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Uffelte weekend
26, 27 en 28 april weer fijn een weekend naar Uffelte met Marianne, Gre en Gertie. Jammer dat Corry en
Jannie door blessures en ziekte niet met ons mee konden. Wij hadden fijn het appartement voor ons
vieren. We hebben weer veel nieuwe dansen
geleerd van Huub en Frida uit Hoorn. Er waren
deze keer heel veel deelnemers aanwezig, bar
gezellig.
Ook waren er een aantal dames van Hora uit
Heerhugowaard en twee daarvan kende ik nog
uit de tijd dat ik ook bij Hora heb gedanst, zo’n
25 jaar geleden. Naast het dansen hebben we
ook nog met een groep cup cakes versierd en
dat was erg leuk. ‘s Avonds werden die door
iedereen verorberd. De catering was als altijd
fantastisch verzorgd door de dochters van
Huub en zijn broer heeft ons een heerlijk diner
voorgeschoteld. Al met al een topweekend.
Iedereen hartelijk dank en tot volgend jaar.
Een tevreden Henny Vossenaar
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Welkom in het 34ste Pridini seizoen!
De zomer is nu echt voorbij en de spieren en gewrichten moeten weer aan het werk, kortom de leden van
Pridini en de Wisselpas zijn weer begonnen. Tijdens Heiloo, Uit&Zo is weer flink reclame gemaakt voor de
vereniging en mogelijk gaat dat in de toekomst nieuwe leden opleveren.
De zanggroep is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe leden, die van harte welkom zijn binnen de
vereniging!
In de zomerperiode zijn we er in geslaagd een specialist uit Hongarije vast te leggen om een workshop te
komen geven (zie verderop in deze Pridinfo). Het is altijd bijzonder om van een specialist uit het land zelf
les te krijgen, dus maak van deze gelegenheid gebruik!
We hopen veel leden te mogen begroeten tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 november a.s.,
die plaatst zal vinden in het hoofdgebouw van Willibrord, dus NIET in de toneelzaal van het Cultureel
Centrum de Strandwal. Het gebouw is te vinden aan de Kennemerstraatweg 464, waar je de ingang vindt
onder de luifel, gewoon aan de Kennemerstraatwegzijde.
Nel Coolegem.

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten

Toelichting 15% regeling collecteren Fonds verstandelijk gehandicapten.
Collecteert uw club, organisatie en vereniging, maar u kunt of wilt de opbrengst niet besteden binnen
onze doelstelling? Dan mag u 15% van de opbrengst houden.
Bijvoorbeeld: Een muziekvereniging wil de eigen leden inzetten bij de collecte. De eigen opbrengst
gebruiken zij om nieuwe instrumenten aan te schaffen. Met honderd leden gaan ze collecteren voor het
Fonds en halen € 5.000,00 op. Hun eigen opbrengst is dan 15% van € 5.000,00 dus € 750,00.

Workshop Hongaars.
Dansleider Laszló Balogh, afkomstig uit Boedapest geeft een
workshop ‘Hongaarse dansen’ op woensdag 20 november a.s.
van 19.30 tot 22.30 uur in Cultureel Centrum de Strandwal. Je
vindt het Cultureel centrum aan de Olvendijk 2A in Heiloo op
het terrein van GGZ NHN ingang Kennemerstraatweg 464
postcode 1851 NG Heiloo. Deelname kost voor niet leden
€ 10,00 en voor leden van Pridini en Igram € 7,50.
Een cd met Hongaarse muziek is op de avond verkrijgbaar en
kost € 5,00. Ken je mensen die belangstelling hebben voor
Hongarije, maak ze dan attent op onze workshop!
Aanmelden gaat voor niet Pridini leden heel eenvoudig door
het invullen van het contact formulier op de website www.pridini.nl
Laszló Balogh begon al op jonge leeftijd met dansen, en
inmiddels heeft hij zo’n 40 jaar ervaring op het gebied van
Hongaarse volksdans als docent, maar ook als choreograaf.
Zijn plezier in
dans, wil hij
graag delen met
een ieder, om
zo de
volkscultuur van
Hongarije te
verspreiden.
Hongaren zijn
trots op hun
danstradities,
die ook buiten
hun
landsgrenzen
worden
gewaardeerd, denk maar eens aan de czarda . Laszló leert
tijdens de workshop niet alleen parendansen aan, maar zal
ook ruim aandacht schenken aan Hongaarse kringdansen.
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Van 23 t/m 27 september is de collecte voor het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten gelopen. Hiermee wordt onze
clubkas gespekt. Een enthousiaste groep vrijwilligers uit
onze vereniging heeft ongeveer twee uur per avond (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. De opbrengst was weer fantastisch. Wij hebben voor Pridini weer circa € 111,83 aan onze
clubkas kunnen toevoegen.

Donateurschap Pridini

Zangworkshop Roemeens
Op zaterdag 9 november is vrijwel de volledige zanggroep naar Bergen vertrokken om daar de
Roemeense zangworkshop georganiseerd door Gaida en gegeven door Chris Zitter te volgen.
Door de ervaring van Chris met lesgeven en het “hoge” niveau van de deelnemers was het een
bijzonder leuke en leerzame zaterdagmiddag. De zanggroep kan weer 3 tot 4 nieuwe
Roemeense liederen aan hun repertoire toevoegen.
Chris Zitter speelde contrabas, g'dulka (Bulgaarse vedel) en zong in orkest
Narod vanaf 1980. Dit orkest trad vooral op bijvolksdansverenigingen en
begeleidde volksdans demonstratiegroepen. In het seizoen 85-86 werkte zij
als zangeres bij het toenmalig Internationaal Folkloristisch Danstheater. Sinds
1986 zingt zij, met een onderbreking van vier jaar, bij orkest Zadar.
Gedurende deze jaren verzorgde zij cursussen en workshops op het gebied
van Balkanzang. Chris studeerde schoolmuziek en is ruim 13 jaar werkzaam
geweest als muziekdocent in het voortgezet onderwijs. Sinds enige tijd is zij
actief als muzikant en workshopleider voor de stichting Musicians without
borders.

ALGEMENE INFORMATIE
Opzeggen
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap op
tijd op [voor 1 juni 2014]. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
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Sinds september 2013 kent Pridini een donateurschap, waarmee mensen die Pridini en volksdans een
warm hart toedragen de gelegenheid krijgen bij onze vereniging betrokken te zijn. Donateurs betalen
€ 15,00 per jaar, meer mag ook. Een jaar is van 1 september t/m 31 mei, gelijk aan het dansseizoen.
Donateurs mogen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijwonen,
maar hebben geen stemrecht. Zij ontvangen de Pridini-nieuwsbrief
“Pridinfo”, hebben toegang tot alle informatie en activiteiten van Pridini
en kunnen deelnemen aan de dans- en zangworkshops van Pridini tegen
betaling van de gereduceerde ledenprijs. Interesse? Meldt u aan via
info@pridini.nl.

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:

13 november
20 november
23 april
18 december
20 december

Algemene Ledenvergadering Pridini
Workshop Hongaars door Laszló Balogh
Workshop dansen van Ira Weisburd, door Huub de Jong
(toneelzaal) woensdagavondgroep 'Dansen in Kerstsfeer'
(tuinzaal) De Wisselpas 'Dansen in Kerstsfeer'

Er wordt in het seizoen 2013-2014 niet gedanst op:
Woensdag

:

25 december, 1 januari, 26 februari en 30 april.

Vrijdag

:

27 december, 3 januari en 28 februari.

