Beste KA-dansers,

Gaat ‘het’ nu door of gaat ‘het’ nu niet door, dat is de vraag die veel Wijnendalenaars en
sympathisanten van Ka-dans zich stelden. Het is ook de vraag die ons, leden van de Werkgroep KAdans, vele nachten wakker hield.
En ja, beste mensen: het Wereldfestival Dans en Muziek KA-dans is ook in 2018 een feit! Onze
gastgezinnen zijn op reis in hun eigen huis, onze buitenlandse gasten kleuren het straatbeeld, en
onze festivalgangers voelen zich een beetje wereldburger in Wijnendale en Torhout.
Samen kunnen we van 11 tot en met 15 augustus genieten van de unieke mix van dans, muziek en
vriendschap die KA-dans maken tot wat het is. Ka-dans slaat bruggen tussen mensen en culturen,
het brengt leven in de brouwerij, en het laat bij velen een onuitwisbare indruk na die smaakt naar
meer.
Voor de werkgroep was het een zoektocht met veel obstakels en hard labeur, met veel vragen en
onverwachte oplossingen, maar vooral een tocht waarin we heel veel sympathieke en lieve
mensen leerden kennen die ons op hun manier steunden.
KA-dans is een monument, en we wilden het koste wat kost de nodige Monumentenzorg geven die
het verdient. Het is veel te jammer om het levenswerk van Freddy Nauwynck en zijn crew verloren
te laten gaan. Het is onvoorstelbaar hoe graag de buitenlandse groepen naar KA-dans willen
komen. De mailbox puilde letterlijk uit van de aanvragen; een bewijs dat het oude bestuur ervoor
gezorgd heeft dat KA-dans uit Wijnendale ook in het buitenland naam en faam heeft. Het is dus
een onmogelijke taak voor ons, Werkgroep KA-dans, om hun werk te evenaren.
e

Toch stellen we met trots ons programma voor de 31 editie aan jullie voor. We hopen dat de
optredens van de groepen uit België, Colombia, Ecuador, India, Macedonië en Polen jullie zullen
bekoren, en dat we met veel enthousiasme en een grotere werkgroep aan een volgende editie
kunnen werken.
Geniet met volle teugen, en beleef een stukje van de wereld in Wijnendale en Torhout!

Zaterdag 11/8
14u STREETPARADE in Torhout, i.s.m. vtbKultuur Woodland Vibes. Start in de
Boeiaardstraat. Aansluitend kort optreden op de markt en officiële ontvangst van de
groepen door de burgemeester.
20u Tropical Night, inkom gratis, feesttent te Wijnendale

Zondag 12/8
10u Eredienst in de kerk van Wijnendale, opgeluisterd door de deelnemende groepen
15u Wereldfestival Dans en Muziek KA-dans in de feesttent te Wijnendale, inkom 10€.
Cultuurmarktje, kinderanimatie en wereldkeuken op de weide
20u Boombal

Maandag 13/8
20u galavoorstelling in CC de Brouckère te Torhout, inkom 10€

Dinsdag 14/8
14u seniorenvoorstelling in de feesttent te Wijnendale, koffie en gebak. Inkom 10€

Woensdag 15/8
19u verbroederingsfeest voor de gastgezinnen en hun gasten

Uit sympathie
Chris Waeyaert

Danspas – BELGIË
In 1973 organiseerde Chiro Jomada uit Wijnendale een volksdansnamiddag.
Vanuit dit initiatief ontstond de volksdansgroep Tralleman, die in de jaren 74 tot en
met 87 telkens het publiek vergastte op volksdansen tijdens de Kasteelfeesten.
De groep “Danspas Wijnendale” is ontstaan in 2011 nadat enkele gastgezinnen de
koppen bij elkaar staken en vonden dat ook Torhout een volksdansgroep
verdiende.
Het initiatief kende meteen veel succes. Na enkele kennismakingsreeksen groeide
“Danspas Wijnendale” uit tot een succesvolle vereniging, met andere woorden een
waardige opvolger voor Tralleman.
Bij “Danspas Wijnendale” staan plezier maken en samen genieten van dansen
voorop. De groep nam in 2015 deel aan de Europeade in Helsingborg, Zweden en
tekende ook present op de 53e Europeade 2016 in Namen.
“Danspas Wijnendale” wil u kennis laten maken met de rijke Vlaamse
volksdanscultuur, en wordt begeleid door het orkest van de VVKB(Vlaamse
Volkskunstbeweging)

