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1. Inleiding 
Stichting Balfolkfabriek is een overkoepelende organisatie voor balfolkorganisatoren in Nederland. 

Onze doelstelling is het bevorderen van West-Europese folkdans en –muziek. Wij trachten dit onder 

meer te bereiken door het organiseren van evenementen met livemuziek waar actieve deelname 

centraal staat, zoals dansavonden, dans- en muziekworkshops, en het creëren van een podium voor 

beginnende muzikanten. Naast het zelf organiseren van evenementen is het ons doel om 

organisatoren door heel Nederland te ondersteunen. Wij geven bijvoorbeeld advies aan nieuwe 

organisatoren, helpen met het opstellen van een begroting, en staan garant voor eventuele 

verliezen. 

 

In dit derde jaarverslag zetten we op een rijtje wat Stichting Balfolkfabriek gedaan heeft van 1 

augustus 2014 t/m 31 juli 2015. Zo zijn in dit boekjaar nieuwe regelmatige bals opgestart in 

Amsterdam door Louise en zijn we doorgegroeid met bals in Utrecht en Wageningen. De 

evenementen CaDansa en de Dansstage zijn ook dit jaar weer met succes georganiseerd. We 

ondersteunden de bals van Balfolk Zuid-Holland en festival Parkfest. Nieuw dit jaar is de 

Netwerkborrel geweest, een evenement om organisatoren bij elkaar te brengen en kennis uit te 

wisselen. 

 

In de financieel verslag zijn de balans en de winst- en verliesrekening te vinden. Tot slot is er nog een 

algemeen verslag als bijlage. Dit verslag is geschreven door Kees Verweij, een enthousiast balfolk 

beoefenaar. Dit valt niet allemaal onder Balfolkfabriek, maar we vinden het interessant om een 

ruimere blik op balfolk te geven. 
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1. Inhoudelijk verslag  
 
2.1  Bestuurssamenstelling 
In boekjaar 2014-2015 bestond het bestuur tot en met 31 maart 2015 uit: 

• Voorzitter: Margot Sauter 

• Secretaris: Gijs van der Laan 

• Penningmeester: Lars Einarsen 

• Algemeen bestuurslid: Cecilia Brands 

 

Vanaf 1 april 2015 bestond het bestuur uit: 

• Voorzitter: Eva Greiner 

• Secretaris: Annelies Luteijn 

• Penningmeester: Lars Einarsen 

• Algemeen bestuursleden: Corine Caspers, Marretje Adriaanse, Margot Sauter 

   
2.2  Organiseren van bals en dans- en muziekworkshops 
In boekjaar 2014-2015 organiseerde Stichting Balfolkfabriek in totaal 20 bals, verdeeld over 

Amsterdam (2 locaties), Utrecht en Wageningen. Het aantal bezoekers varieerde van 34 op een 

donderdagavond in Amsterdam tot en met 173 op een zondag in Wageningen. In totaal zijn er dit 

boekjaar 1844 betalende bezoekers op bals van de Stichting geweest (zie tabel 1). Dit zijn 263 

bezoekers meer dan vorig jaar. Dit komt vooral door het opstarten van de bals in Amsterdam. De 

toename is wel minder groot door het wegvallen van de locatie Musketon in Utrecht, waarmee een 

belangrijk knooppunt  weggevallen is. We stonden ook garant voor een bal in Rotterdam, daar 

kwamen 45 bezoekers op af.  

 
Tabel 1. Georganiseerde bals in boekjaar 2014-2015: aantal bezoekers per locatie 
   Aantal bezoekers 
Locatie Aantal bals Dag Gemiddeld Totaal 
Amsterdam, locatie Mezrab 5 Donderdag 43 217 

Amsterdam, locatie Terpsichore 3 Zaterdag 92 275 

Utrecht, locatie Moira 8 Zondag 99 790 

Wageningen, locatie Junushoff 4 Zondag 141 562 

 1844 
 

2.3  Balfolkfestival CaDansa 
 

In oktober 2014 vond de derde editie van het balfolkfestival Cadansa plaats. Na het verlies van de 

Musketon als locatie moest er een nieuwe locatie gevonden worden. Er werd in heel Nederland 

gezocht, aangezien het publiek voor een driedaags festival best bereid is te reizen. Uiteindelijk is 

Cadansa neergestreken in Duiven, een plaatsje nabij Arnhem. Daar werd een prachtige zaal 

gevonden, het Cultureel Centrum Ons Genoegen. Overnachting was op deze plek wel een uitdaging. 

