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Hebt u vragen of iets te melden mail naar: info@pridini.nl

Een voorjaar vol dans!

We hebben allemaal ons hart op kunnen halen aan het zelf dansen en het kijken er naar!
Eerst was er het jubileum van Igram, waar velen deel hebben genomen aan de workshop van Huub en
Mariette. Wie er niet was: je kunt op zondag 12 november in de herkansing tijdens onze 'eigen' dansdag
'50 en meer'! We hadden een mini workshop 'Gewoon Balkan ' op woensdag 5 april en Dansensemble
Paloina had de Strandwal uitgekozen om op zondag 2 april de try- out plaats te laten vinden van hun
jubileum voorstelling 'Oud en Nieuw'. Kortom er viel veel te genieten.
Ons dansseizoen zit er al bijna op, maar in juni is er altijd nog de traditionele rommelmarkt en uiteraard
in september 'Heiloo, Uit& Zo' waar wij present zijn. Al deze activiteiten komen verderop in deze
Pridinfo aan bod, want we kunnen het als bestuur niet alleen af, en hebben jullie allen hard nodig. Rest
mij om iedereen een zonnige zomer te wensen!
Nel Coolegem, voorz. Pridini/Wisselpas

Oud en Nieuw.
Een wervelende show met internationale dans, zang en muziek!
Dansensemble Paloina had de Strandwal
uitgekozen om op zondag 2 april jl. hun try-out te
presenteren van hun jubileum voorstelling. Zoals
een groot aantal van onze leden heeft gezien
dekte de titel geheel de lading! In een snel
tempo volgden dans, muziek en zang elkaar op,
soms iets te vlot, omdat de dansers ver moesten
lopen naar de kleedruimte - in de tuinzaal.
Begonnen werd met een première van
zangdansen, die typisch zijn voor Hongarije.
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Vervolgens zagen we een Engelse zwaarddans die ooit ook door de mannen van de Pridini demogroep
werd uitgevoerd. De choreografie was van Renske Burghout, die enkele jaren geleden een workshop
Iers voor Pridini heeft verzorgd. Van haar genoten we ook van een serie Iers, altijd spetterend. We zagen
een Finse polka en een mannendans uit het oosten van Hongarije . Gelukkig konden we even bijkomen
tijdens een lied als inleiding voor dansen uit Oost Turkije en Armenië en de Kaukasus.
Na de pauze verbaasden we ons weer eens over het dansen op 'rolschaatsen' uit Rusland, heel mooi en
sierlijk. De sprong naar de Jordaan was groot, maar het is leuk om deze serie die ik ooit zag tijdens het
'Doe Dans Festival' nu opnieuw te zien en
te horen. Ook Polen kwam aan bod, zowel
de Polonez, als de Krakowiak werden
flitsend uitgevoerd. De afsluiting, gedanst
door de hele groep, was wederom een
première 'Suita Olteneasca'een
choreografie van Dominike Karantzounis,
die zelf mee danste . Het was 'vuurwerk' in
de warme ruimte. Hoewel er hier en daar
nog wat haperingen waren - maar ja
daarom is het een 'try- out' -was het een
prachtige dansmiddag. We wensen Paloina een prachtige tour langs de Nederlandse theaters en als het
zo uit komt zijn zij weer van harte welkom in Heiloo!

