
INTERVIEW MET TED SANNELLA 

( Opgenomen door Hilde Dewaelheyns) 

Op hetAA.D.S. Herfstweekend 92 te Ron
se waren Ted en Jean Sannella weer de 
eregast~n. Zoa/s gewoonlijk was Ted ee11 
f antll!llscl1e caller tijdens zijn workshops 
e11 1111 slaagde er zelfs in om sommigen zi11 
te doen ~jgen '?m _zelf squares te goon 
cal/en. Zl)n ervanng m het /esgeven en zij11 
enonne achtergrondkennis waren een meer 
da11 voldoe11de rede11 voor dit i11/erview. Hij 
vertelde over zijn carriere als danser e11 cal
ler, overzijn grondigheid en nauwgezetheid, 
over wat dansen eigenlijk zou moeten zijn 
en wat een goede caller moet doen enz. 
Hier kan je wat van leren... ' 

Hilde: W~ hadden graag iets meer gewe
ten over JC danscarriere, je grote voor
beelden, Je groepen, ... 

Ted: Ik begon te dansen LOen i.k 16 jaar 
was, ik zat dan op de middelbare school 
Een van mijn vrienden ging dansen en 
pr.c_>be€?rde me altijd mee te fokken tegen 
IJUJn zm. Ik was helemaal niet geinteres
seerd en elke keer als hij me mee vroeg 
wou ik hem overtuigen naar de film te 
gaan of zoiets. Uiteindelijk vond ik geen 
uitvluchten meer en gaf maar toe om hem 
tevreden le stellen. Ik ging dus naar een 
daf!savo_nd. in het ~ollege van Harvard 
U mvers1ty rn Cambndge Massachuselts 
met de intentie om allee'n maar te sLaa~ 
kij_ken. Plots greep een vrouw me vast die 
~nng~nd een partner nodig had. Ik zei dat 
ik er mets van kon, maar ze zou her me wel 
laten zien. Ze heeft me doorheen een 
squaredans getrokken en ik vond het nog 
preuig ook. En ik heb de hele avond ge
danst. 1k. leerde dansen door naar de an
deren te kijken en door in de juiste 
richting getrokken en geduwd te worden. 

Het volgende jaar ging ik naar de hoge
school waar ik terechtkwam bij een groep 

INTERVIEW WITH TED SANNELLA 

(Recorded by Hilde Dewaelheyns) 

In November 1992 the AA.D.S. or
ganized a weekend at the Youth Hostel of 
Ronse and we were very happy to wel
come Ted fi"d Jea11 Sann~lla again. Ted 
~ usu~/ did a wo11derful 1ob as caller in 
l11s vanous workshops and even encour
aged some of us to consider calling 
squares. His skilful teaching and enor
mous tllperi<mce were in fact the reason 
for this interview. He talked about his 
career as caller and dancer, but also about 
h~s thorougli11ess and punctuality, his 
views on what dancing really should be 
and what a good caller should do, and 
lots more. Interesting and instructive is the 
least you can say about it. 

Hilde: We would like to know something 
about your dance career, about your tea
chers, about your groups .. . 

Ted: Istarced dancing as a senior in High 
chool, when 1 was 16 years old. A friend 

of mine went dancing and he tried to 
drag .m~ to the dance against my will. I 
wasn t rnrerestcd al all. Each time he 
~ked me to come,_ I tried to th~;~uade 
him to go to a movie or some · . But 
finally I r~ ouL of excuses and I agreed 
to come JU t for once, to satisfy him. I 
went, inLen_ding to stand and watch, to 
the dance in college, Harvard Univer
sity, Cambridge, Mas acbusetts. I was 
standing there and suddenly a woman 
grabbed me and ~ai~ she needed a part
ner. I told her 1 didn t know how to do it 
and she said she would show me and 
pulled me onto Lhe floor. She pulled me 
all the way through a square dance and 
I enjoyed it! And I danced for the rest of 
the evening. I learned by watching the 
others and by being pushed around. 
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die ging dansen, skien, trekken, bergbe
klimmen, ... Ze gingen geregeld op week
end in de bergen om te skien, maar op 
zaterdagavond werd er gedansc bij een of 
andere club in de omgeving. Ik boorde 
ook van de wekelijkse dinsdagavond in 
Boston die geleid werd door Ralph Page 
en begon daar naar toe te gaan. Ik geraak
te stilaan meer en meer gei:nteresseerd in 
dansen, ik lette beter op de calls en pro
beerde mijn dansvaardigbeid te verbete
ren. 

