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Informatie over theatergroep Radost en de programma

mogelijkheden is te vinden op onze website onder de menu

keuze: “Repertoire”.

ENGLISH, GERMAN OR FRENCH INFORMATION IS

AVAILABLE ON REQUEST

TOERISTENMENU /

LEZING NEDERLANDSE KOSTUUMS

Naast de verschillende

choreografieën is het ook

mogelijk om Radost een pro-

gramma/lezing te laten verzor-

gen rondom Nederlandse

klederdrachten en Nederlandse

folklore.

Ons bestand met authentieke

traditionele kostuums is de

laatste jaren enorm gegroeid:

Arnemuiden, Scheveningen,

Staphorst, Walcheren, Beveland

(katholiek & protestant),

Bunschoten-Spakenburg,

Huizen, Volendam, Marken.

Van verscheidene drachten zijn

we ook in het bezit van de

bijbehorende originele (soms

antieke) oorijzers.

Het “toeristenmenu” kan naar

wens worden samengesteld uit

een beknopte of uitgebreidere

lezing, eventueel aangevuld met

Nederlandse dans. Het is ook

mogelijk om het publiek te

laten deelnemen in aan te leren

dans en/of zang. Als u geïnte-

resseerd bent zijn wij graag

bereid de mogelijkheden met u

door te nemen.

CONTACTADRESSEN
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O N S  R E P E R T O I R ET H E A T E R G R O E P  R A D O S T
De theatergroep Radost (Slavisch voor “vreugde”) is als

onderdeel van volksdansvereniging Radost in Delft

opgericht in 1973 en sinds april 1992 als zelfstandige

stichting werkzaam.

De groep bestaat uit amateurdansers die geïnteresseerd

zijn in het kennismaken met verschillende inheemse

dansvormen van over de gehele wereld. Ze hopen deze

kennis en de bijbehorende cultuur uit te dragen met

inbegrip van het plezier dat zij hier zelf aan beleven.

Het repertoire van de groep bestaat uit choreografieën uit

vele delen van de wereld en is erop gericht vernieuwend

bezig te zijn met volksdansvormen in het theater.Met

name het onderzoeken en ontwikkelen van in Nederland

minder bekende dansstijlen staan bij de groep hoog in het

vaandel.

Bij vele instellingen en op verschillende nationale festi-

vals is Radost een regelmatige en graag geziene gast-

groep en ook in het buitenland heeft de groep reeds

verschillende festivals bezocht.

Met deze folder kunnen wij u slechts een beperkt beeld

schetsen van de mogelijkheden met ons repertoire. Op

onze website, www.theatergroep-radost.nl,  kunt u op uw

gemak een en ander nalezen over theatergroep Radost en

haar repertoire.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mogelijkheden of wilt

u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

RAD    ST
theatergroep

Wat dacht u van gaucho’s en indianen uit

Argentinië, Chili en Peru?

Waaierdansen, een leeuwendans en volksdans in

kleurrijke en vooral rijke kostuums uit alle delen

van China?

Of houdt u meer van feestelijke dansen uit de

Punjab, India? Verstilde elegantie uit Bali? Of een

verrassende dans met handen uit Aceh, Indonesië?

Daarnaast hebben we voor u een klassieke

danssolo uit Korea en Balkan-zang en -dans uit

Kroatië, Macedonië, Bosnië en Bulgarije.

Natuurlijk mag de rijke verscheidenheid aan

dansen in authentieke Nederlandse kostuums niet

ontbreken, soms gedanst met een knipoog.

Daarnaast nog wervelende en kleurrijke dansen uit

Tajikistan en Uzbekistan, een romantisch duet uit

Centraal-Europa, rijke gedanste historie uit

Mongolië, ruwe energie uit Siberië en gracieuze

handen uit Armenië.

Of toch liever de fantastische lichaamsbeheersing

in Oriëntaalse dans of een feestelijke mengeling

van dans, zang en muziek uit de Filippijnen?

Met zo’n breed repertoire zit er vast iets voor u

bij.


