Verslag festival Neustadt
28/07/07
Zaterdagmorgen, of was het eerder nacht, vertrokken we met een volgeladen bus en hoge
verwachtingen richting het festival in Neustadt.
Na een toch wel lange busreis vol films als Moulin Rouge en Priscilla Queen of the desert,
kwamen we rond 17.00u aan in Neustadt.
Daar stonden onze gidsen en gastfamilies ons al breed glimlachend op te wachten. Voor
enkelen was dit een blij weerzien na enkele jaren maar voor de meesten was het de eerste keer
dat ze in Neustadt kwamen.
We werden verdeeld over de gastfamilies en vertrokken;nadat we die overvolle bus eerst
volledig uitgeladen hadden natuurlijk.
’s Avonds om 20.00u werden we , samen met de andere groepen, officieel verwelkomd en
begroet. Dergelijke ceremonies zijn meestal niet erg boeiend en ook deze keer was het niet
echt spannend maar gelukkig hield men zich wel netjes aan de afgesproken tijdstippen..
Later op de avond stond er nog een optreden van een rockgroepje op het programma en werd
de eerste , vermoeiende dag feestelijk afgesloten.
29/07/07
Veel tijd om uit te rusten was er niet want om 10.00u werden we reeds in onze kledij
verwacht om deel te nemen aan een oecumenische viering in openlucht. Hiervoor gebruikte
men de tribunes op de marktplaats. Ik vond dit eerder vreemd omdat ik zoiets nog nooit
gezien had. De viering zelf duurde vrij lang en er werd door verschillende voorgangers serieus
gepreekt maar ook gebeden voor een goed festival en vrede onder de mensen. Onze
muzikanten verzorgden een instrumentaal nummer en ook enkele andere landen brachten lied
en muziek.
Om 11.30u werd onze voorzitter verwelkomd op het gemeentehuis en werden geschenken
uitgewisseld.
Ondertussen kregen wij ons plaatsje op de Europese markt waarop de landen zich moesten
voorstellen dmv traditionele drank, eten, voorwerpen, etc.
In de namiddag repeteerden we voor de komende dagen en maakten we ons klaar voor de
stoet door de stad.
Jammer genoeg waren de weergoden het festival niet goed gezind en regende het pijpenstelen.
De stoet werd dan ook meerdere keren afgelast en terug opgesteld tot er uiteindelijk besloten
werd om een kortere rondgang door de stad te houden met doorschijnende plastiekcapes over
de kledijen. Ook hier ging het even mis want er waren niet voldoende doorschijnende capes
voor alle groepen waardoor de stoet een bonte mix werd van gele, roze en blauwe regencapes.
We hebben er achteraf gelukkig eens hartelijk om gelachen maar de moment zelf was het best
balen.
’s Avonds dansten we voor het eerst een programma op de marktplaats in een voorstelling met
alle landen. Dit was erg leuk om zo te kunnen kijken welke groepen, welke dansen brachten
en om de eerste contacten verder uit te diepen.
Later op de avond werd er vrolijk verder gefeest en kennisgemaakt in de school, voor velen
tot in de vroege uurtjes.

30/07/07
Maandag mochten we iets langer slapen want we moesten pas ’s middags optreden op de
marktplaats samen met de groep uit Polen en de plaatselijke volksdansgroep. Ook ’s avonds
stond er een optreden op de marktplaats op het programma samen met de Georgiërs en de
Hongaren. Beide optredens waren goed verzorgd en zowel dansers, vendeliers als muzikanten
konden tevreden zijn over hun prestaties.
Ook deze avond werd beëindigd in de school met de gastfamilies en de andere groepen. Er
werd gemusiceerd en gedanst dat het een lieve lust was!
31/07/07
Dinsdagvoormiddag hielden we repetitie in de aula van de school. Dit was nodig want inde
namiddag gingen we optreden in een sociale inrichting samen met de de groep uit Hongarije.
Het weer was twijfelachtig en het was redelijk koud. Toch trotseerden we de kou en werd er
voor deze mensen buiten gedanst op een groot grasveld. Niet al te gemakkelijke ondergrond
maar moeilijk gaat ook. De mensen van de instelling waren laaiend enthousiast en we hebben
dan als toemaatje met de mensen waarmee het mogelijk was een samendans gedaan en dat
vonden ze natuurlijk het van het.
We werden nog getrakteerd met een drankje waarvoor de instelling had gezorgd en gingen
verkleumd maar toch voldaan omdat we deze mensen een plezier hadden gedaan terug naar
onze gastouders.
s’Avonds hadden onze gastouders een gezellige verbroedering voorzien op het strand met
onze groep. Maar het weer had roet in het eten gegooid en werd er dan maar besloten om de
avond in de aula van de school te laten doorgaan. De gastouders hadden de zaal mooi
versierd en gezorgd voor lekker eten. Iedereen was verkleed in beach-party outfit en het werd
een leuke lange avond met eten, dans en muziek.
01/08/07
Op woensdag had het festival voor onze groep onze vrije dag voorzien. We wisten dit op
voorhand en hadden thuis in Schoten al uitgestippeld wat we gingen aanvangen. We wilden
met de ganse groep de stad Lübeck bezichten. En zo gezegd zo gedaan. We vertelden dit aan
onze gastouders en enkelen waren zelfs bereid om mee te gaan en ons door de stad te gidsen.
Dat was leuk meegenomen, want zo hebben we plekjes en mooie uitzichten gezien waar we
anders nooit aan toe zouden komen.
’s Avonds waren we moe en voldaan van al het rondwandelen en van heel veel mooie
bezienswaardigheden te hebben bekeken.
02/08/07
Donderdagvoormiddag was het oefening voor de fakkeltocht op het marktplein met alle
deelnemende groepen. Er werden 5 koppels van elke groep gevraagd plus de muzikanten van
alle groepen. Dit ging door van 10.00 tot 12.00.
S’Avonds nam het koor- en instrumentaal concert plaats op het marktplein.
Maar het programma werd afgelast door het slechte weer.
Na lang aandringen door onze dans- en muziekleiding heeft de organisatie het optreden dan
toch laten doorgaan in de Aula van de school. Waarom we zo hebben aangedrongen is omdat
je er al meer dan een half jaar naar uitkijkt en dan zou het nog allemaal in het water vallen
omwille van het slechte weer.

