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Welkom bij danslink
Stichting danslink is de nieuwe koepelorganisatie voor de internationale dans
in Nederland. danslink is de belangenbehartiger van de internationale dans in
Nederland. De organisatie is er voor dansers, docenten, besturen, en dansmuzikanten.
Danslink richt zich met name op internationale volksdans, maar ook op dansers en docenten die zich specialiseren
in dansen uit een specifieke regio. Hoewel danslink is ontstaan vanuit de volksdanswereld, gebruiken we naast de term
volksdans ook de bredere term internationale dans.
Activiteiten
In de loop van 2010 wil danslink haar eerste activiteiten organiseren, zoals workshops voor besturen en bijscholing van
docenten. Ideeën voor activiteiten zijn
altijd van harte welkom: We horen graag
waaraan u als danser, bestuur of docent
behoefte heeft!
Agenda en dansgids
Op de website van danslink staat de

meest uitgebreide volksdansagenda van
Nederland: Hier vindt u bals, dansdagen
en voorstelingen in alle provincies, dus
ook bij u in de buurt.
De dansgids is een soort Gouden Gids
voor de internationale dans: Hier vindt u
balmuzikanten, dansverenigingen, en docenten voor cursussen en dansdagen.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u uitleg over het zoeken in de agenda en de
dansgids op de website.
Beleid en bestuur
Danslink is de gesprekspartner voor
beleidsorganisaties zoals Kunstfactor
(voorheen LCA), die vaak alleen nog
zaken doen met koepelorganisaties en
niet meer met individuele verenigingsbesturen. Wilt u met uw vereniging invloed
uitoefenen op beleidsprocessen op regionaal en landelijk niveau? Meld u dan aan
voor de nieuwsbrief. U wordt dan via de
nieuwsbrief en incidentele extra berichten op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en inspraakmogelijkheden.

Over deze nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief eenmalig via het danslink-netwerk van
dansers en dansdocenten. Via deze
nieuwsbrief houdt danslink u op de
hoogte van nieuws over internationale dans en de activiteiten van
danslink.
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen? Meld u dan aan voor de
nieuwsbrief via www.danslink.nl.
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danslink.nl: een wereld vol dans
Op de website www.danslink.nl vindt u meer informatie
over de activiteiten van danslink, en u kunt er eenvoudig
zoeken naar activiteiten van andere organisaties.
Dansagenda voor heel Nederland
De landelijke dansagenda bevat dansdagen, voorstellingen, cursussen en festivals in alle provincies. U bent van
harte welkom om hier ook uw eigen activiteit toe te voegen.
In de agenda kunt u zoeken op categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•

bal/instuif
dansdag/workshop
danscursus
zang/muziekworkshop
voorstelling
concert
festival
reis

De homepage van danslink.

Ook kunt u zoeken op provincie of plaatsnaam, op datum
en op zoekterm. Als zoekterm kunt u ook een deel van een
woord opgeven. Als u bijvoorbeeld bulgaar invult, dan vindt
u alle activiteiten waar in de titel of omschrijving bulgaar
voorkomt, inclusief workshops Bulgaarse dans of een Bulgaars festival. U kunt ook zoeken met een combinatie van
categorie, locatie, datum en zoekterm.
Staat uw activiteit nog niet in de Dansagenda? U kunt
deze eenvoudig toevoegen op de site.
Dansgids: Mensen en organisaties
In de Dansgids kunt u zoeken naar contactgegevens van
dansverenigingen en -scholen, docenten voor cursussen
en dansdagen, groepen voor optredens, balorkesten en
muzikanten en meer.

Voorbeeld van dansverenigingen in de Dansgids.

U kunt uw zoekopdracht verfijnen op provincie of plaatsnaam, of een zoekterm opgeven, bijvoorbeeld een naam.
De zoekterm kan ook een deel van een woord zijn. De
website zoekt dan naar alle organisaties waarbij dit
woord(deel) in hun naam of in hun omschrijving staat. U
kunt de verschillende zoekmogelijkheden ook combineren.
Zoekt u een kinderdansgroep? Gebruik dan als zoekterm
kindergroep. U krijgt dan alle dansverenigingen te zien die
kindergroepen hebben.
Staat uw organisatie nog niet in de Dansgids? Via de
website kunt u deze toevoegen.
Voorbeeld van muzikanten/orkesten in de Dansgids.
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Agenda

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!

Workshops, dansdagen en dansweekends
8 mei

Dansworkshop Auvergne en Limousin olv Pascale
en Augustin. Muziek van Drieërlei

www.dansgroeppieremachochel.nl

Utrecht

21-23 mei

Israëlische Volksdans olv Shmulik Gov Ari

www.deweyst.tk

Handel (NB)

18-20 juni

Drenthe weekend: Workshop internationaal met een www.drentskampeerweekend.nl
Grieks sausje olv Lies en René Gosse. Workshop
zang olv Katriene Broersma. Orkest Hotnáher.

