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De jeugd kennis laten maken met onze plaatselijke folklore. 

Dit artikel hebben we geschreven om onze ervaringen bij de Folkloristische Dansgroep Wi’j 

Eren ’t Olde te delen met belangstellenden.  

Eén van de manieren om onze plaatselijke folklore in stand te houden is, om ook de jeugd 

hiermee kennis te laten maken. Dit soort activiteiten is ook altijd goed voor de 

naamsbekendheid en goodwill van de groep. En zeker zo belangrijk is, dat een optreden voor 

jeugdigen altijd mooi en verrassend is om te doen. 

Er zijn hiervoor meerdere mogelijkheden zoals een optreden via een school. Maar ook 

meewerken aan evenementen biedt kansen. Denk hierbij aan open dagen, braderieën, 

buurtfeesten etc. 

 

Onze nieuwe website gaf ons nieuwe mogelijkheden. 

Onze ervaring bij optredens voor de jeugd via de school is, dat een goede voorbereiding de 

sleutel tot het succes is. Dus zorg dat kinderen vooraf weten dat je komt en wat de bedoeling 

is. Het maken van een nieuwe website voor Wi’j Eren ’t Olde (www.wijerentolde.nl) gaf ons 

hiervoor geheel nieuwe mogelijkheden. Zo kregen we een speciale ‘Jeugdpagina’. Op deze 

pagina presenteren we ons programma dat we op scholen kunnen doen. Er zijn hier puzzels, 

dansjes, liedjes en spreekbeurtinformatie te vinden. Deze mogen geprint of gedownload 

worden voor wie dat wil. We werken dit de komende tijd nog verder uit, met suggesties die 

we krijgen tijdens een optreden.  

 

http://www.wijerentolde.nl/


Uitproberen of het werkt. 

Als voorbeeld noemen we een optreden met onze Kledingshow voor een groep 5 klas van 

een school in Arnhem. Mede door de goede voorbereiding van de juf, o.a. met onze website, 

was dit een groot succes. De andere dag vertelde een leerling dat dit de mooiste dag van het 

schooljaar was geweest. 

 

Hints en tips. 

Stem het programma af op de kinderen, juffen en meesters, probeer aan te sluiten bij een 

actueel thema waaraan in de klas wordt gewerkt. We vinden het zelfs al fijn om een keer een 

mooi verhaal te mogen vertellen. 

Zorg voor voldoende afwisseling, verrassende onderdelen, niet te veel details en maak het 

niet te vol. Dus een combinatie van muziek, dansen, uitleg, verhalen, iets actiefs voor de 

kinderen en breng iets raadselachtigs mee waarover je kunt vertellen. 

Het is belangrijker om in te spelen op wat kinderen vragen of doen, dan strikt vast te houden 

aan het programma dat we zelf willen gaan doen.  

Houdt rekening met de leeftijd van je publiek, maar maak het niet kinderlijk. 

Lok reacties uit door vragen te stellen zoals: 

 Wie loopt er thuis op klompen? 

 Wie kan er van jullie dansen? 

 Wie speelt er op een muziekinstrument? 

 Kennen jullie Tiktok? 

 Weten jullie wat dit is ………….. 

 Hebben jullie gezien dat ……….. 

Verzin een manier om kinderen te laten dansen, een voorbeeld is de dans de Zevensprong. 

Spreek vooraf af of je de presentatie van een optreden in het dialect kunt doen. 

Betrek de juffen en meesters tijdens een optreden, als voorbeeld dat ze in klederdracht 

komen.  

Scholen hebben een druk en vol leerprogramma en er zijn veel meer verenigingen en 

organisaties die proberen om scholen te betrekken. Een goede ingang op school, via een 

meester of juf die iemand van de groep kent, kan hierbij helpen. Persoonlijk benaderen van 

een school werkt beter dan alleen maar een e-mail of brief sturen. Probeer dit aan het begin 

van een schoolseizoen te doen dan zijn de juffen en meesters nog bezig met studiedagen en 

voorbereidingen. 

Maak reclame voor het programma dat de Dansgroep op een school kan doen. Publiceer dit 

in de lokale kranten, omroepen en sociale media. 



Heeft een school geen belangstelling, vraag dan waarom en probeer het een jaar later 

opnieuw. 

Alle informatie van onze Jeugdpagina mag gedeeld worden voor wie dat wil gebruiken. We 

publiceren dit artikel binnenkort op de website van de Federatie www.ffgn.nl. 

 

 

 

http://www.ffgn.nl/

