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DANSEN IN KERSTSFEER
Op woensdag 19 december werd er door de leden van Pridini o.l.v. Vlasta Bakker gedanst in Kerstsfeer.
De grote zaal was tevoren door Rachelle, Maria, Harry, Sylvia en Nel mooi versierd en 60 lichtjes
brandden op de deelwanden. Op tafel verschenen hapjes, koekjes en glühwein (zonder alcohol!). Veel
dansen werden uitgevoerd, en er was zelfs publiek. Nico kwam, compleet met nieuwe knie een kijkje
nemen. Het werd een gezellige en sfeervolle avond.

Op vrijdag 21 december dansten de Wisselpassers in de tuinzaal, ook die werd versierd door diverse
leden. Ook daar brandden de lichtjes en kerststukjes stonden in de vensterbanken. Huub bracht
enthousiast zijn programma en traditiegetrouw werd er afgesloten met de ‘Poolse Lichtjesdans’, die eerst
gedanst en daarna gezongen werd. De tekst van het prachtige lied volgt hieronder, met dank aan Huub en
Petri. Dit dansen in Kerstsfeer vormde een prachtige afsluiting van 2012!
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Tekst Poolse Lichtjesdans
‘Melancholie’
Diepgroene sparren, oeroude bossen
Suizende stilte rondom mij
Geuren van vroeger, doen mij verlangen
Land van mijn dromen … maak mij blij

Vuren die branden, mensen die praten
Dan klinkt heel zacht opeens een lied
Dansende paren, klinkende snaren
Blij met elkaar en anders niet

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2013-2014.
Het bestuur heeft besloten de contributiebedragen voor
het volgende dansseizoen (september 2013 t/m mei
2014) niet te verhogen. De laatste paar jaar heeft Pridini
– zoals jullie weten – steeds aan het eind van het seizoen
een leuk positief saldo overgehouden. Ook dit seizoen
verwachten wij weer met een positief saldo af te sluiten.
Dit is de reden dat wij eenmalig de contributie voor het
volgend seizoen niet verhogen. Dit is een eenmalig iets,
want wij kunnen immers niet in de toekomst kijken.
Volgend voorjaar zullen wij opnieuw de financiële
situatie van dat moment bekijken en op basis daarvan
handelen. Dit betekent concreet, dat de jaarcontributie
voor de woensdagavondleden € 138,00 blijft, voor de
Wisselpasleden € 122,00 blijft en voor de zanggroep
leden € 19,00 blijft. In september zal iedereen - zoals
ieder jaar - een factuur voor de verschuldigde contributie ontvangen.
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Glooiende velden, rood van papaver
Wit van margrieten, groen van gras
Rustige dorpjes, vruchtbare akkers
Dit is Pologne zoals ’t was

EGGA SPIEL.
Tussen honderden andere toeschouwers stonden vier
Heilooers op zondag 17 februari jl. te wachten op het
marktplein in Sonthofen op wat komen ging. Al voor
het vijfde jaar reisden we voor een winterse vakantie af
naar de Allgau in Zuid Duitsland en steeds hoorden en
zagen we zaken rond dat beroemde mimespel, maar
nooit waren we in de gelegenheid om het bij te wonen.
Eens in de drie jaar, aan het begin van de Vastentijd,
wordt het spel opgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt
van eeuwenoude houten maskers. Het verhaal wordt
verteld door iemand uit een familie die dat al jaren doet, en is steeds hetzelfde verhaal, met wat
aanpassingen aan de tijd. Zo mochten er oorspronkelijk alleen maar mannen en jongens in mee spelen,
maar omdat de hoofden van de jongens in deze tijd groter zijn dan vroeger, en de maskers dus niet meer
passen, doen er nu ook een aantal meisjes mee. De maskers zijn prachtig gemaakt, maar bieden bijna
geen mogelijkheid om iets te zien. Meedoen is dan ook een kwestie van goed op elkaar letten en vaak

gezaaid worden. In de keuken werd wol gesponnen, gekarnd en brood gebakken. Telkens wanneer er een
klus gedaan was, verscheen er een heks ten tonele, die alles in de war schopte. Komisch om te zien,
omdat de boer, knecht, zijn vrouw en de meid deze heks niet zagen. Uiteindelijk wint altijd het goede van
het kwade in volksverhalen en werd de heks gevangen en afgevoerd.
Leuk voor ons om te zien was dat elementen uit de Molly dans in Groot Brittannië ook in dit verhaal terug
komen nl. de ploeg, het vernielen van een akker, de bezem en maskers om onherkenbaar te zijn.
Hoewel het zonnetje scheen was het met de voeten in de sneeuw een tamelijk koude voorstelling. Wij
lieten ons de warme chocomelk na afloop goed smaken, voor we weer met de trein naar ons
vakantieadres reden.