Bailarte Creativos – COLOMBIA
Bailarte Creativos De Colombia, opgericht in 2008 in Bogotá, is een artistiek bedrijf dat de
culturele identiteit en tradities van hun land promoot door middel van kwalitatieve en
originele dans- en muziekcreaties.
Het is een uitmuntend team dat toegewijd en met passie hun werk brengt, en in Colombia
bewonderd wordt voor hun mis-en-scène. Verschillende artiesten hebben ook
podiumervaring in landen als België, Frankrijk, Ecuador en Spanje, waar ze hun natie met
verve vertegenwoordigden.
Als culturele Colombiaanse organisatie wil Bailarte Creativos kinderen, jongeren en
volwassenen warm maken voor de fantastische wereld van de dans, en zo bijdragen aan
het behoud van hun immaterieel historisch erfgoed. Deelnemen aan folkloristische
evenementen is hun basis voor sociale en culturele integratie.
Álvaro Manuel Gómez is algemeen directeur van de groep. Als choreograaf, professionele
danser en creatieve ondernemer gelooft hij in het fundamentele belang van artistieke
expressie voor het behoud van de Colombiaanse identiteit en respect voor de diversiteit.
Hij ziet deze beide elementen als noodzakelijk voor het bevorderen van de culturele,
politieke en sociale ontwikkeling in zijn land.
De groep geniet veel erkenning in Colombia, waar ze o.a. optraden voor de nationale tvzenders, en ze waren al te gast in België, Frankrijk, Spanje en Nederland waar ze het
publiek met hun mooie choreografieën wisten te bekoren.
Artistiek onderdirecteur José Eduardo Manjarres Rodríguez, professioneel danser en
industrieel ontwerper, is een grote steun voor de groep. Hij combineert zijn professionele
kennis van industrieel ontwerp in de enscenering van de shows, en heeft internationale
ervaring in Frankrijk, Spanje en Ecuador.
Met veel plezier komt dit artistieke gezelschap deze zomer naar België om ons kennis te
laten maken met de vreugde, de kleuren en het ritme van de Colombiaanse folklore.

Met dank aan de leden van ons beschermcomité
Kristof Audenaert
Annick Vanderspurt
Apotheek Cordenier BVBA
Dokter Cosyns
Dokter Hilde Seynaeve
Tina Ledaine
Koen Blomme
Advocatenkantoor Windels – Casier
Architectenbureau Verlinde
Certam bedrijfsrevisoren (Vandenabeele)
Tandarts Demuenynck
Dirk Rondelez
Sandra Dewulf
Fibam Torhout (Lingier – Verduyn)

Uit sympathie
Kapsalon Reflexion – Hans Kindt

Fuego Morlaco – ECUADOR
Fuego Morlaco werd in 2016 opgericht, en heeft als doel de cultuur en de tradities van
Ecuador en hun thuisstad Cuenca uit te dragen.
De leider van de groep is Dhr. Jhonny Faicán, leraar in de Spaanse literatuur en de
traditionele Ecuadoriaanse dans. De jonge groep dansers verwierven op korte tijd grote
bekendheid in eigen land en namen deel aan verschillende festivals.
De groep werkt samen met 'Bahareque Folclore Music Band',onder leiding van Mr. Jhonny
Vallejo.
Fuego Morlaco heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de originele
Ecuadoriaanse tradities in stand te houden en uit te dragen over de hele wereld.
Ecuador ligt in Zuid-Amerika, en is een land met een onvoorstelbaar mooie natuur en rijke
tradities. die door de muziek en de folkloredansen tot uiting gebracht worden.
In de dansen kan je ook zien hoe het er in het dagelijkse leven van de oude
gemeenschappen uit verschillende regio's van Ecuador aan toe gaat.
Op deze manier wil de groep bijdragen aan het bewaren van de authenticiteit van de
Ecuadoriaanse geschiedenis, alsook hun patriottisme in de verf zetten.
De choreografie en de muziek brengen een overzicht van de rijke cultuur van hun land,
met een terugblik op het Incarijk, en de culturen van Saraguro, Cañar, Cayambe en
Otavalo, die tot op heden hun eigenheid hebben weten te bewaren wat betreft kledij, eten,
economie en rituelen.

Shivam Nrutya Cultural Academy – INDIA
Shivam Nrutya Cultural Academy is een NGO en dansinstituut, waar de diverse Indische
volksdansen uit verschillende staten, alsook de klassieke dans (Bharatnatyam) aangeleerd
worden ten einde de authenticiteit ervan te bewaren.
Deze school werd in juli 1990 opgericht en officieel geregistreerd in 2003 door Ms. Bhavna
A. Bhavsar. De Academy nam reeds deel aan verschillende internationale festivals en
congressen in Frankrijk, USA, Griekenland, Hongarije, Taiwan, China, Servië, Bosnië,
Portugal, Slovakije, Tsjechië, Kyrghyzië, Zwitserland, Bulgarije, Duitsland en Turkije.

De missie van de Academy is om de authenticiteit van de Indische cultuur te bewaren, en
deze te promoten op podia in binnen- en buitenland. Ze hopen zo een beeld te kunnen
geven van de verscheidenheid en rijkdom van de Indische cultuur, en de interesse ervoor
aan te wakkeren.
Studenten uit Gujarat en Maharashtra zijn heel trots om onder de vlag van Shivam Nrutya
Cultural Academy te dansen, en via deze school ook een diploma te halen in de Indische
klassieke dans “Bharatnattyam”.

