
Machar Huisorkest o.l.v. Wouter Verkerke 
 
Even voorstellen! 
 
Wie ben ik? Sinds een jaar met pensioen bij de Wageningen 
Universiteit, heb ik nu weer tijd voor muzikale activiteiten. Ik 
speelde ooit hobo bij de NVS voor Playford, klarinet bij 
dansgroep Paloina en balorkest Kaleb, leidde met Wijnand Karel 
het Werelddansorkest bij de MBO Dans opleiding in Haarlem, 
en speelde bij Zarowe in Dordrecht. In de tijd dat mijn kinderen 
klein waren gingen we als gezin naar Eerde: daar gaf ik 
workshops muziek en bal spelen. Die aanpak hebben we 
doorgetrokken naar workshops op Doe Dans en in het Groot 
Doe Dans Balorkest: een grote tribune vol muzikanten die live 
een bal begeleidden! Momenteel ben ik voorzitter van de 
Stichting Folkcamps Eerde, organiseer ik klassieke concerten in 
Schiedam en zing zelf in het Rotterdams kamerkoor Tiramisu en 
in het Drechtsteden Bachkoor met Nico van der Meel. 
 
Huisorkest – Start de band maar! Fameuze woorden van Herman Finkers. Maar het idee 
“Huisorkest” gaat er van uit dat we de natuurlijke band tussen dansen en spelen herstellen en 
live dansen gaan begeleiden. Dat stelt specifieke eisen aan het spel, maar het is ook een 
manier om er geleidelijk in te komen. Denk maar aan de sfeer die je op Engelse Folkfestivals 
kunt ervaren. Het heeft natuurlijk consequenties ook voor het repertoire: niet elk nummer is 
speelbaar door muzikanten, zeker niet als het een beginnende club is. En sommige opnames 
zijn zo mooi - dan kun je jezelf afvragen of je het wel live wilt gaan spelen. Maar er is ook 
zoveel leuke en mooie speelmuziek die heel fijn dansbaar is. Mogelijkheden genoeg dus! 
 
Programma – Samen met de dansleider van Machar (Josta Veldhuis) stel ik een blokje samen 
van 8 – 10 internationale dansen die we live op een bal gaan begeleiden. In vier workshops op 
de zaterdag studeren we die in en gaan we lekker veel spelen. De bladmuziek is vooraf 
beschikbaar, zodat je thuis kunt oefenen. Ik hou bij de arrangementen zoveel mogelijk 
rekening met de instrumenten die voorhanden zijn en met de individuele verschillen tussen 
de deelnemers. Je mag ook uit je hoofd spelen, maar dat hoeft niet! En: je mag best goed zijn 
en het mag ook zo mooi mogelijk. Het Machar Huisorkest is ook een inclusief orkest: iedereen 
mag namelijk meedoen. Heb je behoefte aan het individueel oefenen van je partij? Kom dan 
wat eerder, dan kijken we er samen naar en kun je vervolgens voluit meespelen in het orkest! 
Veel plezier met het Machar Huisorkest! 
 
Vragen? Contact s.v.p. Margreet de Waard van Machar op 06 13271937. Zij zal jullie vragen 
zoveel mogelijk beantwoorden, en bij twijfel contact met me opnemen. 
 
Muzikale groeten, 
 
Wouter Verkerke  
 