De ANJER COLLECTE komt er weer aan!!
Kom en loop mee tijdens de Anjercollecte van
27 t/m 31 mei. Hiermee spek je onze clubkas en
die van andere verenigingen die iets op het vlak
van cultuur doen. Elke avond wordt er ongeveer
een uur (ergens tussen 18 en 20 uur) gecollecteerd, nooit in je eentje, altijd met een groepje, zodat het
gezellig is en je ook veel sneller klaar bent. Waarschijnlijk zullen wij weer het centrum van Heiloo als
collecte gebied aangewezen krijgen. Zorg dat je voldoende beweging krijgt en help mee; geef je voor 20
mei a.s. op bij Nel Coolegem (woensdagavond) of Marianne Schippers (vrijdagochtend).
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oefenen. Op het plein was in de sneeuw een akker aangelegd en een boerenkeuken opgebouwd. Na een
optocht door de stad arriveerden, getrokken door echte paarden, alle rekwisieten op het marktplein en
kon het spel beginnen. We zagen allerlei dieren rondscharrelen op het erf: een geit, varken, haan, hond
en poes. Verder stonden er paarden en ossen om mee aan het werk te gaan, want er moest geploegd en

JUBILEUM WISSELPAS

Om 13.30 is het "feest comité" (Henny, Elly, Corry en Nelly) aanwezig bij het gebouw De Beuk om e.e.a.
voor te bereiden. Met de welkome hulp van een zeer voortvarende Nel Coolegem (Nel, heel erg bedankt!)
worden meubels verplaatst en/of buiten gezet, tafels "aangekleed" en wanden versierd. En wonder boven
wonder, na enige tijd hebben we een gezellig zitgedeelte en een dansgedeelte. Tegen vier uur komen
leden en oud-leden binnendruppelen. Dat zijn er best veel, en al gauw begint het "feest der herkenning".
Na het gebruikelijke welkomstwoord, wordt er in de komende uurtjes gedanst, afwisselend onder leiding
van Huub, Karin en Marianne. Karin en Marianne zorgen vooral voor wat ouder repertoire. Er wordt
steeds enthousiast meegedanst, de stemming is opperbest.
Dan verhuist iedereen mèt stoel naar het dansgedeelte om heel relaxed te luisteren naar het Pridini-koor,
dat een aantal gevarieerde, leuke/mooie liedjes ten gehore brengt, wat bij iedereen in de smaak valt. En
nu iedereen toch daar zit, is dat een goed moment voor de zit-dansgroep van Marianne om te laten zien
dat je ook zittend heel plezierig en goed kunt bewegen op bekende en onbekende volksdansmelodieën.
Samen met haar les-groep en de anderen doet ze een aantal dansen. Ontzettend leuk, heel inspirerend.
We zien heel veel blije gezichten!
Uiteraard hebben we de inwendige mens niet vergeten. De leden hebben met elkaar een feestelijk, riant
en erg smakelijk en gevarieerd buffet in elkaar geknutseld. Lekker dat het was! En dat heeft beslist
iedereen gevonden, want er is niet eens veel overgebleven, behalve brood! Hierin hebben we ons een
beetje vergist: genoeg voor een heel weeshuis. Om ong. 8 uur vertrekt iedereen tevreden, vrolijk,
sommigen een beetje moe.
Onze conclusie: een geslaagde viering van ons jubileum!
Namens de feestmeisjes,
Nelly Saraber
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2 februari 2012 Het is zover: vandaag vieren wij ons 40-jarig jubileum!

Opzeggen
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / de Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap
op tijd op [voor 1 juni 2013]. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

Website
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

Agenda
Data om in de gaten te houden:

20 maart
6 april
10 april
19 april
29 mei

workshop Iers Ceilidh, o.l.v. Renske Burghout
TULPENBAL, bij Igram
workshop Israëlische parendansen o.l.v. Huub de Jong
laatste dansochtend van dit seizoen van de Wisselpas
afsluiting van het dansseizoen

Er wordt in het seizoen 2012-2013 niet gedanst op:
Woensdag

:

1 en 8 mei.