Het werd uiteindelijk een mooie avond van zang en muziek, weliswaar niet in de sfeer van
buiten en in openlucht.
03/08/07
Vrijdag was het wederom oefenen voor de fakkeldans die plaatsvindt op zaterdagavond bij het
afsluiten van het festival.
Vrijdagavond nam het kerkconcert plaats. Het was muisstil in de kerk bij de eerste muzikale
tonen, maar naargelang de voorstelling vorderde durfde het publiek toch wat meer applaus
geven. In een kerk is dat niet zo evident. Het was spannend voor onze muzikanten. Het
festival had nl. een paar dagen daarvoor aan onze muzikantleider gevraagd om nog muziek te
schrijven voor elk ander instrument van de andere groepen. De organisatie had gehoord dat
onze muzikanten over veel kwaliteiten beschikten. Een hele eer toch voor onze groep, niet!
Op het einde van het concert in de kerk werd er met alle muzikanten van alle groepen 1
gezamenlijk nummer gebracht. Daarvoor had men dus de hulp ingeroepen van onze
muziekleider. Het was magnifiek en het publiek was laaiend enthousiast.
Deze avond was een hart onder de riem voor onze muzikanten dat ze heel goed bezig zijn met
hun muziek en er heel hard voor werken.
Na het kerkconcert werden we nog vergast op een spetterend vuurwerk aan de kant van het
water van de Ostzee. Er kwam gewoon geen einde aan de lichtspektakels en aan de knallen.
Het bracht een enorme stroom van mensen met zich mee en een sfeer die niet te beschrijven
valt.
04/08/07
Voor de laatste maal werd er geoefend voor de fakkeldans van ’s avonds. Het moest allemaal
perfect in elkaar vloeien. Ook werd de voorzitter en een koppel van alle groepen ontvangen in
het Kuratorium als bedanking om van de voorbije week een feest te maken. Ook al hadden
we de weergoden niet mee, de burgemeester vertelde ons dat de groepen door hun dans, zang,
muziek en verscheidenheid aan klederdrachten de zon in huis hadden gebracht. Er werden
cadeautjes uitgewisseld en kregen een drankje aangeboden van het gemeentebestuur.
S’ namiddags werd er een laatste maal geoefend, want de slotavond moest perfect verlopen.
Het inpakken van persoonlijke bagage en groepsmateriaal moesten tussendoor gebeuren, want
er restte hiervoor weinig tijd. Het meeste moest dan ook nog ’s nachts ingepakt worden na het
laatste optreden.
Om 18.30 verzamelden alle groepen in één straat aan het marktplein.
Alle groepen werden door elkaar gezet en rond 19.00 volgde de polonaise rond de markt. De
tribune zag zwart van het volk.
Daarna kon de gala avond van start. Elke groep bracht hun allerbeste programma. De
zenuwen bij de leden van onze groep waren groot. Toen het onze beurt was spraken we elkaar
nog wat moedige woorden in. Dat we alles van onszelf moesten geven: lachen, dansen,
acteren. En ja hoor, het was een perfect optreden en dat was ook te merken aan het applaus
van het publiek.
Wanneer iedere groep zijn laatste optreden had gebracht volgde de apotheose.
Alle straatlichten en lichten van de huizen rond het marktplein doofden hun lichten. Het werd
muisstil.
Alle muzikanten van alle groepen begonnen samen te spelen. Gewoonweg fenomenaal.
Verschillende slierten van dansers door elkaar uit de verschillende deelnemende landen
kwamen met een brandende fakkel in de hand het marktplein opgewandeld en vormden
verschillende kringen op het marktplein. Ze dansten samen de fakkeldans. Het schouwspel

was schitterend. Groepen uit verschillende landen samen zien dansen, plezier maken, samen
muziek maken in vrede. Laat het een voorbeeld zijn voor gans de wereld.
05/08/07
Zondagmorgend om 10.00 was het dan zover.
Het echte definitieve afscheid was aangebroken.
De bus werd ingeladen.
Er werd emotioneel afscheid genomen van onze gastgezinnen, er werden nog wat geschenken
uitgewisseld en het was nu echt tijd om terug naar huis te vertrekken.
Rond 20.00 kwamen terug aan in Schoten, waar familieleden, vrienden en liefjes ons stonden
op te wachten. We waren moe, maar het was een toffe reis geweest. We hebben onze cultuur
in het buitenland kunnen laten zien. Het slechte weer niet mee gerekend konden we
terugblikken om een leuke, leerzame reis. Elkaars culturen leren kennen en je eigen cultuur
naar buiten kunnen brengen ligt aan de basis van een buitenlands festival.

