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EEggiiddiiuuss,,  wwaaeerr bbeessttuu  bblleevveenn??
MMii  llaanncctt  nnaa  ddii,,  gghheesseellllee  mmyynn..

DDuu  ccoooorrss  ddiiee  ddoooott,,  dduu  lliieettss  mmii  ‘‘tt  lleevveenn..
DDaatt  wwaass  GGhheesseellssccaapp  ggooeett  eennddee  ffyynn……

(fragment  uit  het  Egidius  lied)

Oude Nederlandse en Vlaamse muziek 
vanaf de Middeleeuwen

Programmamogelijkheden

I Lichtvoetig Vermaeck
a. Breugheliaans en Frans/Bourgondisch Tafelvermaeck
b. Romantisch buffetconcert
c.  Openluchtmanifestaties en (kunst)markten

II Concerten
a. ‘Die Mey compt weer in ‘t Saisoene’

Nederlandse en Vlaamse liederen, dansmuziek, 
volksgebruiken, muzikale gedichten en folklore 
uit de mei- en zomertijd, vanaf de middeleeuwen.

b. ‘Rondom Midwinter’
Nederlandse en Vlaamse liederen, dansmuziek, volksgebruiken, muzikale 
gedichten en folklore van advent tot Driekoningen, vanaf de middeleeuwen.

c. ‘Het hoofd werd op de tafel gezet’
De ballade van blauwbaard ‘Heer Halewijn’, sagen, sproken, legenden, 
samenspraken en verhalende liederen vanaf de middeleeuwen, gelardeerd 
met sprankelende speelmansmuziek.

d. ‘De Gouden Eeuw en de opstand in de Nederlanden’

III Schoolvoorstellingen / Jeugdtheater
a. ‘Jodelido, de kat speelt viool’ (4-8 jaar)

Naar het sprookje ‘De Bremer Stadsmuzikanten’.
b. ‘De speelman door de eeuwen heen’ (8-12 jaar en v.o.)
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Gheselscap Goet ende Fyn - waarvan de naam ontleend is aan het
14e eeuwse Egidiuslied - is een professioneel muziekensemble, dat

zich specialiseert in oude Nederlandse en Vlaamse liederen,
dansmuziek, volksgebruiken, muzikale gedichten en folklore vanaf

de middeleeuwen. De leden van Gheselscap Goet ende Fyn
begeleiden zichzelf op oude instrumenten en brengen in hun

programma’s 
een afwisseling van ernst en luim, muzikaal luister genot en 

lichtvoetig vermaak.

Minneliederen, ballades, strijd-, lof- en geuzenliederen, gespeelkens
en burleske studentenliederen, vaar- en zeemansliederen, bruiloft-,

drank- en andere vermakelijkheidsverzen, wachtersliederen, 
straatuitroepen, volksgebruiken en folklore.

e instrumenten die bespeeld worden, bestaan uit allerlei
muzikale werk- en speeltuigen, waarop en waarmee
gedoedeld, gefleuterd, gepijpt, getokkeld, gestreken,
geblazen, gedrukt, gedraaid en getrommeld kan worden.

doedelzak - schalmei - kromhoorns 
trekharmonika - rommelpot

portatief - harp - luit 
cittern- cithole- hakkebord

psalterium - vlier

vedel - viola da gamba
(klomp)viool - draailier

Gheselscap Goet ende Fyn (G.G.F.)

o.l.v. Robbert van Lint

‘Veel te hooren en veel te sien, so sien die gasten vrolic jo!’

éénhandsfluit
koehoorns - blokfluiten 

traverse - worstfagot 