Uffelte, 21 – 23 april 2017
Zullen we wel, zullen we niet ….. Ja, we gaan dit jaar weer naar Huubs MBVO-weekend, en wel
zesvrouw sterk: Maria (van Pridini), en Marianne, Henny, Gertie, Tony en Nelly (van de Wisselpas). Met
twee auto’s welgemoed op weg om op de Afsluitdijk vast te lopen in een stevige file. Met achterstand
op ons schema gaan we in Zürich aan de koffie. Het tweede deel van de reis verloopt voorspoedig.
Na aankomst brengt Annette ons naar ons onderkomen (alleen Maria slaapt in de boerderij), het
Elfenhuisje, een 5-persoons blokhut; rondom bomen en een bloeiende appelboom voor de deur. Hier
houden we het wel uit. Vrijwel direct vertrekken we weer voor het inmiddels traditie geworden etentje
in Herberg De Roskam (nee, we hebben geen aandelen!), in het
dorpscentrum van Uffelte. Als wij daar aankomen, zit er al een
fors gezelschap: minstens zestien mensen van Oro uit Haarlem.
Dan zijn wij maar een bescheiden groepje!
Om 20.00 uur aantreden in de dansruimte van de boerderij,
voor koffie/thee, praatje hier, praatje daar, en dan is het
dansen geblazen. Vanavond geen workshop, gewoon bekend of
minder bekend – hangt van de groep af – repertoire
doordansen. Kortom een gezellig bal. Wij zijn de eersten die om
een uur of half elf opbreken om naar bed te gaan. Zijn wij
misschien de oudsten?
Zaterdag.
Vroeg – voor ons althans- reveille. Om acht uur ontbijt. Dan warming-up o.l.v. Petri. Daarna is de
dagindeling als volgt: workshop – koffie/theepauze – workshop – lunch – workshop – theepauze – vrij –
diner – bal.
De workshops werden, zoals elk jaar, verzorgd door Huub en
Mariëtte. Beiden gaven afwisselend les. De dansen waren gevarieerd
qua stijl, land en moeilijkheidsgraad. Voor elk wat wils, iedereen
kwam aan zijn trekken. En er werd echt niet alleen bloedserieus
gedanst. O nee, er werd ook heel veel gelachen. Bijv. bij wat wij de
‘hoedjesdans’ noemden, Engels/Amerikaans, paren in een kring ,
waarbij de paren steeds doorschuiven.

Pridinfo

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

Huub deed zijn uiterste best om iedereen de goede kant op te krijgen, riep voortdurend: Lady’s chain,
kringetje links, dos a dos, etc. Om het ons wat gemakkelijker te maken, werden de ‘heren’ voorzien van
een hoedje. We deden ons best en … het lukte! Leuke dans, Huub blij, wij blij. Tot de dans later in een
workshop weer op het programma stond: geen probleem, wij wisten hoe het moest! Jaja, we maakten
er een puinhoop van en hebben onbedaarlijk gelachen. Gelukkig hebben we de hoedjesdans later
foutloos uitgevoerd.
Behalve gedanst, moest er ook gegeten en gedronken
worden. Dit keer niet de vertrouwde gezichten van
Jeanine en Monique, maar twee heren Ruurd en Karel
(bijgestaan door Dik) verzorgden tot ieders tevredenheid
ons ontbijt, lunch, en alles tussendoor. Bedankt mannen!
En dan het diner: een verhaal apart. Zoals altijd kwam
hiervoor Huubs broer Ab naar Uffelte, dit keer samen
met zijn zwager Willem. Heerlijke soep, nasi met kipsaté
met toebehoren, en een zeer luxueus toetje. De mannen
hadden dit keer in de dansruimte lange tafels gedekt met
Chinees servies
van Willems
restaurant (dat we ook nog konden kopen na afloop). Het zag er
super uit. Nog even een dutje, en we konden ons weer uitleven
op het bal. Daar misten we wel de acts van Jeanine en Monique;
we zijn een beetje gaan rekenen op hun superleuke
entertainment. Een klein intermezzo was er wel: één van de
deelneemsters verscheen in West-Fries kostuum en zich laag
voor laag ‘afpellend’ liet ze ons zien waaruit zo’n compleet
kostuum bestaat. Erg leuk!
Zondag.
We mochten een half uurtje langer slapen; dat was heel
fijn. Alle dansen werden herhaald en vastgelegd op DVD. Na
de lunch nog een uurtje dansen, dan theedrinken en
afscheid nemen. Het zat er weer op!
Huub, Mariëtte, bedankt, het was enorm gezellig.
Cateringmannen, bedankt, het was prima verzorgd.
Namens ons groepje,
Nelly Saraber

Rommelmarkt t.b.v. de clubkas!

