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Mie Katoen is een dans- en vriendengroep. 
Alle leden zijn betrokken bij het organiseren 
van de activiteiten en het bestuur en beheer. 
Daarvoor zijn er diversie commissies, 
bijvoorbeeld voor het organiseren van 
cursussen, workshops, repetities, publiciteit, 
een voor de documentatie /archiefbehoud, 
kostuumbeheer, uitjes, enz. enz. 
www.miekatoen.nl 

 
Cursussen Internationale Dans 
Op de maandagavonden, van september t/m 
juni, wordt er een cursus Internationale Dans 
voor half- en ver gevorderde dansers, onder 
leiding van Josta Veldhuis.  
Ook zijn er specialisatiecursussen zoals een 
korte cursus voor gevorderde dansers.  
In 2017 was er een workshop  Joegoslavisch 
onder leiding van Paja en Madelon Milic.  
Deze vinden plaats in wijkcentrum de Heyhoef 
in de wijk Reeshof in Tilburg.  
Opgave:  013 - 4670137    CDI@miekatoen.nl 
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Vereniging Internationale Dans Mie Katoen 

organiseert werelddanslessen. Bovendien 

wordt er iedere 1e zaterdag van de maand  

een instuif georganiseerd waar iedereen  

onder leiding van de dansdocenten komt 

dansen. Soms speelt er dan ook een orkest.  

De Mie Katoen demonstratiegroep, oefent 

regelmatig en treedt op in Brabantse, 

Nederlandse of Balkan kostuums. 

 
 
De naam Mie Katoen is afkomstig van een  

alom bekende Brabantse volksdans, die in 

vroeger tijden werd gedanst op de muziek  

van Mie de Fiedel. Mie was naast haar werk 

in de 19e eeuwse katoenindustrie ook een 

kermismuzikant. Zij speelde cello met haar 

vioolspelende partner op feesten, bruiloften en 

partijen en waren in Tilburg en Brabant graag 

geziene muzikanten.  

Haar naam leeft nu nog steeds voort in de 

Tilburgse vereniging Mie Katoen. 
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De optreedgroep danst...een veelzijdig programma 
de Mie Katoen, een carrédans met 4 of 5 paren;  
de Zeeuwse schots voor 9 dansers;  
een boeren dansserie in Brabantse stijl;  
een versier partijtje op ‘Brabantse wijze’;  
Dansend over de winter, naar de lente met de dans 
rond de meiboom in kleurrijke  drachten, gekleed in 
diverse kleurrijke Nederlandse klederdrachten;  
de serie ‘Nou tabee dan’ over het leven van de 
Zuiderzeevissers en hun vrouwen;  
Ook pittige Balkan series staan op het repertoire:  
Servisch, Roemeens en de choreografie Tantsuvat 
Zaedno met dansen uit de Balkanlanden 
Onze moderne Nederlandse serie ’Door ’t Jaar’ 
gaat over de jaargetijden. 
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Op dit moment wordt er opgetreden met 4 á 6 
dansparen. Er worden Brabantse dansen in 
Brabants kostuum gedaan of Nederlandse dansen 
waarbij wij zullen dansen met onze dansparen in 
klederdrachten uit Brabant, Bunschoten, 
Dordrecht, Huizen, Marken, Staphorst, Urk, 
Volendam, Walcheren of Arnemuiden. 
De kosten van een demonstratie hangen af  
van de duur van het optreden, de reiskosten  
en of er een orkest meekomt.  
  
Opgericht in 1979 heeft de demonstratiegroep 
aan vele nationale - en internationale festivals 
mee gedaan. Een eerste prijs werd behaald in 
Brno (Tsjechië) in 1994 op een Internationaal 
festival.Ook was Mie Katoen op de Europeade 
Festivals in Rennes, Antwerpen, Bayreuth, 
Riga, Horsens, Kielce en Namen. Bij 
jaarmarkten, reuzenfestival, dorpsfeesten, 
openluchtmusea, in zorgcentra en dergelijke, 
treden we regelmatig op.  
Onze vaste oefenavonden zijn in het 
dansseizoen 2 zondagavonden per maand.  
Informatie optredens: 013 - 5438615. 
e-mail:  secretaris@miekatoen.nl     
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In 2004 Internationaal Folkloristisch Festival 
Europeade Riga: Letland (6000 dansers) Bij ‘t 
25 jarig bestaan werd de Servische serie na 
enige jaren weer op de planken gebracht. In 
2005 werd voor ‘Het Jaar van de Folklore’: bij  
‘t Openlucht Museum Arnhem en de afsluiting  
in Fort Voordorp bij Utrecht opgetreden; 
Georganiseerd door het Nederlands Centrum 
Volkscultuur. In 2006 traden wij op bij het 
grootste Internationale Folklore Festival in 
Nederland: Sivo in Odoorn: Drenthe.  
2007 de Europeade in Horsens: Denemarken.  
2009 dansreis Roemenië, we dansten in Szék.  
In 2009 vierden we ons 30 jarig jubileum met 
o.a. de première van ‘Tantsuvat Zaedno’. 
De opvoering van onze Hongaarse serie door 
’oud Mie dansers’ was in één woord geweldig. 
100 jaar Aad Hielpen Hindeloopen in 2012. 
In 2014 de Europeade in Kielce: Polen. Ook 
vierden we 35 jaar Mie Katoen met ‘n nieuwe 
moderne danschoreografie ‘Door ’t Jaar’.  
In 2016 de Europeade in Namen: België  
2017: we oefenen een Roemeense serie. 
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