere dansleiding en een aantal keer een live
orkest. Kijk voor meer informatie op bovenstaand internetadres.
: ZomerDans
: Nivoncentrum, Lodewijkstraat 1, hoek Berfloplein, Hengelo (ov)
: Iedere woensdagavond in juli en augustus
: 19.30 tot 21.30 (maar vaak wordt het wel iets later omdat het zo gezellig is)
: hengelo.nivon.nl/zomerdans
Een dansinstuif Internationale volksdansen voor alle volksdansers. Iedere week geleid
door een andere volksdansdocent.
: Folkcamp Eerde
: Vakantieoord ‘De Haverkamp’ te Hengelo (Gld)
: Kamp 1. 5 t/m 11 augustus
: Kamp 2. 12 t/m 18 augustus
: folkcampeerde.nl
Vakantie voor de liefhebber van folklore. Een week lang muziek maken, dansen, zingen
en genieten van een mooie omgeving. Wie wil dat nou niet! Folkcamp Eerde bestaat uit
twee kampen. Kamp 1. is al volgeboekt. Voor Kamp 2. is er nog de mogelijkheid om op
de wachtlijst te komen.

September
Wat
Waar
Wanneer
Info

: Folklore Festival van Medioburgum-Walacra
: Middelburg
: 7 t/m 9 september
: ffgn.nl
De deelnemende groepen zijn: De Oude Dansen uit Texel, Folksdansgruppen
Baeringen uit Baeringen, Noorwegen, Boerke Naas uit België, Toon&Tine uit België en
Agapó uit Enschede en de organiserende groep Medioburgum-Walacra uit Middelburg.
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Het Dansensemble 2.0
Misschien heeft u het al gehoord in de wandelgangen: het Dansensemble gaat veranderen. Het grootste
gedeelte van het huidige Dansensemble zal stoppen waardoor er een kleine groep overblijft. Dit
seizoen sluiten we op 16 juni af met een voorstelling voor thuispubliek. De huidige groep zal daarin
dansen maar ook nieuwe dansers zullen we een plek proberen te geven.
Joris Moen, Flora Tenner, Joanne van ’t Hof en Marc Bout zijn de kartrekkers van het Dansensemble
2.0. Onze missie zal worden: het opbouwen van een geïnspireerde sociale en actieve volksdansgroep
met technische vaardige dansers en danseressen. We willen nieuwe dansers uit het volksdansnetwerk
actief benaderen. Daarnaast zijn we in januari 2018 gestart met een nieuwe enthousiaste
Voorbereidingsgroep. We hebben verschillende ideeën om nieuwe leden te gaan werven. De focus zal
zijn online. Via verschillende social media-kanalen als Facebook en Youtube willen we duidelijk
maken wat iemand kan verwachten als hij/zij bij Phoenix komt dansen.
Naast het opzetten van de dansgroep zijn er
contacten met Marijn Molenaar, violiste. Zij
zal parallel aan het opbouwen van de nieuwe
dansgroep het nieuwe Phoenix-huisorkest
opzetten.
Het Dansensemble 2.0 van Phoenix zal een
groep worden waarin dans, mens, muziek
en cultuur met elkaar verbonden worden!

Joanne en Marc
Oefenen tijdens het ‘Demoweekend’ begin maart
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Verjaardagskalender

JULI
01-07
02-07
03-07
04-07
08-07
09-07
10-07
14-07
16-07
17-07
19-07
22-07
25-07
27-07
28-07
31-07

Gerrie
Lies
Resi
Els
Sjaan
Loes
Anneke
Bart
Rien
Agnes
Henny
Louis
Dea
Leni
Ans
John

AUGUSTUS
BM
SR
SR
Vvp
ZA
SR
GW+SR
Bovenb+EK
EL+VG
VvP
ZA
VG
SR
BM+GM
SR
VvP

01-08
02-08
05-08
09-08
10-08
11-08
15-08
15-08
16-08
17-08
19-08
20-08
21-08
22-08
23-08
23-08
23-08
23-08
24-08
25-08
31-08

Wilma
Minie
Wendy
Jeanneke
Nienke
Riet
Anneke
Vera
Tonny
Olivia
Riet
Paula
Lida
Jeannette
Maaike
Wil
Judith
Annekatrien
Lianne
Iris
Ineke