Op zondag 18 juni a.s.(vaderdag) vindt traditioneel de rommelmarkt plaats aan de Werkendelslaan in
Heiloo, bij Nel Coolegem voor de deur. Zij staat haar plaats al jarenlang af aan Pridini/Wisselpas zodat
door de verkoop van 'rommel' de clubkas groeit. Dit gaat echter niet vanzelf. Uiteraard moet er
'personeel' zijn om de spullen aan de man te brengen. Heb je je nog niet aangemeld, mail dan even
naar Nel (voorzitter@pridini.nl) dan kan zij je in het rooster opnemen. De markt start om 10 uur en
duurt tot 15 uur, je kunt je voorkeur doorgeven en voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Natuurlijk hebben we ook 'rommeltjes' nodig d.w.z. goed
verkoopbare zaken, die niet kapot zijn, maar geen meubels en
kleding. Je kunt de spullen inleveren op vrijdag 16 juni tussen 17 en
20 uur op Werkendelslaan 39, 1851 VB Heiloo. I.v.m. vakantie en
een feest buiten Heiloo kan het inleveren alleen op deze dag en tijd.
We hopen weer een mooi bedrag binnen te halen op deze heel
gezellige markt, die ook zonder dat je in de Pridini kraam staat een
bezoekje waard is!
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Heiloo, Uit en Zo, zaterdag 2 september a.s..
Deze 'markt' rond de bibliotheek geeft verenigingen de gelegenheid om zich te presenteren en om leden
te werven. Omdat beide dansgroepen en ook de zanggroep aanwas nodig hebben, staan wij er dit jaar
weer! De kraam wordt ingericht door bestuursleden, voor de tv met
dvd speler wordt gezorgd, maar er moet ook voldoende bemanning
en bevrouwing zijn, liefst vanuit alle groepen.
Daarom doen we een beroep op jullie allen om mee te helpen
Heiloo enthousiast te maken voor Folklore dans en zang. Mail even
naar Nel (voorzitter@pridini.nl) om je aan te melden en geef daarbij
ook je voorkeurstijd (tussen 11 en 16 uur) door.

Dansdag '50 en meer'.
Op zondag 12 november tussen 11 en 15 uur organiseert Pridini/Wisselpas een dansdag '50 en meer' in
de Strandwal. Op een enkeling na komen alle leden van onze club in aanmerking om
mee te doen! Mariette en Huub zullen de dag vullen met oude en nieuwe dansen,
die aangeleerd worden. Uiteraard alles in een ontspannen sfeer. Op dit moment zijn
de bestuursleden nog hard bezig met de organisatie, maar dat we hulp kunnen
gebruiken is een ding dat zeker is! We hebben mensen
nodig voor het klaarmaken en gezellig inrichten van de zaal, het
schenken van koffie, thee en fris en het mogelijk helpen bij de
voorbereiding van de lunch. Inmiddels is de
gebruiksaanwijzing bekend: mail naar Nel
(voorzitter@pridini.nl) en geef aan wat je zou willen. Ook hulp
van niet leden , vrienden , buren en bekenden wordt erg gewaardeerd!
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Mini workshop Balkan Dansen.

5 April was onze mini-workshop Balkan dansen onder leiding van Vlasta Bakker. We waren met een
lekker clubje gezellige mensen zodat we een mooie kring konden maken.
Er waren leden van Igram, Gaida, De Wisselpas, Pridini en nog
wat losse aanmeldingen met elkaar zeker 27 mensen.
Op de avond kwamen twee Bulgaarse,
een Armeense en een dans uit
Macedonië aan bod. De dansen waren
niet heel moeilijk en werden daarom
door iedereen goed opgepakt. Het
was een gezellige avond met mooie
muziek en een duidelijke uitleg door
Vlasta. Als wij af gaan op de reacties aan het eind van de avonds is dit zeker
voor herhaling vatbaar.

Concert met een “werelds” karakter.
Voor de liefhebbers van muziek, hieronder de aankondiging van een concert voor fans van
“wereld” muziek, zoals wij volksdansers uiteraard allemaal zijn!
Mulder&Sons, komt op woensdag 14 juni, om 20 uur in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee.
Jaap Mulder, de virtuoze klarinettist van de Klezmer band 'Di Gojim' maakte samen met zijn zonen een
voorstelling. Je kunt genieten van poëzie, gecombineerd met melodieën met veel tempowisselingen.
Wil je je de voorstelling bezoeken, reserveer dan je kaartje zodat je niet teleurgesteld wordt. je doet dit
door een mailtje te sturen naar :kaartverkoop@kunstgetij.nl of te bellen naar 06 50584308, kaarten
kosten € 15. Meer info vind je op www.kunstgetij.nl