Gelukkig konden we mensen laten slapen in een nabijgelegen gymzaalcomplex. Veel bezoekers 

maakten ook gebruik van de vele vakantieparken die de omgeving daar rijk is of logeerden bij elkaar. 

Verder is er een deal gemaakt met het Van der Valk om de artiesten en organisatie te huisvesten.   

 

Op deze nieuwe locatie kon het aantal beschikbare tickets flink opgeschroefd worden. In totaal zijn 

er 338 weekendkaartjes verkocht en per dag rond de 50 dagkaartjes. Het festival was niet binnen 

enkele dagen uitverkocht, maar uiteindelijk was het festival wel zo goed als uitverkocht. Opnieuw 

werd een zeer internationaal publiek bereikt. Zowel de dans- als muziekworkshops werden goed 
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bezocht. Ook vulde het open podium zich met allerlei muzikanten die hun vaardigheden met het 

danspubliek wilden delen.  

 

De organisatie draaide grotendeels op vrijwilligers en de catering was biologisch en lokaal. Het 

festival is door de organisatie, bezoekers en alle andere betrokken partijen als buitengewoon 

plezierig beleefd. 

 

De locatie waar het festival plaatsvond zou dat jaar nog afgebroken worden, maar gelukkig 

vervangen worden door een nieuw cultureel centrum. In 2015 vond het festival op de nieuwe locatie 

plaats.  

 

2.4  De Dansstage 
 
De Dansstage is een jaarlijks terugkerend Balfolkevenement met verschillende workshops, voor 

balfolkdansers zonder enige, of met juist heel veel ervaring. Deelnemers konden zich inschrijven op 

verschillende niveaus. Beginners en begonners1 hadden een vaste docent, terwijl de gevorderden 

konden kiezen tussen verscheidene workshops. Dit jaar waren dat onder andere workshops in de 

Zweedse polska, Bretonse dansen en dansen uit Poitou in Frankrijk. Elke avond was er de kans om de 

geleerde dansen in de praktijk te brengen op muziek van verschillende bands. Een team van 

vrijwilligers zorgde voor eten en drinken om de dansers gaande te houden, en verleende zo nodig 

EHBO. 

Dit jaar vond de stage plaats van 23 t/m 25 januari 2015 en zijn er veertien docenten uit 

verschillende Europese landen en zeven bands uitgenodigd. De Dansstage trok dan ook een 

internationaal publiek: met deelnemers uit onder andere België, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië 

en Ierland, kwam een zesde van de in totaal 205 deelnemers niet uit Nederland. 

Nieuw dit jaar was dat het bal zaterdagavond in twee verschillende zalen plaatsvond. Hierdoor kon er 

in de ene zaal een band spelen met een specifiek thema, voor de mensen die daar workshops in 

gevolgd hadden, en in de andere zaal een algemene balfolkband. Dit beviel goed en zal volgend jaar 

herhaald worden. 

 

 2.5  Balfolk Netwerk 
 

Dit jaar organiseerden we voor het eerst een netwerkmiddag voor organisatoren van bals en van 

dans- en muziekworkshops, muzikanten, dansdocenten, websitebeheerders, trouwe vrijwilligers, et 

cetera; de actieven in Balfolkland. Met 40 deelnemers en inspirerende discussies was deze dag zeker 

geslaagd. De Netwerkborrel begon met een ‘speeddate-jig’, een dans waarbij de deelnemers kort 

met elkaar kennismaakten op een actieve manier. Daarna werden in kleinere groepen verschillende 

