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Phoenix onder de Kerstboom

Inhoud

Op zondag 16 december werd er in de Veste weer volop gedanst
en gezongen onder de Kerstboom. Elk jaar is dit weer een
sfeervol gebeuren. Onder leiding van André danste jong en oud
op de volle dansvloer; iedereen kon meedoen. Tussendoor werd
er genoten van optredens van de kinderselectiegroep (zie foto
pagina 9), de voorbereidingsgroep (zie foto hierboven), het
Dansensemble (zie pagina 6) en van Phoenix Vocaal (zie foto
onder). Plezier en gezelligheid is belangrijk, maar minstens net zo
belangrijk is het goede
doel, waar de opbrengst
van Phoenix onder de
Kerstboom voor bestemd
is. Dit jaar was dit
Stichting Hartedroom.
Joanne schrijft hier veel
meer over op pagina 14.
Ook over Nova, waarmee
het gelukkig heel goed
gaat. Zij danste als geen
ander onder de
Kerstboom!
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Van de redactie

Groepen en dansleiding bij Phoenix
Maandag
19.30 – 21.00 uur
20.30 – 22.00 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
Kinderselectiegroep
Voorbereidingsgroep
Dansensemble

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

055-5338308

Dinsdag
09.30 – 11.30 uur

Woensdag
Beste allemaal,
Het nieuwe jaar is weer
begonnen en mede namens Elly
en Wendy wens ik jullie een
goed en gezond 2019.
Wellicht heb je goede
voornemens voor het nieuwe
jaar. Eén daarvan kan zijn om
aan een van de extra activiteiten
bij Phoenix mee te doen.
Bijvoorbeeld de cursus Dansfit
of Zitdans. Of om het
Nieuwjaarsconcert met orkest
Zadar te bezoeken.
Of je besluit de Algemene
Ledenvergadering bij te wonen,
zodat je betrokken bent bij onze
vereniging.
In deze Kwibus blikken we
terug op 2 concerten, het A.V.O.
Seniorenbal, Phoenix onder de
Kerstboom en de workshop
Centraal-Aziatisch van Marlies
Juffermans. Genoeg te lezen
weer, met dank aan alle mensen
die hieraan hebben bijgedragen.
Ik wens jullie namens de
redactie veel leesplezier
Nel

09.45 – 11.15 uur
14.45 – 15.15 uur
14.30 – 15.30 uur
15.45 – 16.45 uur
17.45 – 18.45 uur
20.30 – 22.00 uur

Donderdag
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.

Elly
In deze Kwibus staan foto’s van:
Dansensemble
Jeanneke Bruning
Jan Willem Gouverneur
Marian Gouverneur
Margreet Huizer
Lia van der Waarde
Kwibusredactie
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Kinderen
Liubov Galatina

Volwassenen
Wilma Goossens
Riet de Jong
Gerda Werkman
Inge Schoen
Maud Jonges
Susan Rutte
Marianne Tervooren

