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Donateurs
De doelstelling van de Stichting
Platform Nederlandse Folklore
is het verbeteren van het imago
van de Nederlandse folklore,
vooral op het gebied van de
dans en dansmuziek en het
verbeteren van de kennis op
kostuumgebied.
Onze wens is niet primair zelf
activiteiten organiseren, maar
ze bekend en toegankelijk te
maken voor belangstellenden.
Wil je verzekerd zijn van onze
informatie en/of steun je onze
doelstellingen, dan kun je donateur worden van onze stichting.
Voor verenigingen is dit €23,50
per jaar en voor particulieren
€7,50 per jaar.
Hiermee kunnen we voor onze
donateurs de driemaandelijkse
nieuwsbrief verzorgen en hebben we financiën voor eigen
evenementen.
Het verschuldigde bedrag kun
je overmaken op rekening:
NL80 RABO 0171 5130 45 ten
name van Stichting Platform
Nederlandse Folklore te Heeze.

LEVE DE FOLKLORE!

Oproep: Wie helpt ons aan een nieuw logo voor de
Levende Folklore?

Op 19 november 2017 in het ICOON theater in Amersfoort
Sinds 1997 zijn we actief als Stichting Platform Nederlandse Folklore en
hebben we veel bereikt met het elk jaar organiseren van onze Platformdag.
Zowel volksdansgroepen als folkloregroepen hebben hieraan met veel plezier meegewerkt en er is waardering ontstaan voor elkaar. We zijn sinds
ruim 1 ½ jaar met enthousiaste mensen uit het volksdans/folklore veld (in
het Landelijk Overleg Levende Folklore) bezig om ons immaterieel erfgoed
door te geven aan een volgende generatie. Het is nu tijd om het Platform te
vernieuwen tot de Stichting Levende Folklore. We willen hiervoor een
nieuw logo maken en hiervoor hebben we de hulp van jullie nodig. Zijn er
creatieve folkloreliefhebbers die voor ons een nieuw logo kunnen ontwerpen?
Een aantal zaken zijn belangrijk:

Tradities en folklore is van ons allemaal! We willen toch ook dat folklore
een toekomst heeft? Folklore en volksdansgroepen laten zien dat tradities
in de vorm van dans, muziek en kostuums een levend erfgoed is.
Het is daarom van belang dat kennis en kunde van de huidige beoefenaars doorgegeven wordt aan volgende generaties en zo voor de toekomst behouden wordt.
Ook dit jaar organiseert de Stichting Platform Nederlandse Folklore een
z.g. Platformdag, waarbij folklore en volksdansgroepen voor elkaar en voor
publiek optreden, en om met elkaar te dansen en ervaringen uit te wisselen.
Deze keer hebben we gekozen voor een bredere opzet, waarbij ook de gelegenheid is om het optreden van de groep te laten beoordelen door een
beoordelingscommissie, echter dit is geen verplichting.
In de ochtend en deel van de middag zijn er workshops onder leiding van
deskundige coaches met aandacht voor o.a. podiumvaardigheden, uitvoering van de dansen, kostuums, vernieuwing en muziek.
Later de middag zijn de optredens van de groepen voor elkaar en voor het
aanwezige publiek en in de avond is er een dansbal voor allen.
Onze ervaring van de afgelopen jaren met de invulling van zo’n dag is, dat
zowel bezoekers als deelnemende groepen er enthousiast aan hebben
meegedaan en met nieuwe ervaringen naar de thuisbasis zijn teruggekeerd.
Wij hopen ook deze keer dat groepen zich aanmelden om mee te doen om
de folklore in al zijn verscheidenheid te laten zien.
Deze dag noemen we “LEVE DE FOLKLORE”.