actuele onderwerpen besproken. Enkele vragen die aan bod kwamen: Hoe organiseer je eigenlijk een 

bal, als je dat nog nooit hebt gedaan? Welke programmeerkeuzes maak je? Hoe werken we beter 

samen als organisatoren? Hoe bereiken we een nieuw publiek? Op welke manieren kun je een bal, 

workshops of lessenreeks financieel haalbaar maken? De discussies waren enthousiast en 

inspirerend en we hebben veel positieve reacties gekregen. De afsluitende borrel en picknick werden 

alvast goed gebruikt om nader kennis te maken, ervaringen en inschattingen uit te wisselen, en een 

begin te maken aan de nieuwe initiatieven. Uit deze middag is een aantal ‘initiatiefgroepjes’ ontstaan 

die gedurende het boekjaar concrete stappen hebben gezet om bijvoorbeeld algemeen bruikbare 

promotiematerialen te maken en anders ingestoken danslessen te organiseren. Zo werd het filmpje  

‘Wat is Balfolk’ gemaakt, dat nu op Youtube beschikbaar is. De Netwerkborrel is voor herhaling 

vatbaar gebleken. 

                                                             
1 Begonners zijn dansers die al enige ervaring hebben door te dansen op bals, maar nog geen 

of weinig les hebben gehad. 
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2.6 Ondersteuning organisatoren 
 

Dit jaar ondersteunden we de groep ‘Balfolk Zuid-Holland’ met subsidieaanvragen en garantstelling 

voor hun bals. Voor één bal is de nieuwe garantstellingsregeling van Balfolkfabriek aangesproken: wij 

dekten een verlies van € 71. Van andere bals is onder deze regeling 2% afgedragen aan 

Balfolkfabriek, waarmee wij in de toekomst eventuele tegenslagen kunnen dekken. Als laatste zijn wij 

blij met de opkomst van de social lessen in Rotterdam. Deze zijn elke week, en hebben geen vaste 

leraar, maar stellen deelnemers in staat om van elkaar te leren. 

 

Balfolk Zuid-Holland is uitgegroeid tot een grote organisator binnen Balfolk. In boekjaar 2014-2015 

hebben we de mogelijkheden voor een meer intensieve samenwerking onderzocht. Samen met 

Balfolk Zuid-Holland is een stramien aan het opgesteld dat het makkelijker maakt voor organiserende 

groepen om zich aan te sluiten bij de Stichting Balfolkfabriek. Met trots kunnen we zeggen dat vanaf 

1 augustus 2015 Balfolk Zuid-Holland verdergegaan is als zelfstandige werkgroep binnen de Stichting, 

met onder meer een eigen bankrekening via de Stichting. 

 

In de zomer van 2014 vond de eerste editie van het weekendfestival Parkfest plaats, de opvolger van 

het in 2012 voor het laatst gehouden Folkwoods. Voor deze eerste editie hebben wij een gift van  

€ 500 gedaan aan de organisatie van Parkfest om te ondersteunen bij de opstart. Met winst van het 

festival zouden wij dit geld terug hebben gekregen, maar dat is de organisatie het eerste jaar niet 

gelukt.  

 

 2.7  Promotie 
 

Voor de algemene promotie van Balfolk hebben we begin dit jaar nieuwe flyers en visitekaartjes 

gedrukt en verspreid onder organisatoren. Deze passen bij iedereen in tas of portemonnee en 

worden uitgedeeld aan geïnteresseerden. Ook hebben we buttons laten maken om als bestuur 

herkenbaarder en dus makkelijker aanspreekbaar te zijn. (De kosten hiervoor vallen onder het 

boekjaar 2015-2016) De combinatie leidt ertoe dat we op evenementen sneller om toelichting 

gevraagd worden, en we deze nieuwe contacten vervolgens handzaam kunnen verwijzen naar 

nadere informatiebronnen zoals www.balfolk.nl en ons e-mailadres.  

 

2.8 Subsidies en fondsen  
 

Met de verhuizing naar Duiven vielen er heel wat mogelijke fondsen voor Cadansa af. Het K.F. 