SEPTEMBER

VG
GW
VG
Docent
Bovenb
SR
GW
TI+VO
SR
Bovenb
GW
GW
GM
GW
VG
GW
BM
VG
ZA
DE
GW

04-09
05-09
05-09
05-09
13-09
14-09
16-09
18-09
20-09
22-09
22-09
22-09
22-09
25-09
26-09
26-09
27-09
28-09

Yvonne
Martha
Bianca
Jeannette
Ans
Merel
André
Els
Bep
Flora
Margerit
Floris
Ans
Jenny
Liesbeth
Leny
Ylona
Jannie

ZA+GW
VG
ZA
ZA
ZA
Bovenb
Docent+EL
GW+BM
ZA
DE
GW+SR
DE
GW
VG+GM
VvP
SR
ZA
ZA

OKTOBER
Oktober
01-10
06-10
06-10
08-10
09-10
10-10
10-10
11-10
11-10
11-10
14-10
14-10
14-10
19-10
19-10
25-10
25-10
29-10
30-10
30-10
30-10
30-10

Giel
Manon
Joke
Geeske
Erna
Thea
Willemijn
Lenie
Ingrid
Frans
Marike
Jos
Margreet
Joke
Demi
Anne
Gika
Anke
Sander
Trudy
Lizzy
Marc

Onderb
TI+VO
ZA
GW
VvP
GW
VG
VG
VG
EL
ZA
BL
Docent+EL
GW
DE
Onderb
ZA
VG
TI+VO
ZA
VG
Docent

Verklaring afkortingen:
BL
BM
DE
EK
EL
GM
GW
SR
TI
VG
VO
VvP
ZA
ZD

Bijzondere leden
Beginners maandag
Dansensemble
Extra Kindergroep
Ereleden
Gevorderden maandag
Beginners/Gevorderden woensdag
Senioren
Tieners
Vergevorderden
Voorbereidingsgroep
Vriend van Phoenix (donateur)
Phoenix Vocaal
Zitdans

7

Kinderagenda
Juni
Wat
Wanneer
Tijd

: Laatste lesdag en Kinderpresentatie
: woensdag 20 juni
: 14.15-16.00 Middenbouw/ Bovenbouw
15.00- 16.00 Onderbouw
16.15 Presentatie

September/Oktober
Wat
Wanneer
Wat
Wanneer
Tijd

Wat
Wanneer
Tijd
Wat
Wanneer
Tijd
Wat
Wanneer
Tijd

: Start Tienergroep
: 5 september
: Open les Kindergroepen
: woensdag 12 september
: OB
14.30 – 15.15
MB 14.30 – 15:30
BB
16.00 – 17.00
: Cursus ouder & peuterdans (2&3 jaar) o.l.v. Anne Mulder
: woensdag 5, 12, 19 en 26 september en 3 oktober
: 8.45 – 9.30
: Cursus peuterdans (3 jaar) o.l.v. Anne Mulder
: woensdag 5, 12, 19 en 26 september en 3 oktober
: 10.00 – 10.45
: Cursus dans-mix 1 voor kinderen
: woensdag 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober 7, 14, 21 en 28 november
: OB
14.30 – 15.15
MB 14.30 – 15:30
BB
16.00 – 17.00

Vakantietip:

Fluffy Slijm maken
Wat heb je nodig?
1. hobbylijm (bv. te koop bij de Action of Wibra)
2. Scheerschuim
3. Lenzenvloeistof
4. Evt kleurstof of glitters

Meng de lijm en scheerschuim op je gevoel.
Doe er een scheutje lenzenvloeistof bij, zodat
het slijm niet meer kleverig is.
Bewaar je slijm in een plastic potje voor extra lang
speelplezier!
Met dank aan Ilse Windt
8

