Mag ik deze dans?

‘Zo’n veertig genodigden kwamen als prins, prinses,
ridder, hertog, hertogin of nar naar het middeleeuws hofbal in de Hollandse Manege, de oudste
manege van Nederland.’

Een pijpenkrul hier, een strijkorkest daar. Voor het organiseren van een middeleeuws
hofbal heb je veel tijd nodig. Maar als het zover is, vergeet je op het hofbal zomaar de tijd.
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Mag ik deze dans?
•

Leg zo snel mogelijk contact met instellingen voor, van en door
gehandicapten. Zo kom je te weten wat wel en wat niet kan.

•

Betrek de instellingen ook bij de organisatie.

‘In de manege ontmoetten zij een barokensemble
dat zorgde voor muziek. Een dansinstructeur gaf een
workshop Hofdansen. Er was ook een visagiste om
iedereen mooi te maken en een fotograaf schoot van
elke bezoeker een staatsieportret.’

•
•

Vraag veel mensen om mee te werken.

•

Vraag zoveel mogelijk om sponsoring in natura. Als dat niet
lukt, probeer dan korting te krijgen op de prijs.

•

Maak zo goed mogelijk gebruik van de locatie.

Reserveer geld voor de huur van de locatie en kostuums.
Denk ook aan kosten voor uitnodigingen, fotoafdrukken en
fotolijstjes en hapjes en drankjes.

‘Tijdens het hofbal ging het managebedrijf min of
meer gewoon door. De lessen, het borstelen van de
paarden en het drinken van een drankje aan de bar.’
Variaties

•

Onmisbaar voor een hofbal: een bijzondere plek,
voldoende geld en natuurlijk muziek en dans.

•
•

Begin ruim op tijd met de organisatie.
Maak genoeg tijd vrij: een hofbal organiseren is
veel werk.

‘De Koninklijke hapjes voor de inwendige
adel werden gemaakt en geserveerd door
mensen met een verstandelijke beperking,
met hulp van vrijwilligers. Natuurlijk speelden ook de paarden van de manege een rol
op het bal.’

* Disco
* Paardrijden
in de kantine
* Expositie
met scholen
* Uitwisseling
* Workshop muziek maken

Fotografie: Anja Daleman, www.ashots.nl
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