Deutsche Volkstanzgruppe “Land Der Wasserfälle”
O Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Land Der Wasserfälle foi criado em
Setembro de 1987, no distrito de Serra Pelada, cidade Afonso Cláudio/ES, por
iniciativa de alguns moradores do distrito, com o apoio do Senhor Valdemar Holz.
A criação do grupo tinha como principal finalidade se apresentar nas festas das
Igrejas e na festa Distrital que acontecia anualmente em Serra Pelada.
O nome do grupo Land der Wasserfälle significa Terra de Muitas Cachoeiras, e foi
escolhido em homenagem a nossa querida cidade de Afonso Cláudio.
O primeiro traje foi baseado no estilo das vestes utilizadas pelos primeiros imigrantes
Pomeranos, e foi feito entre os anos de 1987/1988 pelas costureiras Zilda Gums
Saick e Alidia Gerke, e os bordados dos suspensórios tiveram ajuda de Luiza
Schaffel.

Figura 1 Primeiro Traje Feminino

Figura 2 Primeiro Traje Masculino

Os primeiros integrantes foram o Senhor Ervino Hammer e sua esposa Irene Loose
Hammer, Vanildo Prochnow, Vanderli Réboli, Cláudia Saick, Vanderlei Saick,
Cristiane Vieira, Sandro Schwantz, Nazia Rodrigues, Zelinda Schultz, Wania Uhlig,

Scheila Meneguel, Joelma Röpke, Valnei Buss, Alonso Saick, Edson Bragança
Hammer.

Figura 3 Primeiro Casal: Irene e Ervino

Figura 4 Primeiros participantes

Desde então, sob a direção de alguns coordenadores que passaram pelo grupo, e
atualmente coordenado pela Renata Ott Moraes, vem desenvolvendo um trabalho
de divulgação da dança e da cultura alemã / pomerana. Participando de eventos na
comunidade Afonso Claudense e em outras cidades, em mostras, encontros, festas e
festivais.
O grupo é formado atualmente por dez casais, todos residentes no distrito, porém já
passou por muitas alterações de dançarinos, pelo motivo do grupo ter tido uma
parceria com a ADL (Associação Diacônica Luterana), desta forma, muitos
participantes vieram de vários Estados do Brasil.
O grupo já se apresentou em várias cidades do Espírito Santo, como Vitória,
Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Pancas,
Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, Montanha, Brejetuba, Muqui, Guarapari, entre
outras, se apresentou também em Itueta-MG.
No ano de 2010, com o intuito de arrecadar fundos para fazer novos trajes, o grupo
fez a Primeira Festa Cultural Da Dança a “Danz Fest” que teve a participação de
vários grupos folcloristas.
Com a verba arrecadada o grupo fez o segundo traje, baseado em fotos de trajes da
região da Pomerânia, e teve o auxílio da costureira Helga Berger, os calçados foram
presenteados pela secretaria de cultura de Afonso Cláudio.

Figura 5 Segundo Traje

Figura 6 Segundo Traje

Figura 7 Segundo Traje

A Danz Fest aconteceu durante quatro anos consecutivos, de 2010 a 2013.
No ano de 2013 o grupo passou a fazer parte da Wurst Fest (Festa da Linguiça) Festa
Cultural do nosso distrito que está se transformando em tradição. Desde então o
grupo colabora com afazeres e apresentações culturais.
No final do ano de 2013, o grupo participou de um concurso da Secretaria Estadual
de Cultura (Secult-ES), onde foi contemplado com verba para aquisição de novos
trajes, o projeto selecionado tinha como título o nome de uma de nossas danças “Star
Polka”, ou Polca da Estrelas.
Inicialmente não haviam recursos nem muitas informações disponíveis, buscou-se
na lembrança dos descendentes e nos pertence de várias pessoas um modelo que
retratasse estes costumes , com o tempo fomos aprendendo e buscando informações
e então confeccionamos um traje Histórico e original Pomerano. Em 2014 os novos
trajes ficaram prontos, O traje escolhido pelo grupo é da Região de Jamund - Köslin
Pomerland, hoje Jamno na cidade de Koszalin na Voivodia West Pomeranian,
pertencente a Polônia. Este novo traje, que é de grande valor para o nosso trabalho
de divulgação dos costumes Pomeranos.

Figura 8 Terceiro Traje - Jamunder Tracht

Figura 9 Terceiro Traje - Jamunder Tracht - Presença do criador do grupo Sr Valdemar Holz

O nome do grupo Land Der Wasserfälle está escrito em alemão, porém em
homenagem à maioria de nossos antepassados que vieram da Antiga Pomerânia, o
grupo estará alterando futuramente o nome, para a escrita em pomerano, que passará
a ser Grupo Folclórico Pomerano “Wäterfalsland”.

