Historiek van
vzw KAPA
Hoe het allemaal begon …

G

riekse dansgroep “KALITSA” werd
opgericht op 12 maart 1990 te
Antwerpen. Kalitsa is de dochter
van Nikos Pantazis die de grondlegger
was in 1964 van de Griekse folklore in
België.

H

et doel van de danslessen was
niet alleen om liefhebbers van
Griekenland dichter bij de
traditionele danscultuur te brengen, maar
ook zodat zij in gelijk welk deel van
Griekenland, samen met de locale
bevolking, zouden kunnen meegenieten
van unieke tradities op lokale
dorpsfeesten “PANIGYRIA” genoemd.

N

a een jaar te hebben gedanst,
klopten heel wat Griekse en
Belgische jongeren bij ons aan.
Door dit spontane succes werden de
grondbeginselen van de nieuwe Griekse
dansgroep “KALITSA” gelegd en werd in
1994 de vzw “KAPA” opgericht.

H

et verzorgen van optredens werd
al gauw een drukke bezigheid. Het
dansprogramma werd steeds
verzorgd door alle trouwe leden die
dankzij hun liefde en sympathie voor
Griekenland het mogelijk maakten een
dansgroep te creëren.
Nikos Pantazis

Hij gaf met grote overtuiging zijn liefde
en gevoel voor de Griekse danscultuur
door aan tal van jongeren in heel België.
Met zijn vele dansgroepen zegevierde hij
op nationale en internationale festivals.

D

e lessen van de Griekse
dansgroep “KALITSA” gingen
eerst door in het “Internationaal
Zeemanshuis” op de Italiëlei te
Antwerpen met een 40-tal enthousiaste
Griekenland liefhebbers. Al gauw groeide
de groep belangstellenden zodat we
genoodzaakt werden om verder te
dansen op andere locaties zoals de
gymzaal “Center Court” te Borgerhout,
het “Volkshuis” te Wilrijk, het “Volkshuis”
te Hoboken en sedert 2000 tot op heden
in de “Cadé” aan het Cultureel Centrum
van Aartselaar, waar we ook als culturele
vereniging erkend zijn.

E

ind november 1996 lanceerden we
een nieuwe activiteit: dansstages
met een choreograaf uit
Griekenland. De spits werd afgebeten
met Mairy Markaki met als specialisatie
“Kreta en
Eilanden”.

Ioannis Megalakakis en Mairy Markaki

M

et dansstages krijgen onze
dansers de kans om uitvoerig
samen met een gastleraar een
welbepaalde streek beter te begrijpen en
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dat brengt hen een stap dichter bij de
traditionele danscultuur.

W

ij hadden over de jaren al vele
choreografen te gast, zoals: Elli
Kazakou (Epirus), Ioannis
Konstantinos (Macedonië), Christos
Theologos (Klein-Azië, Kappadocië en
Eilanden), Dimitris Triandafilidis (Pontos),
Mairy Markaki (Kreta en Eilanden), Vasilis
Terzis (Vlacha en Serres), Nikos
Zournazidis (Pontos), Dimitris Ilias
(Megara), Ioannis Megalakakis (Kreta),
Yannis en Dimos Prantzidis (Anatoliki
Romelia),
…

Nikos Zournazidis

Dimitris Ilias

Christos Theologos

Yannis en Dimos Prantzidis

Vasilis Terzis
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I

n januari 1997 organiseerden we een
thema avondfeest met het Kreta
ensemble Markantonis uit
Rethymnon. Met groot succes werd dit
weer herhaald op de driedaagse PontosKreta stage in 1999 met live muzikanten
uit Athene en Kreta. Het live muziek
ensemble uit Marseille “Panselinos” was
reeds 2 maal te gast, op 31 oktober 2003
en 15 januari 2005.

T

weemaal hadden we een Griekse
dansgroep uit Athene te gast in
Aartselaar, de kindergroep Naïades
in 1999 en in 2000 was het de beurt aan
ETEPO uit
Athene.

O

nze 1ste Griekse Cultuurdag op 27
mei 2000 in het CC van Aartselaar
was een groot succes met
medewerking van vele verenigingen.
Sindsdien neemt vzw KAPA jaarlijks deel
aan activiteiten die door de Cultuurdienst
van Aartselaar worden georganiseerd.

Grieks Paasfeest: lammetjes aan ’t spit

dansnamiddagen, “Zomer van KAPA”,
thema avond Tsiknopempti,
verbroederingsfeesten,
....

Een groepsuitstap: eventjes verpauzen en poseren

V

ele andere initiatieven kwamen tot
stand en werden dan al vlug
jaarlijks terug geprogrammeerd
zoals: groepsweekends naar de Ardennen
en de zee, Vasilopita (traditioneel snijden
van het Nieuwjaarsbrood), paasviering,
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E

en mooie ervaring die we als groep
hebben mogen meemaken was
onze Athene reis in maart 2008.
Een 45-tal leden hebben gedurende een
10-tal dagen verbroederd met 5 Griekse
dansgroepen. Samen werd er gedanst,
opgetreden, uitstappen gemaakt, een
optocht gehouden ter gelegenheid van de
Nationale Griekse feestdag en natuurlijk
veel gefeest. Een fantastische en
boeiende ervaring om nooit te vergeten !

De “Kids”

Optocht tijdens de Griekse Nationale feestdag

Klaar voor het optreden in theater Aleka te
Zografou

O

nze vereniging groeit en bloeit. Zo
hebben we sinds 2004 een
afdeling in Mechelen en in 2009
zijn we gestart met een cursus Griekse
dansen voor kinderen vanaf 6/7 jaar.
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O

P onze vernieuwde website
www.dansgroepkalitsa.be vindt je
interessante informatie over de
activiteiten van onze dansgroep, stages,
danskalender, nieuwsbrieven, enz. Geniet
mee met foto’s van onze activiteiten.

U

ziet, wij zitten niet stil, wij
dansen, groeien en genieten het
hele jaar door.

Kalitsa PANTAZIS
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