van jullie presentatie op 28 maart:
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Terugblik
30 jaar AVO bal op 17 maart
workshop Zingen
Na een welkomstwoord en openingsdans
verspreiden de deelnemers zich over 3 zalen. Een
middagje doen waar je zin in hebt (dansen op
gevorderd niveau, dansen op iets minder gevorderd
niveau en zingen voor alle niveaus). De zaal
verlaten tijdens een workshop om een andere
workshop te volgen was toegestaan!
Als trouw Phoenix Vocaal-lid ben ik natuurlijk
begonnen bij de workshop zingen bij Marian. De
groep was divers. Er zaten mensen bij die zingend
zijn geboren en mensen die nog noooooit hadden
gezongen. We kregen bladmuziek en dat was voor
sommigen een soort van geheimschrift. Gelukkig
kon iedereen meteen meezingen.
De zangers en de dansers kenden de gekozen
nummers. We hebben 6 nummers doorgenomen,
Cobankat, Oj ela mi felide, Esmer, Joc de leagane,
Mie jitnenie of, Ako umram, met begeleiding van
Marian als dirigente en fluitiste en een
accordeoniste. De schelletjes van Cobankat
mochten natuurlijk niet ontbreken. Esmer werd in
het refrein ook nog begeleid met slagwerk.
Na 3 workshops waren we er klaar voor. De
dansers waren er ook klaar voor. Zoals de hele
middag het geval was viel alles op z’n plek. Zingen
en dansen onder muzikale begeleiding!!! De
samenwerking verliep perfect!!! Het was dan ook
een geslaagde middag en voor herhaling vatbaar!!!
Wobby Scholten, Phoenix Vocaal

Het AVO feest
Altijd leuk als je vooruit kunt kijken naar een
speciaal feest tijdens het dansseizoen. Met nog
goede herinneringen van 5 jaar geleden aan het
jubileumfeest van het AVO, gaf ik me weer op. Als
deelnemer en als vrijwilliger. Het programma zag
er veelbelovend uit. Een strakke organisatie qua
plaats en tijd. De Veste is weer een ideaal gebouw
gebleken; naast de twee danszalen kon er ook
gebruik gemaakt worden van lokalen van het
voormalig kindercentrum. En daar ging ik als eerste
heen om eens het zingen bij een koor te ervaren.
Nou… ik was blij dat ik wat dansmaatjes bij me
had die in hetzelfde schuitje beland waren. We
waren helemaal niet gewend om meteen te gaan
zingen en tja ; onze kelen waren natuurlijk niet
gesmeerd, zodat we na een half uur onszelf ‘de
schorre keeltjes” noemden. En dan de uitspraak…
Gelukkig kregen we wel een spiekbriefje (met
noten en de tekst) dat je een beetje een houvast gaf.
Oj, ela mi felide en Ako umram il’zaginam stonden
op het programma bij Marian en haar koor. Of we
het leuk gevonden hebben? Jazeker!! We wilden
zelfs meezingen tijdens de 2 dansen met A capella
begeleiding. Naast het zingen heb ik uiteraard
meegedaan met de inspirerende dansworkshops olv
Erik, Margreet en Jeanneke. En dan nu het
vrijwilligerswerk. Bij een feest hoort natuurlijk een
natje en een droogje. En wat is leuker dan je
creativiteit botvieren op een recept dat je nog niet
eerder gemaakt hebt? (wel eerder geproefd). Aldus
zette ik me tot het maken van een pistache-fetadip.
De dip bevat invloeden van de Balkan-landen en
heeft een nootachtige smaak met een pittige bite
door de chilipepers. Je hebt wel een keukenmachine
nodig om alles te pureren. Nieuwsgierig geworden?
Ga aan de slag met de volgende ingrediënten, voor
8 personen:
100 g ongezouten pistachenoten, 75 ml olijfolie,300 g feta,
1 handvol dille, 2 handenvol koriander,1 teentje knoflook,
gepeld en geperst, 1 lange rode chilipeper, 3 el volle
Griekse yoghurt, fijn geraspte schil van 1 citroen en sap
van ½ citroen.

Met stukjes zacht Turks brood is dit een
onweerstaanbare dip. Dit gerecht was slechts één
van de vele lekkernijen van dit internationale
buffet. Komt daar nog de mooie tafelversiering bij
en een gezellig samenzijn is verzekerd. De dag
werd afgesloten met een gezellig bal, met dansen
voor iedereen. Over 5 jaar weer? Of ik dan weer
van de partij ben? Zeker weten van wel!
Zingen is soms ook… ploeteren
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Lidy Looman