Van de Bestuurstafel
Beste allemaal!
Het bestuur heeft in november een extra middag bij elkaar gezeten om het
beleid voor de komende tijd uit te stippelen. Het is prettig om dat te doen
op een apart moment en niet tijdens onze reguliere vergadering, want dan
komen de lopende zaken aan de orde. Op onze beleidsmiddag passeren
andere onderwerpen de revue. Tijdens de A.L.V. op woensdag 6 februari
(Zet deze datum alvast in je agenda!) willen wij jullie graag bijpraten over
wat we tijdens deze middag besproken hebben. En dan kunnen jullie allemaal
meedoen en meedenken. Want met elkaar zijn we Phoenix.
We zijn blij met de grote belangstelling voor peuter-ouder-dans op de zaterdagmorgen! De
beschikbare plaatsen van de afgelopen cursus waren snel gevuld en er was zelfs een wachtlijst.
In het nieuwe jaar komt er een vervolg op. We vertrouwen erop dat deze cursus net zo goed zal gaan
als de vorige.
Het concert van Vocaal was een groot succes. Een uitverkochte zaal en ook hier een wachtlijst. Het
opnemen van de cd vroeg veel oefentijd, maar het resultaat mag er zijn. We genoten, naast bekend
materiaal, ook van verrassende nieuwe liederen.
‘Phoenix onder de kerstboom’ o.l.v. André was als altijd weer vol en gezellig. Er werd veel gedanst en
er waren de gebruikelijke optredens. Het Dansensemble liet oud en nieuw programma zien. De
instroom van nieuwe leden is helaas niet zo groot als gehoopt, maar het optreden mocht er zijn. Ook
kwam de voorbereidingsgroep in de spotlights. Ze werken superhard en dat is te zien. Het niveau gaat
met sprongen vooruit. Top meiden en jongen! Dan optredens van Vocaal en de
Kinderdansselectiegroep (ja, dat is de nieuwe naam van de Extra Kindergroep!).
En wat hebben we een mooi bedrag kunnen schenken aan Stichting Hartedroom: €1.812,75! De
hoogste opbrengst tot nu toe. Leuk om te zien dat er zoveel Phoenix-mensen initiatieven nemen om het
goede doel te ondersteunen en dank aan Stichting De Veste voor hun bijdrage.
20 januari is een datum om alvast in je agenda te noteren. Om 15.00 uur begint het (gratis)
nieuwjaarsconcert door orkest Zadar. Voor de pauze een luistergedeelte en na de pauze gezellig samen
dansen of verder luisteren naar keuze. We hopen je daar te ontmoeten en het nieuwe jaar zo met elkaar
goed te beginnen.
De beste wensen voor 2019!
Namens het bestuur,
Lizzy Preisser, penningmeester

Gezelligheid tijdens het
kerstontbijt in de groep van
Joke op woensdagochtend
19 december
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Agenda + Vooruitblik
Januari
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten
Opgave
Wat
Wanneer

: Cursus Dansfit olv. Jeanneke Bruning
: 10x Woensdag 9 januari t/m 27 maart
(m.u.v. 6 en 27 februari)
: 19.15 – 20.15
: € 50,00 en voor leden € 45,00
: www.phoenix-apeldoorn.nl

Tijd
Kosten
Opgave

: Cursus Zitdans olv. Mascha Kreugel
: 10x Donderdag 24 januari, 7 en 21
februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april,
2 en 16 mei en 13 juni
: 10.00 – 11.15
: € 35,00 en voor leden € 28,50
: www.phoenix-apeldoorn.nl

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Nieuwjaarsconcert met orkest Zadar
: Zondag 20 januari
: 15.00- 16.30
: Gratis

Februari
Wat
Wanneer
Tijd

: Algemene Leden Vergadering
: Woensdag 6 februari
: 20.00 – 22.00

Wat
Wanneer

: Voorjaarsvakantie
: 25 februari t/m 3 maart

Wat
Wanneer
Tijd

: Vakantie instuif
: Woensdag 27 februari
: 9.45 - 11.15 olv. Joke Langen
20.00 - 22.30 olv. Jeanneke Bruning

Maart
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten
Opgave

: Workshop Roemeens
olv. Cristian Florescu en Sonia Dion
: Zondag 24 maart
: 13.00 - 17.00
: € 25,00 en voor A.V.O. leden € 20,00
: www.phoenix-apeldoorn.nl

April
Wat
Wanneer
Tijd

: AV.O. Lentebal
met orkest Wii Muzikanti
: Zaterdag 13 april
: 20.00 – 23.00

Activiteiten in de Veste, tenzij anders vermeld
Alle tijden onder voorbehoud
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Nieuwjaarsconcert van Zadar
op zondag 20 januari

een muzikaal en gezellig begin
van het nieuwe jaar
Na het grote succes van vorig jaar komt Zadar
opnieuw bij Phoenix het Nieuwjaarsconcert
verzorgen! Misschien ken je ze ook al van het
concert De Bruiloft der 7 Zigeuners op 28
oktober. Zo niet, lees dan vooral even pagina 11.
Het Balkanorkest Zadar neemt ons mee op een
muzikale reis langs dorpen en steden; ze
bezingen het leven van de mensen, ze maken de
muziek zoals die op boerenbruiloften, op
terrassen en in kroegen wordt gespeeld.
Voor de pauze is het een luisterconcert, na de
pauze kan er meegedanst worden, eenvoudige
dansen onder muzikale begeleiding van het
orkest.
Gezellig als je ook komt! En neem je
familieleden mee…