Algemene ledenvergadering
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In november hebben wij weer de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering; de datum wordt binnenkort vastgesteld. Op die
vergadering zijn twee bestuursleden aan de beurt om af te treden,
omdat hun 3-jarige-bestuurstermijn afloopt: Marianne Schippers en
Vera Verzijlenberg. Marianne is sinds 1996 secretaris en Vera is sinds
2009 algemeen bestuurslid. Wil je meer te weten komen over wat hun
taak inhoudt, neem dan contact op met iemand van het bestuur. Zowel Marianne als Vera zijn weliswaar
herkiesbaar, maar ……….GRIJP JE KANS! WIL JE DE KOMENDE 3 JAREN IETS TE VERTELLEN HEBBEN, MELD
JE DAN AAN!!!

PENNINGMEESTERSCHAP
Op onze laatste Algemene Ledenvergadering in november 2016 is Janny Molenaar unaniem herkozen
voor een nieuwe bestuurstermijn als penningmeester. Helaas zag zij zich onlangs - vanwege haar
thuissituatie - genoodzaakt te stoppen als bestuurslid. Ze vindt het zelf erg jammer, want ze deed het
met heel veel plezier. Het bestuur heeft in de persoon van Joop van Rookhuijzen (ja inderdaad, de man
van Sylvia en de vader van Susan) een opvolger voor Janny gevonden, in wie Janny zelf ook alle
vertrouwen heeft. In de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur Joop voordragen als
penningmeester van Pridini. Tot dat moment zal Joop al wel in de praktijk alle taken van Janny
overnemen, terwijl Allan Blankers de boekhouding blijft doen. Joop en Allan zullen daarover t.z.t
afspraken maken, maar het is nu al duidelijk dat met deze twee heren de voortgang van de boekhouding
gewaarborgd is. Het bestuur is ontzettend blij, dat er zo snel al iemand gevonden is die het
penningmeesterschap op zich wil nemen. Joop stelt zichzelf hieronder alvast voor.
Beste mensen,
Ik ben Joop van Rookhuijzen, 51 jaar jong, echtgenoot van Sylvia en vader van Susan en Manon.
Pridini ken ik via Sylvia al heel wat jaren en sommigen van jullie ken ik ook persoonlijk. Een danser ben ik
niet en jullie zullen mij niet snel op de dansvloer zien, maar toen ik hoorde dat een nieuwe
penningmeester werd gezocht zei ik meteen ja. Ik hoop in die hoedanigheid een positieve bijdrage te
leveren aan de vereniging.

Contributie
Het bestuur heeft besloten de contributie voor het komende jaar niet te verhogen. De bedragen blijven
dus hetzelfde.
Leden van de woensdagavondgroep dansen ca. 33 weken per seizoen en betalen daarvoor € 140,00 p.p.
Leden van de Wisselpas (vrijdagochtendgroep) dansen 28 weken per
seizoen en betalen daarvoor € 124,00 p.p.
Aan het begin van het nieuwe seizoen ontvangen jullie weer de
gebruikelijke factuur. Willen jullie die a.u.b. betalen vóór de
aangegeven uiterste betaaldatum? Alvast bedankt voor jullie
medewerking!
Mocht je echter besluiten je lidmaatschap van Pridini volgend seizoen
niet voort te zetten, meld je dan af vóór 1 juni as.
Meld je je pas na die datum af, dan moet je in september toch
gewoon betalen voor het lidmaatschap.

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 2017]. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
Website
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.
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AGENDA 2016-2017
Maandag
Woensdag

15 mei
17 mei

Rond 25 mei

Seizoen afsluiting zanggroep
Seizoen afsluiting woensdag groep
Hemelvaartkamperen, Leersum, camping 'op de Heuvelrug'

vrijdag
Zondag

16 juni
18 juni

Inbreng “rommel” tussen 17 en 20 uur bij Nel Coolegem
Rommelmarkt

Zaterdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag

2 september
4 september
6 september
8 september

Heiloo Uit&Zo
Start seizoen zanggroep/Pridini
Start seizoen woensdagavond/Pridini
Start seizoen vrijdagochtend/Wisselpas

Herfstvakantie

21 t/m 29 oktober

Zondag

12 november

Dansdag ' 50 en meer'

IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