-

Folklore elementen: dans/klederdracht?
Aangepast aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen
Simpel van opzet i.v.m. verzenden/kopiëren

Wij ontvangen graag suggesties en ideeën om onze vernieuwde stichting
op een herkenbare en aansprekende manier aan onze achterban voor te
stellen en natuurlijk ook om nieuwe belangstellenden aan onze stichting te
binden.
Suggesties graag voor 15 oktober 2017 opsturen naar:
info@platformnederlandsefolklore.nl

Meld je aan voor deze dag of als groep om op te treden, en mee te
doen aan workshops en dansbal of als bezoeker om te kijken naar de
voorstelling en deel te nemen aan workshops en dansbal!
www.platformnederlandsefolklore.nl

Bericht van de penningmeester
Een aantal donateurs heeft de jaarlijkse bijdrage van 2017 voor het Platform nog niet voldaan. Ik verzoek dan ook deze donateurs hun bijdrage
z.s.m. te voldoen.
Jan van der Meulen, penningmeester.
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Aktiviteiten

10 september, Markelo
Jubileumfeest 60 jaar kindergroep Markelo.
Info: www.folkloristische-vereniging-markelo.nl

27 augustus, Enschede
Krekkel festival met oa optredens van de folkloredansgroep De Krekkels
Info: info@de-krekkel.nl , www.de-krekkel.nl

16 september Ulft
Nationale Folklore dag, georganiseerd door De Dörsvlègels
Info : 0591-615251, e-mail: secretaris@ffgn.nl
www.ffgn.nl/nationale-folkloredag-2017

27 augustus, Borculo
Folkloremiddag in Boerderijmuseum de Lebbenbrugge,
Lebbenbruggedijk 25, Borculo.
Info: 0545-293340; e-mail: info@lebbenbruggedansers.nl ,
www.lebbenbruggedansers.nl/folkloremiddag

14 oktober, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt nader bekend
gemaakt.
Let op gewijzigde locatie!
Adres:. Buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66, 3522 TR Utrecht. ijd:
20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 030-2936576, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

31 augustus, Schagen
West-Friese folklore: Slotdag.
Info: info@westfriesfolklore.nl, www.westfriesefolklore.nl
31 augustus, Beekbergen
Veluwse avondmarkt van 18-21 uur met oa optredens van folkloregroepen.
Info: www.veluwseavondmarkt.nl

11 november, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt nader bekend
gemaakt.
Let op gewijzigde locatie!
Adres:. Buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66, 3522 TR Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 030-2936576, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

1 september, Soest
Dansfestival tijdens het Landjuweel van het Groot Gaesbeeker Gilde.
Info:035-601 52 73,
e-mail: info@soesterboerendansgroep.nl, www.soesterboerendansgroep.nl
2 september, Urk
Het Museum Het Oude Raadhuis organiseert de Nationale Dag van de
Klederdracht rondom het museum. Een dag waar waarop alle klederdrachten van Nederland in Urk te zien zijn. Met presentaties, shows, rondwandelingen en als afsluiting een parade. Bent u een liefhebber van klederdracht
dan moet je deze dag op Urk zijn.
Info: www.museumopurk.nl

19 november Amersfoort
Het Platform Nederlandse Folklore organiseert i.s.m. de werkgroep Levende Folklore een dag in het ICOONtheater is Amersfoort, deze dag noemen we “Leve de Folklore”. Workshops, optredens en dansbal zijn onderdeel van deze dag. Voor meer informatie kijk op onze website, waar ook de
opgaveformulieren te vinden zijn:
www.platformnederlandsefolklore.nl,
www.facebook.com/platformNederlandseFolklore

9 september, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt nader bekend
gemaakt.
Let op gewijzigde locatie!
Adres:. Buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66, 3522 TR Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 030-2936576, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl
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9 december, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt nader bekend
gemaakt.
Let op gewijzigde locatie!
Adres:. Buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66, 3522 TR Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 030-2936576, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl,
www.dansgroeppieremachochel.nl

1 mei- 1 oktober, Borculo
Boerderijmuseum de Lebbenbrugge.
Adres: Lebbenbruggedijk 25, Borculo.
Tijd: alle dagen 11 tot 17 uur
Info: 0545 – 272178, www.lebbenbrugge.nl
gehele jaar, Broek op Langedijk
Museum “Zo was’t”. met vaste collectie mode en streekdracht vanaf 1800
tot 1930.
Adres: Forsythialaan 18, Sint Pancras.
Tijd: ma t/m vr 11.00-16.30 uur, za en zo 12.00-16.30 uur.
Info: 072 - 564 67 88, e-mail: info@museumzowast.nl www.museumzowast.nl