Vooruitblik
Workshop Roemeense dans
met Cristian Florescu en Sonia Dion
Op zondag 24 maart zijn ze na 5 jaar weer terug in
ons land. Cristian Florescu en Sonia Dion zijn
gepassioneerde dansdocenten die graag hun liefde
voor Roemeense dans met ons delen.
Cristian Florescu, geboren in Roemenië, is in 1982
gestart met dansen in verschillende Roemeense
volksdansensembles en heeft zich bij diverse
specialisten (o.a. Theodor Vasilescu) verder
gespecialiseerd. Zo was hij solist bij het Nationaal
Ensemble Cununa Carpatilor, waarmee hij frequent
door Europa, Azië en Noord-Amerika heeft gereisd.
In 1990-1991 verleende het Roemeense ministerie van Cultuur en de ACAFR hem een certificaat als
erkende solodanser en choreograaf op het gebied van folklore. Hij was hoofdrepetitor voor het Folk
Ensemble Balada in Roemenië en werkte als choreograaf voor het Academisch Ensemble Joc in
Moldavië. In 1993 trad hij toe tot Les Sortilèges, een professioneel volksdansgezelschap uit Montreal,
waar hij tot 2003 actief was als danser, leraar, repetitor en choreograaf.
Zijn vrouw Sonia Dion komt uit Quebec en is al meer dan 25 jaar danseres en choreografe. Ze was
solodanseres en choreograaf voor het dansgezelschap Les Sortilèges, Canada's oudste professionele
volksdansensemble, met wie ze verschillende nieuwe producties ontwikkelde. Sonia heeft wereldwijd
rondgereisd en houdt zich bezig met een breed scala aan danstechnieken, waaronder Roemeense
volksdans, Schotse Highlanddance, Frans-Canadees clogging en ballroom. De laatste jaren houden Sonia
en Cristian zich bezig met het lesgeven aan recreatieve dansers in de Verenigde Staten, Europa en Japan.
Het echtpaar is 8 jaar geleden voor het eerst naar Nederland gekomen en heeft de harten van vele
dansliefhebbers gestolen, niet alleen door de mooie dansen, maar ook door het enorme enthousiasme en
de humor tijdens het lesgeven. Cristian en Sonia willen niet alleen de danspassen uit de diverse streken
van Roemenië aanleren, maar ook de achtergronden van de dansen overbrengen. Hierdoor wordt de
beleving van de dans nog versterkt.
Kortom: Een dag die je zeker niet mag missen!

Ingrediënten:
warming-up op muziek
conditieoefeningen op muziek
danscombinaties met veel variatie
Uitgangspunt:
lekker bewegen, je grens bepaal je zelf
Zie de agenda op de pagina hiernaast!
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Van het Dansensemble

Iers onder de
Kerstboom

Dit seizoen is anders begonnen dan de afgelopen seizoenen. We begonnen met drie open lessen, deze
open lessen hebben een aantal nieuwe danseressen opgeleverd. We kregen een nieuwe draai aan het
Dansensemble: nieuwe danseressen, een nieuw concept en nieuwe choreografieën. Met de nieuwe
choreografieën zijn we al druk bezig geweest.
In november hebben wij de eerste les van een gastdocent gehad, namelijk van Cynthia. Cynthia is
gespecialiseerd in de stijl Kaukasus, een stijl die vele van ons nog nooit hadden gedaan! Tijdens deze
gastles hebben we veel technieken van de stijl Kaukasus gedaan. Verder komen er in het nieuwe jaar
nog een aantal andere choreografen! We krijgen bijvoorbeeld een les Bulgaars, een stijl die bij het
Dansensemble van Phoenix de afgelopen jaren niet meer zoveel is voorgekomen! En een stijl waar we
ook graag een choreografie bij willen gaan maken. Ook zijn we bezig met een aantal choreografieën aan
te passen en opnieuw neer te zetten.
Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer meegedanst met Phoenix onder de Kerstboom! We hebben twee
choreografieën laten zien: Iers en Mr. Koppman. Allebei de choreografieën zijn vorig jaar ook gedanst
tijdens onze grote voorstelling in de Veste. Maar ondanks dat de choreografieën bij sommige van ons al
bekend waren, was dit nog een uitdaging! Flora en Joris konden bijvoorbeeld niet bij de voorstelling
aanwezig zijn en Sascha (één van onze nieuwe danseressen) mocht de solo in Iers doen. Iris en Anouk
(twee stagiaires) kregen Iers helemaal nieuw aangeleerd en kenden ook de stijl niet goed. Ondanks dat
hebben ze de stijl ondertussen goed
in de voeten en heeft Iris al
meegedaan in de voorstelling! De
voorstelling ging erg goed en werd
door het publiek erg gewaardeerd,
we hebben er als ‘nieuwe groep’
goed gestaan en we hebben laten
zien wat we konden! Op naar de
rest van het seizoen met veel
nieuwe choreografieën en hopelijk
met veel optredens.
Lisettte
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Verjaardagskalender