Heinfonds en het Elise Mathilde fonds richten zich specifiek op de regio Utrecht. Het Prins Bernard 

Cultuurfonds konden we wel aanspreken. Cadansa is mede mogelijk maakt met een financiële 

bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. Er was een subsidie toegezegd van € 4.000, evenwel 

door het batige saldo van Cadansa is de subsidie vastgesteld op € 2.572. 

 

De Gemeente Wageningen subsidieerde Balfolk Wageningen € 3.900.  

 

Samen met Balfolk Zuid-Holland is subsidie aangevraagd. Zo ontving Balfolk Zuid-Holland € 1.000 

subsidie van Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot. Deze stichting ondersteunt projecten die 

gericht zijn op muziek en cultuur, in het bijzonder de Franse cultuur. Deze subsidie zal in het 

komende boekjaar gebruikt worden om bals te organiseren. Ook vroegen we subsidie aan bij het 

Prins Bernard Cultuurfonds voor Balfolk Zuid-Holland, maar deze aanvraag is helaas afgewezen. 
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3. Financieel 
 

In dit hoofdstuk vind je het financieel verslag. Dat bestaat uit de balans en de staat van baten en 

lasten met bijhorende toelichting. In de grijze kaders vind je algemene uitleg over de Stichting, de 

andere toelichting gaat specifiek om het boekjaar 2014- 2015.  

 

3.1. Balans 31-7-2015  
 

 
 

 

De post ‘Debiteuren Cadansa’ heeft betrekking op de subsidie voor Cadansa 2014 van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. De definitieve afrekening heeft in oktober 2016 plaatsgevonden. De overige 

debiteuren betreft posten te verrekenen met Louise Marius. Ook deze posten zijn afgerekend in het 

najaar van 2016. De vooruit ontvangen subsidie betrof een ontvangst van de Gemeente Wageningen 

voor bals in 2015-2016.  Vanaf Cadansa 2015 wordt voor de kaartverkoop samengewerkt met 

Ticketscript, wat de organisatie van Cadansa en de penningmeester van de Stichting veel werk 

bespaart. Dit impliceert dat de opbrengsten van de kaartverkoop ten tijde van het festival als één 

betaling worden ontvangen van Ticketscript. In de balans staat in tegenstelling tot de voorgaande 

boekjaren dus geen post ‘vooruit ontvangen Cadansa’ meer. 

 

 

Balans 31 juli 2015
na resultaatverdeling

Activa Passiva

Vorderingen Eigen vermogen
Debiteuren Cadansa € 2,572.00 Eigen vermogen Cadansa € 675.83
Debiteuren Dansstage € 550.01 Eigen vermogen Dansstage € 5,155.88
Debiteuren Musketon € 300.00 Eigen vermogen Wageningen € 1,903.45
Debiteuren Moira € 200.00 Eigen vermogen Musketon € 337.36

€ 3,622.01 Eigen vermogen Utrecht - Moira € 2,457.69
Eigen vermogen Amsterdam -€ 1,424.13

Liquide middelen Eigen vermogen Stichting € 1,418.64
Betaalrekening Rabobank € 5,015.48 € 10,524.72
Spaarrekening Rabobank € 6,907.77
Kas € 8,078.40

€ 20,001.65 Schulden
Crediteuren Cadansa € 2,933.04
Crediteuren Dansstage -€ 2.29
Crediteuren Musketon € 3,644.90
Crediteuren Moira € 1,522.00
Crediteuren Amsterdam € 1,535.20
Crediteuren Wageningen € 17.46
Crediteuren Stichting € 1,848.63
Vooruit ontvangen subsidie € 1,600.00

€ 13,098.94

Totaal activa € 23,623.66 Totaal passiva € 23,623.66

De balans is een momentopname van de financiën van de stichting. Deze is aan het einde van 

het boekjaar op 31 juli gemaakt. Het vermogen bestaat uit de vorderingen en het geld op de 

bankrekening en in kas, verminderd met de schulden van de stichting. In het eigen vermogen 

werkt de stichting met ‘potjes’ per balorganisatie. Daarvoor nemen de locatie en of de 

organisator als uitgangspunt. Zo kunnen organisatoren zelf een buffer opbouwen en ook 

ruimte creëren om misschien eens een gewaagdere programmering neer te zetten.  
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3.2. Staat van baten en lasten 01-08-2014 t/m 31-07-2015 
 

