
ENSCHEDE - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke week de 
Enschedese amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor…

Uittip: Folklore volgens De Krekkel

Wie zijn jullie?
Zondag viert De Krekkel zijn jaarlijkse
folklorefestival. Van de partij zijn ook een
shantykoor en twee Duitse dansgroepen. Wij
zijn de boerendansgroep De Krekkel en wij
brengen een ode aan de folklore in het
algemeen. Op ons programma staat de
uitvoering van ouderwetse dansen en
gebruiken. Weet u bijvoorbeeld nog wat de
Brulfteneugers zijn of kent u de Bollendans en
weet u wat men meer dan 150 jaar geleden
droeg? U kunt het allemaal zien en beleven
tijdens een voorstelling van De Krekkel. 

Wat gaan jullie doen?
Zondag viert De Krekkel zijn jaarlijkse folklorefestival. Samen met het Shantykoor Wrakhout en met twee 
Duitse dansgroepen verzorgen wij op deze zondag een gratis te bezoeken voorstelling inPrismare.

Wat maakt de voorstelling speciaal?
De Krekkel bestaat inmiddels 62 jaar en ze brengt een programma met dansen uit een ver verleden, in 
kleding uit die tijd. Kleding die onze betovergrootouders droegen en dansen die zij heel lang geleden 
dansten. Het programma biedt meer dan dansen uit onze streek. Shantykoor Wrakhout zal ons vermaken 
met zeemansliedjes en smartlappen en de dansgroepen uit Duitsland zorgen met hun bijdrages voor een 
internationaal karakter.

Waar en wanneer?
U bent allen van harte welkom op zondag 31 augustus in Theater Prismaere aan de Roomweg. De 
voorstelling begint om half drie, u bent echter al vanaf half twee welkom, de koffie staat klaar en denk eraan, 
zo’n bijzondere gratis voorstelling wordt u niet elke dag aangeboden!

Verder nog iets te melden? 
Misschien komt u na de voorstelling tot de conclusie: ‘Dit zou ik ook wel willen doen!’ Misschien staat u de 
volgende keer zelf op de planken. Uiteraard na een gedegen training. Laat het De Krekkel dan weten. 
Meedoen is plezier hebben en dansen is bewegen en dat is gezond. Kom op, de beentjes van de vloer!