FEBRUARI
03-02
04-02
04-02
07-02
07-02
09-02
10-02
11-02
12-02
15-02
18-02
19-02
21-02
22-02
25-02
26-02

Milou
Marjo
Mascha
Jetty
Nel
Elly
Februtine
Marianne
Ada
Yvonne
Tessa
Mieke
Tilly
Lia
Tony
Annemarie

TI
BGW+SR
VG
BGW
VG+GM
VG
EL
GM
VG
ZA
DE
OB
ZA
ZA
BM
ZA

MAART
01-03
01-03
01-03
03-03
04-03
04-03
06-03
08-03
08-03
08-03
08-03
10-03
10-03
14-03
14-03
16-03
16-03

Ingrid
Silke
Maja
Hennie
Joke
Yvette
Herma
Annie
Cora
Johanna
Tineke
Henk
Joos
Joke
Jenany
Ineke
Leni

Verjaardagen
verklaring afkoringen
BB
BL
BM
BGW
DE
EL
GM
MB
OB
PD
SG
SR
TI
VG
VO
VvP
ZA
ZD

Bovenbouw
Bijzondere leden
Beginners maandag
Beginners/Gevorderden woensdag
Dansensemble
Ereleden
Gevorderden maandag
Middenbouw
Onderbouw
Peuterdans
Kinderselectiegroep (voorheen EK)
Senioren
Tieners
Vergevorderden
Voorbereidingsgroep
Vriend van Phoenix (donateur)
Vocaal
Zitdans

GM
BB
PD
BGW
ZA
ZA+BGW
ZA
SR
BGW
SR
ZA
BL
EL
ZA
BB
VvP
BM

20-03
20-03
20-03
21-03
22-03
28-03
29-03
29-03
31-03

Liesbeth
Joris
Lenny
Esmee
Ria
Hetty
Susan
Ivan
Helma

BGW
DE
SR
BB+SG
BGW
ZD
SR
PD
VG

Bloemenmagazijn “MARGRIET”
Schubertlaan 20
7333 CV Apeldoorn

AL 44 JAAR GOED IN BLOEMEN,
PLANTEN, BLOEMWERKEN

EN VEEL MEER !!
Tel. 055-5332655
Fax 055-5428783
e-mail: margrietbloemen@vbw-groenplein.nl
www.flowerserviceapeldoorn.com
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Kinderagenda
Januari
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Ouder en Peuterdans (2 en 3 jaar) Cursus o.l.v. Anne Mulder 10x
: Woensdag 16 januari t/m 27 maart (m.u.v. 27 februari)
: 8.45 – 9.30
: € 45,00

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Peuterdans (3 jaar) Cursus o.l.v. Anne Mulder 10x
: Woensdag 16 januari t/m 27 maart (m.u.v. 27 februari)
: 10.00 - 10.45
: € 45,00

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Ouder en Peuterdans (2 en 3 jaar) Cursus o.l.v. Anne Mulder 6x
: Zaterdag 23 februari t/m 6 april (m.u.v. 9 maart)
: 9.30 – 10.15
: € 27,00

Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

: Peuterdans (3 jaar) Cursus o.l.v. Anne Mulder 6x
: Zaterdag 23 februari t/m 6 april (m.u.v. 9 maart)
: 10.30 – 11.15
: € 27,00

Wat
Wanneer
Tijd

: Dans-mix voor kinderen Cursus 2 o.l.v. de kinderdansdocenten
: Woensdag 16 januari t/m 27 maart (m.u.v. 27 februari)
: Onderbouw (4-7 jr) 14.45-15,30
Middenbouw (6-9 jr) 14.30-15.30
Bovenbouw
(8-11 jr) 15.45-16.45
: Onderbouw € 45,00
Midden- en bovenbouw € 50,00

Kosten

Februari
Wat
Wanneer

: Voorjaarsvakantie
: 25 februari t/m 3 maart

van jullie presentatie
op 28 november
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Optreden tijdens Phoenix onder de
Kerstboom

Dansen op het ijs
kleurplaat
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Terugblik

Latin met Cynthia
Op 22 oktober was er een instuif in de
Veste met een extraatje. Tijdens de
avond kwam Cynthia van Dorp een
korte workshop Latin dans geven.
Jong en oud vond dat een leuk idee;
het werd een gezellige en extra drukke
instuif!

AVO - Seniorenbal op 22 november
Het was weer zover: Seniorenbal bij Phoenix!
Wat gaat een jaar toch snel voorbij.
Het is verbazingwekkend dat zoveel ouderen,
waartoe ik zelf ook behoor, nog zoveel animo
hebben om te volksdansen. Of we noemen het
tegenwoordig ook wel ‘werelddansen’.
Dansen uit onder andere Israël, Frankrijk,
Griekenland, Turkije, Roemenië, Amerika,
Zuid-Amerika en er komen nog steeds nieuwe
bij.
André v.d. Plas gaf les voor de pauze en
vertelde er ook leuke verhalen bij, zoals waar de dans precies om draaide en ook wat de tekst betekende
als er werd gezongen. De vaart zat er goed in, maar de gezichten waren wel wat gespannen en ik denk
dat dit kwam doordat iedereen het zo goed mogelijk probeerde te doen. Meestal verzint André dan wel
iets waardoor iedereen moet lachen en daardoor worden de meesten meer ontspannen. Toen was het
ineens pauze en er werd een gratis consumptie gegeven. Na een kwartier gezellig met elkaar kletsen en
wat drinken gingen we weer op de dansvloer. Nu was het de beurt voor Gika Quist om ons voor te gaan
in de dans. Ook zij gaf het goede voorbeeld en kon goed uitleggen. Al met al ging het prima en het werd
ook al snel weer pauze. Iedereen kon weer even bijkomen en als je dan gezeten hebt voelen je spieren
wel dat ze bezig zijn geweest. We hebben met z’n allen zo al heel wat dansen afgewerkt. En het bleef
gezellig totdat het afgelopen was en de meesten ook wel moe waren!
Tenslotte bedankte André Gika voor haar bijdrage met lesgeven. Zij kreeg een fles wijn omdat dit de
laatste keer was dat zij dit deed. Ja ja, zij wordt ook wat ouder net als wij met z’n allen. Met 60
personen hebben we erg genoten! De foto’s zijn gemaakt door Margreet Huizer en zij wordt hiervoor
bedankt, Waardering ook voor de mensen die de bar bedienden.
Marjo van Mossel-Filippo
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Terugblik
Concert Zadar: De Bruiloft der zeven zigeuners
Een middagje nostalgie op 28 oktober in een heel goed gevulde zaal. Allereerst herinneringen aan dat
lang geleden gelezen boek van A. den Doolaard: ‘De bruiloft der zeven zigeuners’. Wat vond ik het
destijds leuk om een boek te lezen dat speelde in een land waarvan ik de dansen en de muziek zo
bijzonder vond (voormalig Joegoslavië). In gedachten kon ik de muziek erbij horen.
André vertelde bij de opening van het concert hoe in 1977 bij Phoenix een choreografie uit Macedonië
werd gezet. Ter informatie voor de dansers kwam toen A. den Doolaard, die in Hoenderloo woonde,
een lezing geven.
Deze middag laat het ons bij Phoenix ondertussen zo bekende en fameuze orkest Zadar het boek tot
leven komen aan de hand van de verhalen van de zeven zigeuners die muziek komen maken op de
vooravond van het huwelijk van Branco, een fotograaf die op het punt staat om met Doesjka te gaan
trouwen. Muziek, dans, veel eten en drinken, kortom een groot feest. Branco blijkt een wild leven
geleid te hebben met veel drank en veel vrouwen. Iedere muzikant herinnert zich één van de vroegere
liefdes van Branco en vertelt daar over. Hij voelt zich steeds minder op zijn gemak nu hij beseft wat hij
zijn vroegere liefdes heeft aangedaan. Wat moet Doesjka wel niet van hem denken? Is hij haar wel
waard? Wat een mooie avond zou moeten zijn, wordt voor Branco een steeds pijnlijker verhaal. Hij
durft zijn bruid niet meer aan te kijken. Wat mankeert hem? Hij ontsteelt mensen hun geluk. Mag hij
wel de huwelijkskroon van de paus ontvangen? Is Doesjka niet te goed, te jong en te rein voor hem?
Branco vlucht maar dan kent hij Doesjka nog niet…..
Prachtige, nostalgische nummers komen in de loop van de middag voorbij, om er een paar te noemen:
de Shopski Cocek, Sota, Albanska Igra, Kocovo Oro, Imate Li Vino, een mooi duet van de zangeres
Chris met Jaap Leeghwater, fantastische kolo’s uit Servië en Bosnië waarin de blokfluitsolo voor mij
de kroon spande. Nooit geweten dat je een sopraanblokfluit zo als een frula kunt laten klinken. Dat
prachtige kleine fluitje waar ik altijd zo blij van word. Wat te denken van teksten als in Evo Srcu mom
Radosti: ‘Hoe kan jouw ziel een uur zonder mij? Hoe kan mijn hart een uur zonder jou?’. Bij ieder
verhaal wordt met veel humor en heel gevoelvol de muziek gebracht. Zadar behoeft geen verdere
introductie. André heeft in de vorige Kwibus ook een stukje over ze geschreven. Leuk om te zien dat
ze zo een boek tot leven kunnen laten komen. Het zijn fantastische muzikanten en hun speelplezier spat
ervan af.
Jammer dat je dit gemist hebt? Zeker, maar Zadar geeft je nog een kans om van hen te genieten op het
Nieuwjaarsconcert op 20 januari 2019!
Marga Heijnen
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Terugblik
Concert Phoenix Vocaal
Op 23 november heeft Phoenix Vocaal een concert gegeven in een bomvolle Veste. We hebben hier een
jaar lang hard voor geoefend en aan gewerkt.