 
 

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van de totale inkomsten en uitgaven per ballocatie 

of evenement. In paragraaf 3.3 is een nadere uitsplitsing opgenomen van de inkomsten en uitgaven 

per bal en van de inkomsten en uitgaven van de stichting zelf. Over de gehele stichting is een batig 

saldo van € 1.856,89 behaald. De activiteiten van de Stichting zelf resulteerden in een verlies van       

€ 308,68 dat in mindering gebracht is op het eigen vermogen van de stichting. De overige bedragen 

zijn toegevoegd aan respectievelijk in mindering gebracht op de ‘potjes’ per balorganisatie. 

Voor het realiseren van CaDansa is gebruik gemaakt van subsidies voor een totaalbedrag van              

€ 2.572. Dit maakte het mede mogelijk om dit mooie evenement neer te zetten.  

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten

1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015

Lasten Baten

Cadansa € 51,049.80 Cadansa € 51,250.35
Dansstage € 27,680.11 Dansstage € 29,335.50
Bals Wageningen € 9,666.40 Bals Wageningen € 10,636.25
Bals Moira € 12,155.09 Bals Moira € 12,929.00
Bals Amsterdam € 7,598.13 Bals Amsterdam € 6,164.00

Uitgaven Stichting € 1,120.72 Inkomsten Stichting € 812.04

Batig saldo boekjaar € 1,856.89

Totaal lasten € 111,127.14 Totaal baten € 111,127.14

Het batig saldo over het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

- Eigen vermogen Cadansa € 200.55
- Eigen vermogen Dansstage € 1,655.39
- Eigen vermogen Wageningen € 969.85
- Eigen vermogen Moira € 773.91
- Eigen vermogen Amsterdam -€ 1,434.13
- Eigen vermogen Stichting -€ 308.68

€ 1,856.89
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3.3  Toelichting bij de staat van baten en lasten 
 
In de Moira zijn tijdens het boekjaar acht bals georganiseerd. Deze bals zijn georganiseerd door 
Louise Marius. Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal: 

 

In de Junushoff te Wageningen zijn tijdens het boekjaar vier bals georganiseerd. Deze bals zijn 
georganiseerd door Jolanda Snellenberg en Margot Sauter. De bals zijn mede mogelijk gemaakt dank 
zij subsidies van de Gemeente Wageningen voor in totaal € 3.900. Hieronder staat een overzicht van 
de inkomsten en uitgaven per bal: 

In de Amsterdam zijn tijdens het boekjaar acht bals georganiseerd, waarvan drie op de locatie 
Terpsichore in Amsterdam Zuidoost en vijf op de nieuwe locatie Mezrab in het centrum. Deze bals 
zijn georganiseerd door Louise Marius. Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven 
per bal. Bij een aantal bals is enkel het resultaat getoond om de onderhandelingspositie van 
muzikanten te beschermen: 

 

Bals Utrecht - Moira
Inkomsten Uitgaven Resultaat

07/09/2014 Sous le pont, Wouter Kuyper 1,836.00€        1,694.72€        141.28€           
05/10/2014 Duo Theze 1,535.00€        1,074.70€        460.30€           
21/12/2014 Elanor, Grove Maling, Niek van Uden 1,660.00€        1,689.20€        -29.20€            
18/01/2015 Duo Botasso, Tricanelli, Wouter Kuyper 1,787.00€        1,484.74€        302.26€           
22/02/2015 Ciac Boum, Duo Francescini - Rodriguez 1,515.00€        1,492.30€        22.70€              
29/03/2015 La Fille du Fermier, Duo De Schepper - Golder 1,141.00€        1,557.22€        -416.22€          
31/05/2015 MultiDelta, Barbara Negra 1,760.00€        1,622.55€        137.45€           
28/06/2015 Valentin, Duo Bruno Le Tron - Heim 1,695.00€        1,539.66€        155.34€           