Terugblik
Albanees met Sibylle Helmer en orkest Tirana

Zondag 15 april was er weer een ouderwetse dansdag in de Veste met dit keer Albanees op het
programma. Dat Sibylle een mooie dansleidster is behoeft geen nadere uitleg, dat we er een prima orkest
bij hadden, was een cadeautje van de bovenste plank. Maar dat er maar 21 deelnemers waren was voor
de thuisblijvers een gemiste kans.
Uit Zuid-Albanië kwamen langs: Pogonishte en een parendans, Vallja Gjysmoke. Beide dansen kwamen
duidelijk uit de grensstreek met Griekenland. De Pogonishte kan zo de grens over en het ritme van
Vallja Gjysmoke was een zuivere Tsamikos.
Uit Noord-Albanië kwam een prachtige vrouwendans, Tropoja. Alleen begeleid door slagwerk werd
duidelijk dat de Albanese vrouw weliswaar elegant en mooi, maar bovenal krachtig kan bewegen. Dat
werd nog eens duidelijk gemaakt tijdens de achtergrondinformatie die Sibylle ons gaf. De dames hebben
het in dat gedeelte van de wereld niet gemakkelijk! Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om omwille van
het erfrecht als meisje geboren te worden en als jongen door het leven te moeten gaan.
De laatste dans kwam uit Kosovo. Vallja enuseve te Karadakut: een mooie, maar lastige parendans.
Nog even het orkest voorstellen:
Linny van de Weyden – klarinet,
Hans Derksen – accordeon en
Wim Zuiderwijk – slagwerk.
Met name deze laatste heeft ons
geweldig begeleid in Tropoja.

