BALFOLK
OP DE GRENS
Balfolk op de Grens heeft zich
na activiteiten in Engelse dans
en Balfolk inmiddels gespecialiseerd in het organiseren van
cursussen Schotse Country
Dance. Daarnaast vindt er
twee keer per jaar een Ceilidh
plaats met livemuziek en
een gezamenlijke maaltijd.

Ceilidh
Zondag 21 februari 2016 organiseert
Balfolk op de Grens in 'De Akkerschans' in
Bad Nieuweschans een Ceilidh (Schots dansfeest)

MEER INFO EN AANMELDEN
Balfolkopdegrens@gmail.com
Franca 06 53344237
www.balfolkopdegrens.nl
www.balfolk.nl

KOSTEN CEILIDH
€ 17,50 incl. maaltijd
excl. drankjes
(het is niet toegestaan om eigen
consumpties mee te nemen)

DATUM & TIJD
Zondag 21 februari 2016
van 15.00 tot 20.00 uur

PLAATS
Helaas is onze oude locatie
De Oude Remise eind vorig
jaar gesloten, daarom vinden
onze activiteiten vanaf dit jaar
plaats in onze nieuwe locatie:
De Akkerschans
Bunderweg 14
9693 BS Bad Nieuweschans
0597-521453

Een Schotse ceilidh (spreek uit ‘kélie’) is een
dansfeest waarbij Schotse volksdansen worden
gedanst. Van oorsprong betekent het GaelicSchotse woord ceilidh ‘gezelschap’ en stond het
voor een sociale samenkomst van familie, vrienden
en bekenden. Vaak stonden muziek en dans
centraal tijdens dit soort gelegenheden en
tegenwoordig staat het woord ceilidh daarom voor
een Schots dansfeest.
Carieke Pol is expert op het gebied van Schotse
dans. In 1995 begon ze haar opleiding in Schotland
en jaren later is zij nu de hoogst gekwalificeerde
Highland Dance Teacher op het Europese vasteland.
Deze middag zal ze als 'caller' de dansen uitleggen
en in goede banen leiden, terwijl de muzikale
begeleiding bij de ceilidh wordt verzorgd door Folkaccordeonist Erik de Jong.
Veel van de dansen worden in sets van 8 personen
gedaan waarbij je niet steeds met één vaste partner
danst. Daarom ben je ook zonder (dans)partner van
harte welkom om mee te doen. De dansen worden
stap-voor-stap door Carieke uitgelegd, dus ervaring
met deze dansen is niet nodig.
Halverwege de ceilidh zal een maaltijd geserveerd
worden die in de prijs is inbegrepen (dieet- of
vegetarische wensen graag vooraf doorgeven).
Zin gekregen om mee te doen, geef je dan (i.v.m. de
maaltijd) op vóór 15 februari a.s. via mailadres:
balfolkopdegrens@gmail.com