12,929.00€     12,155.09€     773.91€           

Bals Wageningen
Inkomsten Uitgaven Resultaat

28/09/2014 Jeroen/Hartwin/Koen, Aurelien/Sylvain 2,514.00€        2,508.51€        5.49€                
30/11/2014 Snaarmaarwaar, Zoalo 2,420.00€        2,188.10€        231.90€           
08/02/2015 Trio D'Hoore, Lirio 2,678.35€        2,302.27€        376.08€           
12/04/2015 Sons Libres, Les Zeoles, Tukki Bukki 3,023.90€        2,667.52€        356.38€           

10,636.25€     9,666.40€        969.85€           

Bals Amsterdam
Inkomsten Uitgaven Resultaat

10/01/2015 A'dam Terpsichore: Naragonia, Lirio 1,768.00€        1,632.11€        135.89€           
28/02/2015 A'dam Terpsichore: Shillelagh, Boss n Bass, Sprank 1,436.00€        2,074.82€        -638.82€          
19/03/2015 A'dam Mezrab: Gielen Pilarz 380.00€           537.60€           -157.60€          
23/04/2015 A'dam Mezrab: Gazirim Duo 420.00€           496.40€           -76.40€            
02/05/2015 A'dam Terpsichore: Estbel, Wouter en de Draak 940.00€           1,449.80€        -509.80€          
28/05/2015 A'dam Mezrab: MultiDelta 340.00€           489.80€           -149.80€          
18/06/2015 A'dam Mezrab: Duo Marziano 450.00€           509.00€           -59.00€            
16/07/2015 A'dam Mezrab: Andoorn 430.00€           408.60€           21.40€              

6,164.00€        7,598.13€        -1,434.13€      
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Omdat het structureel niet mogelijk is gebleken op de locatie Terpsichore kostendekkend bals te 

organiseren, is besloten om vanaf boekjaar 2015-2016 geen bals meer te organiseren op deze 

locatie. 

 

In het boekjaar 2014-2015 waren de uitgaven van de stichting hoger dan de inkomsten. Dit wordt 

veroorzaakt door enkele incidentele posten. Aan Parkfest is € 500 verstrekt ter financiering van het 

festival, onder de voorwaarde dat het bij winst zou worden terugbetaald. Na tegenvallende 

bezoekersaantallen bij Parkfest is dit omgezet in een gift. Ook heeft de stichting garant gestaan voor 

een bal in Rotterdam, waarbij het geleden verlies van € 71,20 is vergoed aan de organisatoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven Stichting Inkomsten Stichting
Omzetting lening Parkfest in gift 500.00€          2% Omzet bals 593.55€          

Zaalhuur netwerkborrel 252.50€          Boetebetalingen niet gebruikte reserveringen 119.00€          

Overige kosten activiteiten 176.60€          Rente 99.49€            

Zuid-Holland: compensatie verlies bal Rotterdam 71.20€            

Bankkosten 94.17€            

Overige 26.25€            

1,120.72€      812.04€          

De belangrijkste vaste bron van inkomsten van de stichting betreft de afdracht van 2% van de 

bezoekersinkomsten door de organisatoren van bals. Daarnaast geldt voor bals in de Moira 

een reserveringssysteem, waarbij voor niet-opgehaalde reserveringen € 5 aan de stichting 

wordt afgedragen. Ook ontvangt de stichting soms giften. Bovendien zijn de kosten van de 

stichting laag omdat niet alle kosten in rekening worden gebracht. Het bestuur declareert 

geen reiskosten en Wen houdt al jaren de website balfolk.nl in de lucht.  