Mocht je in de toekomst Albanees willen dansen:
vergeet niet twee sjaaltjes mee te nemen,
je hebt ze hard nodig.
Jeanne Hartveldt
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Koorweekend Phoenix Vocaal
Iedereen had er ontzettend veel zin in. Op vrijdag 6 april is de denktank rond 12.00 uur vast vooruit
gegaan naar Krikkenhaar bij Bornerbroek om de boodschappen op te ruimen, koffie/ thee te zetten om
de andere koorleden op te wachten die vanaf 16.00 uur binnen konden stromen. De Krikkenhaar is het
oudste Nivon natuurvriendenhuis. We hadden het hele huis tot onze beschikking. Dat was ons in
Hongarije goed bevallen om geen rekening te hoeven houden met andere gasten.
De koorleden werden ontvangen met een joekel van een krentenwegge, minstens een meter lang. Hier
konden we het hele weekend van eten (geschonken door Anneke Schaapherder, nogmaals bedankt).
Nadat iedereen zijn stekkie voor het weekend opgezocht en ingericht had konden we gelijk
aanschuiven. Diverse meiden hadden thuis in de keuken gestaan. Er was heerlijke rauwkost, couscous,
hartige taarten enzovoorts.
Iedereen moest bij binnenkomst zichzelf 3x op de corveelijst zetten zodat iedereen wist wat ze doen
moesten het weekend, dit verliep soepeltjes. Na het eten werd er een film vertoond over het lied
Uskudar´a Gider Riken. Meerdere landen claimen dit lied als oorsprong. Het ging er soms heftig aan
toe. Tot doodsbedreigingen aan toe. Wij zingen de Turkse versie. Het maakte veel reacties los. En
daarna begon de bonte avond. Er kwam van alles langs. Drie diva’s, de Witte Wieven, spelletjes, K3
uit Korea, gedichten, verhalen, Village People, De Joke’s, en nog meer gezang. Wat is er gelachen,
nagedacht, gegriezeld, geluisterd. Je kunt je wel voorstellen dat het een latertje werd. Na nog wat
gedronken te hebben ons bed maar opgezocht. Doppen in want stel je voor dat je wakker word door
drukke giechelige buren.
De volgende ochtend stond er een heerlijk ontbijt klaar. Bereid door de vroege vogels onder ons.
Sommigen hadden al een wandeling gemaakt in de prachtige omgeving. En het zonnetje kwam erdoor.
Dat beloofde wat. Na het ontbijt heeft Marian natuurlijk een workshop gegeven. Want we komen
tenslotte ook om te zingen. Maar het mooie weer lonkte ook en de koffie werd buiten genuttigd. Na de
lunch was er voor degene die mee wilde een wandeling uitgezet door Wobby. Voor de thuisblijvers
had Lia een oplossing bedacht. Ze konden een mandala kleuren (mocht het hele weekend) of een
ritmeworkshop volgen. Toen iedereen weer aanwezig was werd de mammoef (onze mandtrolley)
tevoorschijn gehaald, buiten natuurlijk. Daar had iedereen een persoonlijk iets ingestopt bij
binnenkomst en moesten wij raden van wie dit was. Emotionele, hilarische en verrassende dingen,
bijzondere verhalen kwamen eruit. Een leuke manier om een andere kant van iemand te zien.
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Het avondeten, linzensoep ook weer door onze meiden gemaakt, werd verorberd. Turkse broodpizza
erbij. Het avondprogramma kon beginnen. We hadden een Mystery-guest, een gitarist genaamd Frank,
bij een heerlijk kampvuurtje. Hij begeleidde ons met de gitaar en we hebben heerlijk gezongen met een
liedboek. Dus konden we lekker meebléren. Tussendoor nog een beker warme chocomelk genuttigd.
Ook hier weer ons eigen repertoire gezongen wat indruk maakte bij Frank en zijn meegebrachte
vrouwen. Vooral omdat we alles uit het hoofd konden zingen. Nadat we Grote Beer in onze
sterrenhemel hadden ontdekt zijn we naar binnengegaan om ons toch een beetje op te warmen. De
moppen bepaalden al gauw de stemming en het werd weer laat. Toen wij naar onze kamer gingen
probeerden wij echt stil te zijn, maar er was iemand op wraak uit (dit had met K3 te maken schatten wij
in) en wij konden ons echt niet meer inhouden toen we de slaapkamer in kwamen. Deze was compleet
op zijn kop gezet. Lang leve de Tena’s!!! Sorry voor de meiden die er wakker door zijn geworden. Wij
konden niet meer ophouden met lachen. En toen werd het nog later.
De volgende ochtend werd onze kamer wakker gezongen door een Marirang. Maar tja de oordoppen
werken goed. Na het ontbijt kregen we een workshop van gastdocent Iris Ficker. Zij leerde ons hoe de
wiebeltjes, hikjes, voorslagen, enz. onder controle te krijgen. Dit viel nog niet mee. Hoog of laag
strottenhoofd, dit is allemaal van belang. Maar de vermoeidheid begon toe te slaan en onze stemmen
waren natuurlijk ook niet optimaal meer door al het zingen wat we al hadden gedaan. Maar we deden
ons best. Gelukkig heeft Marian alles gefilmd en kan ze het terug kijken en toepassen. Bij de koffie een
petit fourtje (ook van Anneke). Na de lunch moesten de kamers opgeruimd, keuken aan de kant. Daarna
hebben we goud van oud gezongen. Naar buiten en de map mocht mee. Iedereen mocht roepen en wat
was dat heerlijk zo door elkaar te zitten en zingen. Maar aan alles komt een eind, dus ook aan dit
weekend. Iedereen ging met een moe en voldaan gevoel naar huis.
Wat is het toch fijn om dit met zo’n grote groep (34 koorleden waren mee) te kunnen doen zonder ook
maar enige wanklank, meiden, ik vond het weer super.
Marjanne Oleman
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Gastdocenten en muzikanten in de Veste
Op maandagavond 19 maart werden de
beginners/gevorderden live begeleid
door het orkest El Duende onder
leiding van Anneke Frankenberg…

Op woensdagavond 18 april was
Mariëtte van Gelder gastdocent
Internationale dans bij de vergevorderden…

Op maandagavond 14 mei gaf
Annette van der Steen een gastles
Zuid-Amerikaanse dans bij de
beginners/ gevorderden…
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Oplossing Raadfoto
Ra ra, wie was dit?
Door 17 mensen werd dit kleine
meisje direct herkend. Natuurlijk, het
is Joanne, dansleidster bij de
kindergroepen (middenbouw,
bovenbouw en de voorbereidingsgroep), en zelf dansend in het
Dansensemble. Wat ook meehielp was
dat het meisje op de foto sprekend leek
op haar kinderen Joas en Nova…
Als andere oplossingen werden
genoemd: Jettie, Lizzy, Margreet en
Tijmen.
Na loting ging de prijs naar Brenda
Dalhuisen-Langen!
Gefeliciteerd Brenda!!!
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Vakantiewens

We gaan zingend de zomer door!
Fijne vakantie!
Tot in het nieuwe dans- en zangseizoen…
de Kwibusredactie
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