De middag begon voor ons tussen 15.00 en 16.00 uur. Een klein groepje was er al eerder om de zaal in
orde te brengen, stoelen klaar te zetten, verlichting af te stellen, koffie te zetten. Namens de koorleden:
Mensen, bedankt! Toen iedereen aanwezig was, zijn we in de zaal gaan inzingen. Je voelde toen al de
spanning komen bij veel koorleden. Dit uitte zich in vragen om een bepaald liedje nog extra door te
zingen en of er nog iets veranderd kon worden, bijvoorbeeld de opstelling. Jaja, wij durven Marian dit
soort dingen dan nog te vragen. Gelukkig dat ze hier dan niet intrapt en ik verdenk haar ervan dan OostIndisch doof te zijn. Nog een keer oefenen met op- en afkomen. En wij waren er klaar voor.
En toen was het wachten op het orkest van Sead Siočić, onze steun en toeverlaat. Nadat we Sead, zijn
vrouw en zijn orkestleden (Petra Terpstra en Fikret Glibic) hadden begroet, moesten we ook nog wat
liederen met Sead oefenen. Dit bracht nog wat hilariteit tussen Marian en Sead. Sead maakte er een potje
jazz van. Klonk goed, maar wij konden er niets mee.
Daarna was het weer wachten. Wij konden ons terugtrekken, omkleden, schminken en gaan eten.
Terwijl de zaal vol stroomde met fans, oud-koorleden en familieleden, hoorde ik lieve, zoete en mooie
Sevdah-klanken.
En toen was het zover: het concert kon beginnen. Tilly deed het openingswoord en stelde ons koor voor.
Wat waren we allemaal nerveus. Maar na de eerste klanken viel er wat van ons af, tenminste zo voelde
ik het. Wij waren begonnen aan onze reis over de wereld. Van Ecuador tot Hongarije. Van Korea naar
Zweden. Het publiek reageerde enthousiast en we kregen na de laatste noten een staande ovatie. Bij
verschillende liederen werd er een presentatie vooraf gegeven. Tussendoor speelde het Sevdah-orkest. In
de pauze werden er cd's van ons verkocht. Deze cd werd in september opgenomen. Marian kreeg de
eerste officiële cd ter plekke uitgereikt. Er zijn nog exemplaren te koop. Deze kunt u bestellen bij
zang@phoenix-apeldoorn. Ze kosten €7,50 waarvan €2,50 naar een goed doel gaat.
Nadat Marian iedereen had bedankt en wij
(het koor) Marian, konden we terugkijken op een
fantastische avond. Mensen, bedankt voor de grote
opkomst. Hier doen we het voor.
Wij gaan ons nu opmaken voor een (hopelijk)
prachtige reis naar Georgie.
Marjanne Oleman
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Terugblik
A.V.O.-workshop Centraal Aziatisch - Marlies Juffermans
zaterdag 24 november
Altijd leuk om weer les te krijgen van Marlies.
Ze gaf jaren geleden les bij Phoenix op de
maandag- en woensdagavond. Weten jullie het nog?
In Orpheus deed ze toen verrassend Amerikaans in
blauwe, groene en paarse kostuums… en Russisch
met de vergevorderden, een reidans met sjaals en
meer Russische touren.
Met 25 mensen stonden we klaar, vol verwachting
over wat Marlies ons dit keer te bieden had. Want
natuurlijk wisten we wel dat er in deze workshop
bijzondere bewegingen te verwachten waren. We
vreesden over het algemeen toch lichtelijk in de
knoop te raken. Maar dat viel mee!
De dansen:
Kamarinskaya uit Rusland. Dat gaat soepel glijdend vooruit, een rustige dans waarbij je wel moet
weten waar je ‘rondje’ hoort te liggen.
Terniski, een Russische zigeunerdans, waarbij het vooral gaat om het klappen. Klappen in je handen,
maar ook op borst en benen. Knipje en stampje tussendoor erbij. Hier en daar ontstond wel eens
verwarring bij de dansers, maar het kwam goed en de pasjes tussendoor waren gelukkig niet moeilijk.
Bayata uit Kirgizië, een langzame dans met sierlijke armbewegingen. De wiebelende vingers beelden
de wind uit. Wind in de hoge bergen van het mooie, ruige bergland van Kirgizië (Kirgistan).
Saratov Kadril uit Rusland gaf een ander beeld. Kadril komt van de quadrille, een dansvorm
overgenomen uit West-Europa, waar Rusland naar keek in de tijd van de Tsaren. Veel plezier met de
optie om je eigen route te vinden in het eerste figuur. Wel bij je partner blijven natuurlijk!
Gül uit Uzbekistan, een dans met sjaaltjes, geeft weer heel andere uitdagingen: ‘neer en neer en…’
maar sjaaltje ‘op en op en…’ je hak ‘draai en draai en…’ Uiteindelijk kwam het natuurlijk goed.
Alles bij elkaar was het een gezellige dansmiddag, waarvan de dansen zeker op de groepen terug gaan
komen.
Margreet
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Terugblik
Phoenix onder de Kerstboom
Floris, Nova en dr. Grotenhuis