Goce Markoski – MACEDONIË
Deze volksdansgroep is relatief jong (2014), en ontstond in de schoot van de groep die in
2012 te gast was op KA-dans. De stichter is Dr. Boban Blazevski, een jonge en ambitieuze
volksdanser uit Dolne Lisice-Skopje.
Deze groep treedt heel vaak op in binnen- en buitenland, en telt in totaal 172 leden,
waaronder dansers, muzikanten en kostuumontwerpers.
De dansers zijn tussen de 4 en de 40 jaar oud, opgesplitst in 5 groepen. Deze worden
begeleid door Dr. Boban Blazevski en Darko Manasiev.
In het repertoire van 150 minuten zijn er 18 choreografiën waarin alle delen van het land
voorkomen. Hiervoor dragen ze uiteraard telkens originele kostuums.
Met trots vertelt het ensemble dat ze al in verschillende CIOFF en andere festivals
deelnamen in Albanië, Bulgarije, Bosnië, Kroatië, Italië, Kosovo, Litouwen, Letland,
Montenegro, Slovenië, Servië, Polen en Turkije.
Zelf organiseren ze ook een festival, “Sv.Troica”, in Dolno Lisice, Skopje. De eerste editie
was in 2015 met groepen uit Macedonië, Albanië, Bulgarije, Bosnië, Roemenië, Moldavië,
Servië en Kosovo.

Poloniny – POLEN
Poloniny is het artistieke ensemble van de Technologische Universiteit van de stad
Rzeszow in Polen. De groep werd opgericht in 1969, en de studenten die deel uitmaken
van Poloniny zijn opgesplitst in 4 dansgroepen en een folkband.
In hun repertoire zijn eerst en vooral de dansen van de stad Rzeszow opgenomen, maar
ook de nationale dansen van Polen en de typische dansen uit de verschillende Poolse
regio’s. In totaal telt het repertoire 18 dansen, elk met zijn typische en heel kleurrijke
klederdracht.
Poloniny gaf zowel in Polen als in het buitenland zo’n 2500 optredens, die telkens warm
onthaald werden door het publiek en goede recensies kregen in de pers door het niveau
van de gebrachte dansen.
De groep geniet een grote artistieke faam dank zij de combinatie van veel dynamisme,
onstuimigheid en de kleurrijke verschijning op het podium.
Poloniny is een van de vooraanstaande Poolse ensembles, en won reeds verschillende
prijzen bij zowel nationale als internationale folkloristische festivals, en waren diverse
malen te zien/horen op de televisie/radio in Polen en in het buitenland.

Dank u – Gracias – Dhanyavaad – Vi blagodaram – Dziekuje
We zijn aan ontelbaar veel mensen onze dank verschuldigd; één voor één hebben ze
meegeholpen om deze KA-dans te verwezenlijken.
Eerst en vooral willen we het vorig bestuur bedanken omdat ze ons toch het vertrouwen
gaven om door te starten. Alle begin is moeilijk, en dit is onze leerschool, waarin we
gelukkig veelvuldig op de expertise van vooral Freddy en Johan mochten rekenen.
Een hele grote merci ook aan het stadsbestuur van Torhout, in het bijzonder aan schepen
Annick Vanderspurt en waarnemend burgemeester Kristof Audenaert, om ons altijd met
raad en daad bij te staan. Ook de Vlaamse gemeenschap gaf ons een onmisbaar duwtje in
de rug.
Zonder sponsors is het onmogelijk om een dergelijk festival te organiseren. Hartelijk dank
voor jullie steun en vertrouwen. Ook de leden van ons beschermcomité bedankt voor jullie
bijdrage.
Onmisbaar en onbetaalbaar is de hulp van alle vrijwilligers die mee hun schouders onder
de editie zetten: de fantastische crew van Chiro-Invest , de gasten die de tent mee
opzetten, de groepsverantwoordelijken, de mensen in de bar en achter de schermen,
onze presentatoren ,en iedereen die zijn steentje bijdroeg. Ook onze familie en vrienden
een dankjewel om ons gezeur en geklaag te blijven verdragen .
Zonder gastgezinnen kan KA-dans niet overleven. We kunnen onze gastgezinnen niet
genoeg in de bloemen zetten en op handen dragen voor hun inzet en enthousiasme. Jullie
hebben ons hart gestolen, en we hopen dat jullie een onvergetelijke week mogen beleven
met jullie gasten.
Ook vtbKultuur Torhout Woodland Vibes willen we bedanken voor de fijne samenwerking
en leuke insteek. Yah man, het smaakt naar meer!
Tot slot willen we jullie bedanken voor jullie komst, lieve festivalgangers. We hebben ons
publiek nodig!

Dank u – Gracias – Dhanyavaad – Vi blagodaram – Dziekuje

