
Mie Katoen treedt voor u op 

 
De optreedgroep van de volksdansvereniging Mie Katoen  uit Tilburg kan uw 

feest, gezellige avond of themadag opluisteren met vrolijke en spetterende 

dansen uit Nederland en/of uit Zuidoost-Europa.  

 

Een optreedvoorbeeld zou kunnen zijn: 

- voorstellen van de groep 

- Zeeuwse Schots + Mariekes Mazurka + Nederland 3 

- kostuumshow 

- pauze 

- buitenlandse serie of moderne serie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s ziet u wat Mie Katoen te bieden heeft. 



Nederlandse dansen 

 

De Nederlandse dansen worden uitgevoerd in authentieke Nederlandse klederdrachten van begin 20ste 

eeuw, uit verschillende streken in Nederland. Naast de bekende Volendamse dracht, dragen wij ook 

klederdrachten uit dorpen zoals Urk, Marken, Bunschoten, Staphorst, en de rijke en statige Brabantse dracht 

met de poffer. Bij de ‘Brabantse boerenserie’ wordt een eenvoudige Brabantse boerendracht gedragen.  

Voor de serie Nou tabee dan… zijn de kostuums ontworpen op basis van klederdrachten van vissersdorpen. 

Voor de modernere serie Door ’t Jaar is kleding ontworpen met ‘na-oorlogse’ kenmerken. 

 

 

Mie Katoen (ca. 6 min.)    

De dans die onze groep en vereniging haar naam heeft gegeven. Een ‘boerencarré’ die in de 19de eeuw veel 

in en rond Tilburg werd gedanst op feesten en partijen.  

   

 

 

Brabantse boerenserie (ca. 15 min.) 

Deze serie van vijf dansen geeft een vrolijk beeld van het 

Brabantse platteland uit het begin van de vorige eeuw. 

De boer melkt zijn koe (uiteraard met de hand), de 

vrouwen doen de was (met wasbord en teilen), de 

mannen pesten de boerinnen, maar dat laten de 

boerinnen niet op zich zitten. Gelukkig komt alles weer 

goed. Een leuke, blije serie, die altijd veel gelach uitlokt. 

 

 

 

 

Vissersvrouwen en Horlepiep (ca. 7 min.)  

De Horlepiep is een dans die populair is bij het zeevolk. 

De bewegingen lijken op de eerste stappen die zeelui 

maken als ze aan land komen, nog wat zweverig van de 

deiningen van de zee. Of is het van dronkenschap? Mie 

Katoen danst voorafgaand aan de Horlepiep een dans 

voor vissersvrouwen, die verwijst naar het ‘netten 

boeten’.  

 

 

 

 

Meiboomserie (ca. 15 min.) 

Een vrolijke serie met zes Nederlandse dansen die een 

typerend beeld geven van de winter en de lente. Een 

belangrijk attribuut in deze serie is de Meiboom, 

waarvan tijdens het dansen de linten ineen worden 

geweven. De IJswals en de Schaatsenrijder beelden de 

winter uit, de vrolijke lentedansen zijn de Zeeuwse Rei, 

Zevensprong, Jan Pierewiet en Boerenplof.  

   

 

 



Zeeuwse Schots (ca. 4 min.) 

Gechoreografeerde dans voor drie mannen en zes vrouwen, met veel verschillende patronen en 

draaifiguren. 

 

 

Mariekes Mazurka (ca. 4 min.) 

Op traditionele muziek is een speelse sketch in dansvorm gemaakt. Twee mannen hebben belangstelling 

voor twee vrouwen. Wordt hun liefde beantwoord? Zoals de naam van de dans al zegt, wordt hierbij de 

Mazurka-pas gebruikt, die ook veel Poolse dansen kenmerkt. 

  

 

Nou tabee dan…(ca. 13 min.) 

In een dansserie op vier muzieknummers wordt een 

verhaal uitgebeeld over het leven in een vissersdorp. Het 

dorp is in rep en roer, want de mannen varen uit. Nog 

even samen met de vrouwen, en dan ‘tabee’. Alleen een 

verliefd tweetal kan maar geen afscheid nemen. Ze 

vieren hun verloving met de dorpsgenoten en zijn 

gelukkig. Als hij terugkomt van zee, zullen ze trouwen. 

Maar dat gaat even anders…  

 

   

 

Door ’t Jaar  (ca. 12 min.) 

Op hedendaagse 'volksmuziek' uit Nederland en 

Vlaanderen nemen de dansers de toeschouwer mee door 

het jaar en de stemmingen daarvan. De weemoed van de 

herfst, de vrolijkheid en ijspret van de winter, de 

voorzichtig ontluikende lente en de uitbundigheid van de 

zomer. Een verrassende, moderne dansserie, in 

modernere kleding. 

 

 

 

 

 

Dansen van de Balkan 

Naast Nederlandse dansen voert Mie Katoen dansen uit van Zuidoost-Europa. Natuurlijk  met bijpassende 

kleding. Deze kleding is handgemaakt en origineel. 

 

 

 

Dansen uit Servië (ca. 10 min) 

Servië heeft altijd een heel eigen cultuur gehad. Hun 

volksdansen hebben dan ook een apart karakter, waaruit 

de verbondenheid met het land spreekt. Op virtuoze 

klanken met herkenbare invloeden uit oost en west 

dansen de Serven virtuoze kolo’s en oro’s in een vaak 

adembenemend tempo. Mie Katoen maakt hieruit een 

representatieve selectie. 

 



Roemeense dansen uit Muntenië (ca. 10 min.) 

Onze nieuwste productie. 

Muntenië is een streek in Roemenië. Stoere 

mannendansen, betoverende vrouwendansen, 

enthousiaste gemengde dansen, resulterend in een 

opzwepende finale. 

  

  

 

 

Tantsuvat Zaedno (ca. 14 min.) 

Tantsuvat Zaedno betekent: Dansend door en met elkaar. Al dansend wordt het publiek meegenomen door 

de Balkan. Van Macedonië naar Bulgarije, via Griekenland naar Turkije om tot slot uit te komen in Bulgaars 

Thracië. Als bij zigeuners die steeds weer naar nieuwe plaatsen trekken. Een ratatouille aan stijlen, volkeren, 

kleding en culturen, samengebracht in één kleurrijk geheel, ontstaan door met elkaar te dansen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

 

Heeft u belangstelling? Wilt u meer weten of wilt u Mie Katoen ‘boeken’? 

Neemt u dan contact op via optreden@miekatoen.nl. 

Als u uw telefoonnummer vermeldt, zal onze optreedcoördinator contact met u opnemen 

om de mogelijkheden met u te bespreken. Zo wordt in samenspraak een programma 

samengesteld dat aansluit bij de belangstelling van uw publiek. De tarieven zijn gunstig en 

voor sociaal-maatschappelijke instellingen hanteren wij een ‘sociaal tarief’. 
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