Zondag 16 december was weer Phoenix onder de kerstboom.
Het goede doel van dit jaar was Stichting Hartedroom.
In totaal is er € 1812,75 opgehaald!
Stichting Hartedroom is een fonds dat opgericht is om extra
onderzoek te doen naar baby’s en kinderen met een hartspierziekte (cardiomyopathie). Deze hartspierziekte is vaak
aangeboren maar kinderen kunnen het ook krijgen door een
infectie van een virus. Het is een zeer complexe ziekte,
operaties zijn niet mogelijk. Een derde overlijdt, een derde
herstelt deels en een derde herstelt. Er zijn kinderen die een
harttransplantatie nodig hebben.
Floris (oud-danser Dansensemble) en ik (oud-danser Dansensemble en kinderdansdocent) werden
hiermee geconfronteerd toen twee jaar geleden ons dochtertje Nova geboren werd. Vlak na haar
geboorte kreeg ze hersenvliesontsteking van een virus en dat virus heeft haar hart aangetast. In totaal
heeft ze bijna 3 maanden op de intensive care gelegen. Waarbij we vreesden voor haar leven. Al vrij snel
zagen we dat Nova over een soort levenskracht beschikt en ervoor ging. Langzaam knapte ze
wonderbaarlijk op. Op dit moment gaat het goed met haar. Ze danst ook bij Phoenix bij de peuters en
geniet daar enorm van!
Er is weinig bekend over deze kinderhartspierziekte. Er is een medicijn dat het herstel van het hart
bevordert. Bij volwassenen weten ze de dosering, bij kinderen blijft het zoeken. Ook is er onderzoek
naar de ontwikkeling van kinderen met de hartspierziekte, daarover is ook nog weinig bekend. Stichting
Hartedroom is een kleinschalige stichting, het geld komt echt goed terecht. De cardiologen van deze
onderzoeken kennen wij. Zij hebben de juiste beslissingen gemaakt toen het zo slecht met Nova ging.
Dr. Grotenhuis (cardioloog WKZ Utrecht): “Wat een mooi initiatief! Bedankt!”
Stichting Hartedroom: “Wat een leuke actie en een prachtig bedrag zeg!!! Heel veel dank.”
Lieve leden van Phoenix. Onwijs bedankt voor dit prachtige bedrag! Ik ben er stil van. Dank voor jullie
inzet, de leuke middag, de verkoop van cd’s, jam, kerstkaarten en kerstknutsels. Dank Stichting de Veste
voor de prachtige donatie. Phoenix is de plek waar ik al zo lang kom, Floris heb ontmoet, waar fijne
vriendschappen zijn ontstaan en waar mijn kinderen zich thuis voelen. Bijzonder dat deze vereniging
zich zo heeft ingezet en er zo’n prachtig bedrag is opgehaald!
Joanne

