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Beste folkloristen,
Zoals het er nu naar uitziet komen volgende week weer bekendmakingen van de landelijke overheid over het al dan
niet versoepelen van de regels met betrekking tot Corona.
De recente ontwikkelingen in China maken een snelle versoepeling niet vanzelfsprekend, helaas.
Gemeentelijke overheden volgen de landelijke richtlijnen, en kiezen zelf of en hoe ze gaan handhaven. Nu oefenen in
de open lucht ons weer wat ruimte kan bieden, is het goed met de gemeente overleg te hebben. Weet dat “folklore”
geen aparte categorie is in de protocollen die worden gehanteerd. Dansen, in het bijzonder dansscholen, wel. Het
verschil met ons is dat op een dansschool gedanst wordt met wisselende partners. Voor ons geldt dat niet voor alle
dansen. Dat kan perspectief bieden.
RIVM houdt strak vast aan de 1,5 meter voor ons, juist door de wat hogere leeftijd. Dat betekent dat een kleine
oefenruimte tot problemen kan leiden met de handhaving. Immers, met je vaste partner dansen kan, maar dicht
langs elkaar dansende paren kan niet. Hou daar rekening mee!

Er zijn van verschillende kanten ideeën geopperd, hoe in deze tijden actief te blijven.
Misschien voor u inspirerend:

1. Blijf met echtgenoot(-te)dansen en ga niet 'vreemd'; de 1.5 m geldt dan niet;
2. Maak de kring met dansers (als je dat toch wilt blijven doen), door de 1,5m regel, wat groter;
3. Stop met dansen en houd een modeshow/presentatie met bestaande kostuums of nieuw ontwikkelde met gebruik
van bestaande folklorestoffen ( kijk bv. naar Staphorster stipwerk);
4. Maak fleurige mondkapjes van folkorestofjes en deel die ook uit aan het publiek; maximaal 30 mogen kijken,
schat ik in.
4. Bied voorstellingen aan met de nadruk op toneel (gebruiken en gewoontes);
5. Zoek locatie's in de open lucht en geef 'gratis' voorstelingen/ collecte aan het eind als het al moet.
6. Trek een vrolijk gezicht, of zet een mombakkes op, leuk voor je omgeving.
7. Ga als groep in dracht door het centrum, langs terrassen, met muzikale begeleiding; de paren lopen naast elkaar ,
verbonden door koord of lint van 1,5 meter lang. Deel foto’s en folders uit.
Hartelijke groeten,
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