Musea
Gehele jaar, Amsterdam
Het Klederdrachtmuseum van Nederland belicht het vakmanschap, de artisticiteit en de passie waarmee de Nederlandse klederdrachten tot stand
zijn gekomen. De collectie omvat een dwarsdoorsnede van de streekdrachten en volkskunst per regio. Iedere streek heeft zijn eigen dracht, met daarbinnen variaties per dorp en per levensfase, zoals die van een huwelijk of
rouwperiode. Het museum telt 7 kamers, geschilderd in de voor een bepaalde regio kenmerkende kleuren en motieven. Per kamer komen ook
verhalen van de dragers aan bod, die uitleg geven over de functie van de
getoonde kleding uit onder andere Volendam, Marken, Hindeloopen, Staphorst, Spakenburg en Zeeland.
Adres: Herengracht 427, 1017BR Amsterdam
Tijd: dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur, feestdagen zie de website.
Info: 020 8452399, email: info@hetklederdrachtmuseum.nl
www.hetklederdrachtmuseum.nl

gehele jaar, Dokkum
Admiraliteitshuis Met o.a. Friese kostuums.
Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum.
Tijd: ma-za 10-17 uur, koopzondagen 13-17 uur.
Info: 0519-293134, e-mail: info@museumdokkum.nl
www.museumdokkum.nl
gehele jaar, Ede
Erfgoedmuseum Ede, ondergebracht bij Cultura Erfgoed.
Adres: gebouw Cultura, Molenstraat 45.
Info: 0318-619554, e-mail: info@historischmuseumede.nl, www.historischmuseumede.nl
april-oktober, Epe
Veluws streekmuseum Hagedoorns Plaatse, met
4 maart t/m 24 december “Vervlogen Kinderjaren” en
9 April t/m 24 december,,Poppenhuizen en Kijkkasten.
Adres: Ledderweg 11, Epe. Tijd: di t/m vr 11-17 uur, za en zo 13:30-17
uur, (zondag alleen juli t/m september) .
Info: 0578-627162, e-mail: info@hagedoornsplaatse.nl www.hagedoornsplaatse.nl

Gehele jaar, Apeldoorn
Paleis Het Loo Nationaal Museum,
Adres: Koninklijk Park 1, Apeldoorn,
Tijd: di t/m zo en feestdagen 10.00-17.00 uur,
Info: 055-5772400, www.paleishetloo.nl
Gehele jaar, Arnhem
Nederlands Openluchtmuseum.
Adres: Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem.
Info: 026-3576111,www.openluchtmuseum.nl

gehele jaar, Enkhuizen
Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum.
Adres: Wierdijk 12 – 22 1600 AA Enkhuizen.
Info: 0228 - 351111, e-mail: info@zuiderzeemuseum.nl, www.zuiderzeemuseum.nl
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gehele jaar, Goes
Museum de Bevelanden. Het museum is gevestigd in een voormalig klooster, dat ook lange tijd als weeshuis dienst heeft gedaan. In het museum zijn
permanente tentoonstellingen over o.a.: merklappen, de stad Goes en Bevelandse klederdracht. Op zolder worden de streekdrachten (klederdracht)
van de Bevelanden van de laatste 150 jaar getoond.
Adres: Singelstraat 13, Goes. Tijd: ma-zo: 11/13-17 uur.
Info: 0113-228883, e-mail: info@hmdb.nl , www.hmdb.nl

gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum De Gouden Leeuw.
Adres: Langestraat 48, Noordhorn, Tijd: do t/m vr 13-17 uur.
Info: 0594-503804, e-mail: degoudenleeuw@planet.nl,
http://home.kpn.nl/pilat004/
april-oktober, Noordwijk
Museum Noordwijk met oa streekdrachten Noordwijk.
Adres: Jan Kroonsplein 4, Noordwijk.
Tijd: di-za 11-17 uur, zo 14-17 uur.
Museum Veldzicht over agrarisch verleden van Noordwijk.
Adres: Herenweg 114, Noordwijk.
Tijd: za en zo 14-17 uur.
Info: 071-3617884 , e-mail: klederdracht@g-o-nl ,
Gezamenlijke website: www.g-o-n.nl

