
Vrijdagavond 15 november 2013 
Trekzakavond in café Brakeboer te Medemblik 

 
 
 
De Trekzakvereniging West-Friesland organiseert weer een avond 
waarbij de trekharmonica centraal staat. 
Ook deze keer drie zeer goede spelers: 
 
Servais Haanen 
 
Servais Haanen heeft zich in de afgelopen jaren naast zijn docent zijn, veel met 
wereldmuziek bezig gehouden. Met zijn opvallende solo-CD’s met eigen composities, 
slaat hij nieuwe wegen in. 
Ook organiseert hij voor de 6de keer het internationale accordeonfestival 
"Akkordeonale" met musici uit de hele balginstrumentenwereld. Zie voor meer info 
www.akkordeonale.de. 
Servais: „De trekzak is een muziekinstrument waarop je alles kunt spelen, zelfs als het 
niet mogelijk is!“ 

 
Jan Budweis 
 
Jan is een Berlijner en hij begon zijn muzikale loopbaan op de trekzak als 
dansmuzikant in de folkscene. Hij speelt sinds 1990 en heeft in deze tijd les gevolgd 
bij o.a. Servais Haanen, Serge Desaunay en Norbert Pignol. Jan heeft zich ook 
bekwaamd in het spelen op de Bandoneon en heeft gestudeerd op de tango-afdeling 
van het conservatorium in Rotterdam. 
Hij speelt in diverse folk- en tangomuziekgroepen, zoals in het „Budweis-Wunderlich-
Trio“. In 2003 richtte hij een nieuw tango-orkest op „Sabor a Tango“. Sinds 1998 geeft 
Jan les op de trekzak en in ensemblespel. 
Zie www.budweis-wunderlich.de en www.saboratango.de. 

 
Wim Dictus 
 
Wim Dictus is muzikant, docent en danser. Hij ontdekte de diatonische accordeon 
lange tijd nadat hij al was begonnen met gitaarspelen. Hij vindt zichzelf geen solist op 
dit instrument, maar een begeleider. 
Hij speelt ruim 25 jaar voor (volks)dansers, vooral in Duitsland, en gebruikt de trekzak 
voor zangbegeleiding. In 2005 bracht hij de cd “Op de grens” uit en in 2012 het digitale 
album “Pasada la frontera”, met op beide cd’s een paar eigen composities. 
Zie www.wimdictus.nl 

 
De verschillende stijlen van de spelers beloven weer een prachtige 
avond.  
  
Aanvang 20.00 uur, einde ca 22.30 uur, daarna open podium.  
Zoals bij ons gebruikelijk vrij entree. 
Adres: Café Brakeboer, Oosterhaven 30, 1671 AB  Medemblik 
Voor eventuele informatie: diatoblik@live.nl 