Wat jaren geleden begon met een paar spulletjes verkopen op een
tafeltje bij Vocaal groeide uit tot een echte mini-kerstmarkt bij
Phoenix onder de Kerstboom. Geholpen door twee vrijwilligsters,
die niet van doen hebben met Phoenix – want zelf zong ik mee in
het koor- werden gedecoreerde kerstspulletjes, andere maaksels
uit Li-Atelier, kerststukjes, potjes jam, plantjes en kerststukjes
verkocht. De verkoop van de potten jam en opgemaakte bakjes
bracht 150 euro op en alles van Li-Atelier gaf een opbrengst van
120 euro. Aan het eind van deze laatste activiteit kon ik dus zo’n
270 euro overhandigen aan Lizzy om in de pot voor het goede
doel te storten. Iedereen, die lege potjes en pothoedjes
terugbracht, of mij van leuke spulletjes voorzag om te bewerken,
wil ik hartelijk danken vanaf deze plek. Evenals alle luitjes, die de
spulletjes kochten:)
Lia van der Waarde-Buning Zang di.mo
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Oplossing raadfoto
Ra ra, wie was dit?
Was het te moeilijk of juist te
makkelijk dit keer?
Er waren maar zes mensen die een
gokje waagden. Vijf daarvan
hadden het goed gezien.
De bellende peuter was inderdaad
de kleine Mascha, nu groot en
dansend bij de Vergevorderden en
docent van de cursussen Zitdans!
Na loting ging de prijs naar Leoni
van Phoenix Vocaal! Zij werd
verblijd met een heerlijk mandje
met lekkers van de tafel van Lia…
Gefeliciteerd Leonie!!!
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Rebus

Deze puzzel is puur
voor het plezier. De
oplossing hoef je
niet op te sturen.

Veel succes!!!
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