De inkomsten van de stichting zijn doorgaans hoger dan de uitgaven van de stichting. Dit is 

ook wenselijk, omdat een buffer moet worden opgebouwd om eventuele verliezen uit bals 

en evenement die onder garantstelling van de stichting worden georganiseerd, te kunnen 

opvangen.  
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Bijlage. Algemeen overzicht Balfolk in Nederland 2014 – 2015 
 

2014 was het jaar dat Parkfest voor het eerst werd georganiseerd, als kleinschaliger opvolger van 

Folkwoods. Vier dagen dansen van donderdagavond tot zondagmiddag met een eigen balfolktent, 

waarbij de programmering wat onhandig was vanwege de ligging van de tenten. Het 

Boerebalfestival, voorgaande twee jaar een groot succes, werd dit jaar niet meer georganiseerd.  

 

Het is ook het eerste seizoen zonder ons geliefde theater Musketon. Dat had uiteraard 

consequenties voor de derde editie van Cadansa. Een nieuwe locatie werd gevonden in het minder 

centraal gelegen Duiven, dichtbij de Duitse grens. Maar het was een schitterende locatie en een 

waardige opvolger voor de Musketon als Cadansa-locatie. De zaal was zelfs groter, waardoor meer 

mensen tot het festival konden worden toegelaten. Dat haalde ook de druk op de stormloop op de 

kaartjes iets van de ketel.  

 

De activiteiten van Balfolk Zuid-Holland komen flink op stoom.  

In dit seizoen startten ballen op twee locaties: in Rotterdam in niets minder dan een zaal in De 

Doelen en een locatie in Hillegom. Daarnaast wordt begonnen met het houden van sociallessen: 

leersessies van een uur of workshops van meer ervaren balfolkies en daarna nog anderhalf uur vrij 

dansen.  

 

Een ander nieuw initiatief is het Derde Kerstbal, dat op ‘derde kerstdag’ voor het eerst georganiseerd  

werd.  

 

In dit seizoen werd de balfolkactiviteit in Amsterdam sterk opgevoerd. In januari 2015 werd 

begonnen met het organiseren van bals op de dansleslocatie en vanaf maart werden maandelijks op 

donderdag ballen georganiseerd in de Mezrab.  

 

Daarnaast wordt een grote band als Accordzéam gestrikt om op een nieuw fantasyfestival in Duinrell 

te komen spelen. Dat was misschien wel juist met de bedoeling om meer balfolk naar dit soort 

festivals te trekken.  

 

Er waren echter ook initiatieven die eenmalig zijn gebleken. 

Een bal in een danscentrum in Gorinchem.  Deze was bedoeld als try-out om te kijken of hier vaker 

iets georganiseerd kon worden,  maar dat is verder niet meer van de grond gekomen.   

Er waren ook twee activiteiten die bedoeld zijn als eenmalige activiteit. Ten eerste een bal in het 

Steenhuis in Purmerend met een workshop van Louise vooraf.  Zij heeft dingen uitgeprobeerd die ze 

vlak ervoor had geleerd op een week voor dansleraren in Frankrijk.  

Combinatie Balfolk-larp event in Café Extase in Tilburg.   

 

Beëindigde activiteiten:  

Folk Inferno in Zwolle stopte ermee en er was niemand om het stokje aan over te dragen.  

Na nog een bal begin 2015 lijkt de activiteit van balfolk in Zutphen uitgedoofd te zijn.  

 

Tot slot nog even de aantallen workshops: 

4 muziekworkshops 

26 dansworkhops 

Beide aantallen zijn teruggelopen,  waarbij procentueel het aantal muziekworkshops het hardst 

achteruit gegaan is. Ook het aantal dansworkshops is enigszins  teruggelopen. Ik denk dat hier het 

gemis van de Musketon zich best sterk doet gelden.  
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De stichting Balfolkfabriek constateerde dit seizoen een terugloop van het aantal bezoekers op de 

bals. Om te kijken wat er nu precies aan de hand is en om het een halt toe te roepen, werd in april 

2015 een eerste netwerkborrel georganiseerd om nieuwe initiatieven te laten komen.  

Er werden verschillende ideeën geopperd, die verder uitgewerkt zouden gaan worden in de tijd erna.  

 

Dit verslag is geschreven door Kees Verweij 


