Zaterdag 10 juni 2016 : ZOMERBAL
14u: Danscursus over bourrées
in 2 en 3 tijden door GERARD GODON (Fr)

Op de grote zomerfestivals hoor je Fransen wel eens zeggen dat België veel schitterende muzikanten
heeft, maar weinig goede bourréedansers. Daarom hebben we een echte Franse bourrée-specialist
uitgenodigd: Gerard Godon. Hij zal je in deze namiddag helpen je basispassen bourrée te verfijnen,
en de verschillen aanleren tussen bourrées in 2 en 3 tijden, bourrée Auvergnate en Bourrée du Berry.
Via veel praktijkoefeningen ervaar je de immense vreugde van bourrées dansen in al zijn genres.
Inschrijven mag individueel en moet gebeuren voor 19 maart. Deelnemen aan de stage kost 40€
(incl. bal). Stuur hiervoor een mail naar luk.indesteege@telenet.be Tussen stage en bal is er ook een
warme maaltijd (10€) mogelijk.

VOORJAAR
2017

20u: Filenko

Philippe Vieslet heeft met Jan Leeflang en Greet
Wuyts de compagnons en de instrumenten en
de klankkleur gevonden waarmee hij graag zijn
dansmuziek wil vertolken.
Het accordeon zet de toon of kleurt met een
rijke harmonische begeleiding de gevoelige en
beklijvende melodielijnen op doedelzak. De viool
dartelt daarboven, versterkt de melodielijnen of
ondersteunt de dansers met een aanstekelijke
swing. Soms klinkt Filenko romantisch, soms
melancholisch, sterk dansant, en met een vleugje
“tzigane”.

22u: Vents Contraires (Fr)

Gérad Godon, gekend van Parasol, pakt uit met een
nieuwe versie van zijn indringend dansrepertoire.
We krijgen naast en boven het vertrouwde
pompend accordeon ook nieuwe geïmproviseerde
geluiden. Op intieme wijze voegen Cecile en Cyril
innovatieve wiegende ritmes toe en dat leidt
tot een gezellige jazzy sfeer die door geluid en
opbouw een tegenwind vormt voor het universum
van Parasol.
Cecile Six (klarinet), Gerard Godon (chromatisch
accordeon) en Cyril Berthet (sopraansaxofoon) stellen hun eerste cd ‘Ciel rouge’ voor.
http://www.cyrilberthet.com/p/vents-contraires-trio.html

Data voor bal@herk in het najaar van 2017

bal@herk garandeert een avond stevig dansplezier voor jong en oud: je danst in
groep of in koppel op swingende live folkmuziek.
Voor bijna elk folkbal in Herk is er in de namiddag een danscursus. Hierin leer je
de passen en de “geheimen” van polka, schottisch, bourrée, tovercirkel, wals…
bal@herk in GC De Markthallen betekent niet alleen de beste dansvloer van het
land, maar ook een schitterend programma, al zeggen we het zelf.
De eerste groep begint om 20u, vanaf 22u swingt een tweede groep op het
podium. Na middernacht is er nog een akoestische extra.

INKOM: 13€ / 10€ (studenten)

zaterdag 23 september, vrijdag 3 november en zaterdag 31 december (Vier Intiem)
Meer info over bal@herk?
Kijk op www.folkinlimburg.be of www.herk-de-stad.be/cultuur
Wil je de nieuwsbrief van Folk in Limburg ontvangen?
Stuur een mailtje naar luk.indesteege@telenet.be

www.folkinlimburg.be

bal@herk is een samenwerking tussen
FOLK in LIMBURG en De Markthallen

Zaterdag 25 februari
14u: Danscursus:

Folkdansstage met Kurt Garrez, voor beginnelingen en
dansers met al een beetje ervaring. Je kan deze namiddag
de belangrijkste folkbaldansen inoefenen en je persoonlijke
stijl verfijnen. Inschrijven mag individueel en moet gebeuren
bij luk.indesteege@telenet.be voor 18 februari. Deelnemen
kost 40€ incl. bal. Tussen stage en bal is er ook een warme
maaltijd (10€) mogelijk.

Zaterdag 1 april
14u: Danscursus:

Partnerdansen (walsen, schottischen, mazurka’s, polka’s, …Onder de deskundige begeleiding
van dansmeester Lucas Thébaut (Fr.) Frankrijk is de bakermat van het nieuwe folkdansen, en
daar willen we graag wat van leren.
Inschrijven mag individueel en moet gebeuren voor 19 maart. Deelnemen aan de stage kost 40€
(incl. bal). Stuur hiervoor een mail naar luk.indesteege@telenet.be Tussen stage en bal is er ook
een warme maaltijd (10€) mogelijk.

20u: Wouter Vandenabeele & Sara Salvérius

Wouter is al vele jaren een van de grootmeesters van onze
folkmuziek. Via zijn samenwerking met Eric Thézé is hij ook
een van onze meest verfijnde balmuzikanten geworden. Hij
speelt vandaag samen met Sara Salvérius, die we kennen van
vele concertoptredens met Wouter, maar die ook op een bal
de juiste toon weet te zetten.
http://www.woutervandenabeele.be/

22u: Trio Dhoore

De drie broers Dhoore zijn bekende ambassadeurs van onze
folkmuziek in Europa. Hartwin (accordeon), Ward (gitaar)
en Koen (draailier) swingen van het ene podium naar het
andere. Op 25 februari stellen ze in Herk hun nieuwe derde
cd ‘Momentum’ voor. Die titel staat voor het beslissende
ogenblik, het kantelpunt, het punt waarop er voldoende
energie vrijkomt voor verandering, hét tijdstip om een nieuwe
kans te grijpen. Wij mogen samen met hen deze kans grijpen.
http://www.triodhoore.com/

24u : Les Céciles

De twee Céciles hebben een whaw-ontmoeting gehad
onder de felle zon van Gennetines -2012, waarvan wij nu
kunnen proeven. Het geluid van hun accordeons en klarinet
mengt mooi in hun traditionele melodieën, en zij voegen
daar Oriëntaalse en Klezmergeluiden bij die de dansers
onderdompelen in emotie en vreugde. Pretentieloze pret!
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20u: Ballsy Swing (Fr)

Franse topgroep met Colin Delzant (cello), Valère Passeri (viool) en Lucas Thébaut (diatonisch
accordéon). Deze drie jonge musici zijn vanuit de traditie en veel balervaring geëvolueerd tot
een soort post-industriële musette met hip hop-invloeden in een saus met een vleugje Bach en
nog vele andere kruiden die ze opgesnoven hebben in dansfestivals, een striptease-cabaret en
andere maanverlichte plaatsen…Met het resultaat van deze ongelooflijke reis laat Ballsy Swing
ons urenlang onwaarschijnlijk dansen en feesten.
http://lucasthebaut.jimdo.com/accueil/ballsy-swing/

Zaterdag 29 april:
Folkbal in Genk
bal@herk op verplaatsing:
Jaarlijks folkbal van de
Academie voor van Genk
met AIDREANN en het
samenspelorkest
van
de
Genkse Academie. Dit bal
gaat door in zaal Flèèketaer,
Zagerijstraat 42 , 3600 Genk
De dansinitiatie start om 20u.

