17/12/2014 Geboorteinstuif Goe Folk – speech van Guy
Tijdens de zomermaanden van 2004 opperden enkele fanatieke volksdansers in het Gentse
tussen pot en pint het vermetele idee om een nieuwe volksdansgroep het levenslicht te laten
zien. Dat het hier wel degelijk om een revolutionaire actie ging wordt verklaard door het feit
dat er de laatste jaren in Vlaanderen bijna geen nieuwe volksdansgroepen meer werden
opgericht: er verdwenen eerder groepen dan dat er nieuwe werden geboren.
Het streefdoel van de vaders en moeders in spe was een vrolijke dansgroep waar iedereen
welkom is, waar iedereen zijn plekje heeft, waar iedereen vriendschap voelt voor elkaar,
waar iedereen dezelfde passie deelt...: dansen!
Zo gezegd, zo gedaan. Dat was dus de conceptie. De geëngageerde volksdansers en –
danseressen zochten en vonden een zaal om de toekomstige kleine in groot te brengen: de
turnzaal van het Sint-Paulusinstituut in de Patijntjestraat 45, nauwelijks 500 m van het
SintPietersstation van Gent. De huurprijs is haalbaar en de nabijheid van het station en de
ruime parking waren garanties voor een goede bereikbaarheid. Als dansavond werd
woensdagavond gekozen, van 20.15 tot 22.30.
Er werd een heuse muziekinstallatie georganiseerd en een aantal volksdansanciens
verzamelden een werkbaar muziekrepertorium, dat alles om de jonge spruit goed bezig te
kunnen houden.
Voor de dansleiding werd een "open systeem" gekozen met verschillende vaste dansleiders
en gastlesgevers om de scholier les te geven. Bovendien zouden we iedereen die het wil de
mogelijkheid geven om nieuwe dansen aan te leren aan de groep.
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Voor het kiezen van de naam en het logo van de op dat ogenblik nog foetus deden we een
beroep op de creativiteit van de leden: Roland Van Meirhaeghe bedacht zowel de naam als
het logo. Hij kwam op het schitterende idee om de nieuweling “GOE FOLK” te dopen wat
meteen een duidelijke omschrijving is van wie we zijn en wat we doen: een Gentse groep
van goed volk die goede folkloredans wil brengen. Het logo stelt een groep mensen in een
dansronde voor.

Wat velen onmogelijk achtten werd werkelijkheid: na een korte maar voortvarende
zwangerschap begon de bevalling op 20.8 (augustus) 2004 om 20.08: toen brak het water
en om 20u20 precies was de boreling geboren: de nieuwe volksdansgroep Goe Folk.
Op woensdagavond 1 september 2004 zette de peuter reeds zijn eerste stapjes: de eerste
dansavond van Goe Folk waar een twintigtal liefhebbers van de internationale folkloredans
aanwezig waren, zowel gevorderde als beginnende volksdansers. Inmiddels is de kleuter
verder gegroeid en zijn we met 35 leden één van de grootste volksdansgroepen van
Vlaanderen. Van die 35 zijn er een tiental beginners, wat aangeeft dat er nood is aan dit
soort van activiteiten.
De sfeer bij de groep is open en transparant, gezellig en ongedwongen. We willen een zo
breed mogelijk spectrum van de internationale folkloredans in het repertorium opnemen:
dansen uit de Balkanlanden, uit Centraal-, West- en Oost-Europa, uit Israël, uit de USA, enz.
Zowel rijdansen, rondedansen als paardansen komen aan bod.
Het eerste uurtje van de dansronde wordt vooral aandacht besteed aan de beginnende
dansers en worden enkele nieuwe, niet te moeilijke dansen of danspassen aangeleerd. Later
op de avond wordt dan wat sneller gedanst en worden moeilijker dansen aangeleerd of
bijgeschaafd.
Goe Folk is aangesloten bij Danspunt vzw. Dit geeft ons de gelegenheid om in een groter
geheel te opereren.
Het is de bedoeling van de leiding en van de groepsleden op dit elan door te gaan en het
beste
te bieden uit de internationale folkloredans.
Om de geboorte van Goe Folk op een passende wijze te vieren en deze geboorte-instuif in te
zetten kozen we de dans Simchu Nah, in de Vlaanders die beter gekend als de ooievaar: de
drager van de boreling. Graag nodigen we iedereen uit om een partner te zoeken voor de
eerste officiële dans van onze jonge spruit.
Guy