Amen

Voorstellingen en concerten
16 mei

Het Internationaal Danstheater danst Love2Dance

www.intdanstheater.nl

Hulst

22 mei

Het Internationaal Danstheater danst Stampende Stilte

www.intdanstheater.nl

Veldhoven

27 mei

SambaSunda Quintet speelt gamelan degung

www.kit.nl

Amsterdam

29 mei

Het Internationaal Danstheater danst Stampende Stilte

www.intdanstheater.nl

Uden

6 juni

Charivari Trio speelt Shakin’ Trads

www.charivari.nl

Breklenkamp

Bals en instuiven
3 mei

Tulpinstuif

www.phoenix-apeldoorn.nl

Apeldoorn

11 mei

Instuif Vlissingen

www.volksdansvlissingen.nl

Vlissingen

15 mei

SIRU instuif o.l.v. Jedidja Witmer

www.siru.nl

Utrecht

28 mei

Zomerbal, buiten op het plein!

www.xylinos.nl

Houten

29 mei

Eindbal Chaverim

www.chaverimdeventer.nl

Deventer

19 juni

Jubileumbal met orkest Kaleb

www.volksdansgroep-tuindorp.nl

Utrecht

Diversen (o.a. cursussen, dansreizen, festivals, muziekworkshops)
30 mei

14e Internationaal Gipsy Festival

www.gipsyfestival.nl

Tilburg

24-27 juni

Balkan Festival

www.stichtingdoina.nl

Zetten (Gld)

30 juni-4 juli

Op Roakeldais

www.oproakeldais.nl

Warffum

18 juli-7 augustus Folkcamps in Eerde

www.folkcampeerde.nl

Eerde

30 juli-8 augustus Open Folkcamp 2010

www.folkcamp.nl

Vierhouten

12-18 augustus

35e Wereld Dans festival

www.werelddansfestivaledegem.be

Edigem (B)

3-4-5 september

Doe Dans 2010

www.doedans.nl

Biddinghuizen

Op deze pagina krijgt u een voorproefje van de Dansagenda. Op de website www.danslink.nl staan nog meer activiteiten
en uitgebreidere informatie. Organiseert u een dansdag, workshop, voorstelling of ander evenement? Voeg het toe aan
de agenda op de danslink website!
De in deze nieuwsbrief genoemde activiteiten zijn grotendeels overgenomen uit de Dansagenda op www.danslink.nl.
Vanaf de volgende nieuwsbrief maakt de redactie een selectie uit het aanbod op de site. Zorg dus dat uw activiteit in
de Dansagenda staat!
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.
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Nieuws gezocht

Dansweekend Bulgaars met Nikolaj Cvetkov

In de nieuwsbrief is plaats
voor nieuws en voor korte verslagen van recente activiteiten, bijvoorbeeld dansdagen,
projecten, of voorstellingen.
Wilt u een bijdrage leveren
aan de nieuwsbrief? Neem
dan contact op met de redactie via e-mail nieuwsbrief@
danslink.nl. Uw input is van
harte welkom.

Veel mensen hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met Nikolaj Cvetkov.
Dansen als Kloca en Krivo zijn al geruime
tijd een hit in de Nederlandse volksdanswereld. In maart was hij voor de vierde
maal in Nederland voor een korte tournee langs verschillende dansgroepen,
met als afsluiter een dansweekend in het
Stayokay te Soest.
Het thema van dit weekend was “the
best of Nikolaj Cvetkov”. Verschillende
dansen van de afgelopen jaren werden
herhaald en hij zette stevig de puntjes op
de i’s. Ongeveer veertig mensen werkten
zich in het zweet, maar vooral Nikolaj zelf
gaf meer dan 100%. Genietend en breed

glimlachend danste hij fanatiek elke dans
voor en ontleedde elke beweging tot in
de kleinste details. Voor de cursisten die
hem al vaker hadden meegemaakt, was
dit opnieuw inspirerend en voor alle nieuwelingen een openbaring. Zijn plezier in
het dansen werkt erg aanstekelijk. Nikolaj zei hier zelf over: “Voor dansen heb je
drie dingen nodig: de passen, muziek en
gevoel. Ontbreekt een van die drie, dan
kun je niet dansen!” De boodschap was
duidelijk en daarmee en met vermoeide
spieren keerde iedereen na dit weekend
weer voldaan huiswaarts.
Jessica Gottenbos die de afgelopen jaren dit weekend organiseerde, deed dit
nu voor de laatste maal. Er wordt al druk
gezocht naar iemand die het over kan
nemen, zodat dergelijke weekenden voor
de liefhebbers doorgang blijven vinden.
Meer info vind je op www.balkandans.nl

Vereniging gezocht

Dansen bij ... Volksdansgroep Tuindorp

In de rubriek Dansen bij ...
belichten we steeds een andere dansgroep, -vereniging
of -gezelschap. Lijkt het u
leuk om met uw dansgroep of
-vereniging in de nieuwsbrief
te staan? Neem dan contact
op met de redactie via e-mail
nieuwsbrief@danslink.nl.