april- november, Hindelopen
Museum Hindelopen.
Adres: Dijkweg 1, 8713 KD, Hindelopen.
Tijd: ma-vr 11-17, za en zon: 13:30-17 uur
Info: 0514 521420 , e-mail: info@museumhindeloopen.nl,
www.museumhindeloopen.nl
gehele jaar Huizen,
Het Schoutenhuis, in het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien
die een beeld geven van de historie van Huizen. Aparte klederdrachtzaal.
Adres: Achterbaan 82; Huizen.
Tijd: di t/m za van 10-17 uur. feestdagen gesloten.
Info: 035 525 0223, e-mail: receptie@huizermuseum.nl,
www.huizermuseum.nl

gehele jaar, Sint-Oedenrode
Museum van Brabantse Mutsen.
Adres: Kerkstraat 20, St. Oedenrode.
Tijd: di-za 10-16 uur.
Info: 06-12395222, sintoedenrode.wordpress.com/
1 april-31 oktober , Oldebroek
Boerderijmuseum De Bovenstreek.
Adres: Bovenstraatweg 10A, Oldebroek.
Tijd: ma- za 10-17 uur.
Info: 0525-631457, e-mail: bovenstreek@hetnet.nl ,
www.museumoldebroek.nl

gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met o.a. uitgebreide collectie klederdrachten en accessoires uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46, Katwijk. Tijd: di t/m za van 10-17 uur.
Info: 071 - 401 3047, e-mail: info@katwijksmuseum.nl,
www.katwijksmuseum.nl

8 april t/m 9 september, Spakenburg
Klederdracht en Visserijmuseum.
Adres: Kerkstraat 20, Spakenburg.
Tijd: ma- za 10-17 uur.
Info: 033-2984634, e-mail: secretariaat@kenvmuseum.nl
www.kenvmuseum.nl

1 april t/m eind oktober, Marken Marker museum.
Adres: Marker museum, Kerkbuurt 44-47, Marken.
Tijd: ma-za 10-17 uur, zo 12-16 uur.
Info: 0299-601904, e-mail: info@markermuseum.nl,
www.markermuseum.nl
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april tot november, Spakenburg,
Museum Spakenburg.
Adres: Oude Schans 47-63, Spakenburg.
Tijd: di-za 10-17 uur, ma 13.30-17 uur.
Info: 033-298 33 19, e-mail: info@museumspakenburg.nl ,
www.museumspakenburg.nl
1 april tot 31oktober, Staphorst
Museumboerderij, men toont u de veelzijdige en kleurrijke cultuur van
Staphorst. Adres: Gemeenteweg 67, Staphorst.
Tijd: di-za 10-17 uur.
Info: 0522 462526, e-mail: info@museumstaphorst.nl,
www.museumstaphorst.nl
april-oktober, Tholen
Klederdrachten van Tholen met mutsen en sieraden. Adres: Streekmuseum de Meestoof, Bierensstraat 6, St Annaland, Tholen.
Tijd:di t/m za 14-17 uur.
Info: 0166-652901, e-mail: info@demeestoof.nl ,www.demeestoof.nl
gehele jaar, Uden
Museum de Muts, Folkloremuseum met Brabantse poffers uit 1850-1950.
Adres, Hurk 101, Uden.
Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13-17 uur en volgens afspraak
Info: 0413-260126, e-mail: info@museumdemuts.nl,
www.museumdemuts.nl
april t/m oktober, Urk
Museum Het Oude Raadhuis.
Adres: Wijk 2-2, Urk. Tijd: ma-za 10-16/17 uur.
Info: 0527 – 683262, e-mail: museum@opurk.nl , www.museumopurk.nl

www.platformnederlandsefolklore.nl
www.facebook.com/PlatformNederlandseFolklore
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