Plaats

Utrecht

Leden

40

Groepen

3 kindergroepen
1 volwassenengroep

Docent

Liedewijde Mars

Oprichtingsjaar

1970

Dansen bij Tuindorp is dansen voor
werkelijk alle leeftijden. We hebben drie
kindergroepen en ‘s avonds dansen de
volwassenen, van 14 tot 66 jaar oud. Ieder danst op zijn eigen niveau: De een
wil lekker bewegen op mooie muziek en
de ander heeft een echte danshobby.
Je hebt de mogelijkheid de dansen heel
goed te leren maar niemand vindt het erg
als je er langer over doet.

We dansen onder leiding van een geweldige docent. Liedewijde Mars is al bijna
35 jaar bij ons en heeft oog voor verschillende manieren van dansen leren.
Tuindorp is een gezellige, kleine vereniging. We hebben ieder jaar een dansweekend voor jong en oud. We zijn net
zo groot dat ongeveer de helft van de
lessen iemand jarig is en trakteert. De
volwassenengroep groeit en ook nieuwe
kinderen zijn van harte welkom.
Feest! Dit jaar bestaan we 40 jaar. We
vieren dat op 19 juni 2010. ’s Avonds is
iedereen welkom op het bal.
www.volksdansgroep-tuindorp.nl
informatie@volksdansgroep-tuindorp.nl

Beginners en gevorderden dansen samen dansen als Ruzmarin Kolo, Gleeful
Threesome of Hamangina Hayeshana.
Aan het eind van de avond dansen de
gevorderden. Op dit moment dansen we
bijvoorbeeld Postpole (met stropdassen
voor de ‘mannen’) en we hebben veel
plezier met Romano hiphop.
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Gezocht ...

danslink draait volledig op vrijwilligers. Om alle beoogde activiteiten te kunnen uitvoeren, zijn we op zoek naar u!

Vrijwilligers gezocht

Bestuurslid gezocht

Sponsors gezocht

danslink heeft mooie plannen, maar
die komen alleen van de grond met
voldoende menskracht. Op dit moment zijn we onder andere op zoek
naar:

Het bestuur van danslink bestaat op
dit moment uit Anne-Wietske Enequist, Rafael Hirschfeld, Maaike
Prangsma en Lisanne van Wanroij.
We zijn nog op zoek naar een of twee
extra bestuursleden.

De activiteiten van danslink worden
grotendeels georganiseerd door vrijwilligers, maar de activiteiten zelf
- zoals het organiseren van bijeenkomsten, en onderhoud van de website - kosten wel geld. danslink is een
stichting en heeft daarom geen betalende leden. danslink is daardoor afhankelijk van giften van derden.

• Contactpersonen/ambassadeurs in
alle regio’s
• Een webcoördinator
• Redactieleden voor de nieuwsbrief
• Een vormgever voor de nieuwsbrief
• Leden voor de werkgroep Activiteiten
• Een coördinator acquisitie
Neem contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie.

Heb je bestuurservaring en een netwerk in de internationale dans? Lijkt
het je leuk om je in te zetten voor de
internationale dans in Nederland?
We horen graag van je! Bel AnneWietske (06 40189162) of Lisanne
(06 27124199) voor meer informatie,
of e-mail ons via info@danslink.nl.

Foto’s gezocht

Expert gezocht

Om de nieuwsbrief en website er mooi
uit te laten zien, zijn we op zoek naar
foto’s: Dansers tijdens een gezellige
dansdag of cursusavond, amateurs
en professionals, folklore en kostuums. Heeft u scherpe, goed belichte
foto’s? Zet ze op een fotosite zoals
Flickr of Picasa en tip de redactie via
nieuwsbrief@danslink.nl.

In de volgende nieuwsbrieven willen
we steeds een profiel plaatsen van
een specialist op het gebied van een
bepaalde regio of dansstijl, onder de
titel De Expert.

U kunt danslink steunen door een bijdrage - groot of klein - over te maken
naar rekeningnummer 4650900 t.n.v.
Werkgroep Volksdans.o.v.v. sponsoring danslink.
Wij danken u voor uw gift!
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.

Bent u zo’n expert en lijkt het u leuk
om in de nieuwsbrief te staan? Neem
dan contact op met de redactie via
nieuwsbrief@danslink.nl.

Colofon
Over deze nieuwsbrief
De danslink nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting danslink in oprichting en verschijnt
tweemaandelijks. Inhoud van deze nieuwsbrief
mag niet worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting danslink en eventuele andere rechthebbenden. De nieuwsbrief mag wel in zijn geheel
worden doorgestuurd, geprint, en gekopieerd,
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 ontleend.
Eindredactie: Maaike Prangsma.
Logo: Martijn van Bachum.
Teksten: Maaike Prangsma, Lisanne van Wanroij, Riek Benthem.
Foto’s: p1 István Benedek; p4 mialman.
Aanmelden/afmelden voor de nieuwbsrief:
Via het formulier op www.danslink.nl.
Volgende deadline voor kopij: 1 juni. De redactie behoudt zich het recht voor om ingediende kopij niet of bewerkt te plaatsen.
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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. Werkgroep Volksdans.o.v.v. sponsoring danslink.
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