Tijdens een schoolvakantie ging ik met de 
bergclub op weekend in het Adirondack
gebergte in de staat New York. Er waren 
heel wal bergclubs van andere scbolen en 
we verbleven in hutten bij een meer. Tij
deas de dag trokken we door de bergen en 
's avonds was er squared ans in de hut van 
de boswachter. Dit kamp was al verscbei
dcae keren doorgegaan maar in het jaar 
dat ik meeging waren er heel veel studen
ten. Er was dus Le weinig plaats in de hul 
en een aaalal mensen dansten buiten op 
h t gras. Ze konden de calls niet horen 
want er was geen elcktriciteit voor ge
luidsversterking. Ik ging dus maar aan het 
raam staan en herhaalde de calls die ik 
binnen hoorde voor de mensen buiten. Dit 
ging zo een paar avonden door. De avond 
daarop echLer was de callernaar huis om
dat hiJ lerug moest gaan werken. En om
dat ik degene was die door het raam had 
staan callen werd ik door de anderen aan
gewezen als de nieuwe caller. En ik deed 
het. Er was ook muziek: een harmonica, 
een gitaar een banjo, een mandoline denk 
ik. lk gebruikrc dansendie ik meherinner
de van de avonden bij Ralph Page, meest
al singing squares zoals Red River Valley 
of Golden lippers. Iedereen applaudis
seerde en zei dat ik bet goed had gedaan, 
wat me toch een prettig gevoel gaf. Ik vond 
toen dat ik maar voorc moest doen. 

Thuis begoa ik te studeren en boeken en 
platen te kopen. In 1946 was er natuurlijk 
nog niet zo'ngrool aanbod. Ik bleef oefe
aen en ging nog meer dansen bij Ralph 
Page en andere callers. Th had een nol.it1e
boekje bij me en begon dansen te noteren 

The following year I went to college and 
got into a group of people who went danc
ing, skiing, hiking, mountain climbing, ... 
They used to go on weekends to the 
mountains for skiing, but on Saturday 
nights they would always find a square 
dance somewhere in the country. I also 
learned about Ralph Page who was run
nini a weekly dance in Boston on Tuesday 
nights and I started going to that dance. I 
became more interested in dancing so I 
was listening more to the calls and trying 
to improve my dancing. 

One time I went on a trip with the moun
tain club during school vacation into the 
Adirondack mountains in New York 
State. There were a lot of other colle~e 
mountain clubs and we were staying m 
cabins around a lake. During daytime we 
went hiking and at night we would have a 
square dance al the cabin where the 
ranger lived. We were dancing in his living 
room. At this particular year that I went 
(the camp had already been happening 
for some years), there were a lot of stu
dents and there was not enough room for 
all of them inside the cabin, so some 
people were dancing outside on the grass. 
They couldn t hear the calls because there 
was no electricity for loudspeakers. So I 
tood at the window and relayed the caBs 

for the people outside. I did Lhat for a 
couple of mghts and the following night 
there was no caller because as a working 
man be had to go home. And since I had 
been calling out of the window they all 
pointed to m as the new caller. And so I 
did. There was also music: a harmonica, a 
guitar a banjo a mall accordion, a man
dolinmaybe. I called the dances I remem
bered Crom dancin~ with Ralph Page 
mostly singing calls, like Red River Valley 
and Golden Slippers. Everybody ap
plauded and told me I was doing great 
and it made me feel ~ood. So I thought l 
should do more of this. 

When I went bome1 started to study 
how to do this and [bought books and 
records. Of course in 1946 there was not 
so much available. I practised and went to 
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en ook tips over technieken bij her lesge
ven. Na elke dans@ng ik zillen om opmer
kingen op te schrijven. Zelfs a1s ik vond 
dal er iets minder goed was aangepakt 
schreef ik het op om die fout zelf niec te 
maken. Ik leerde mezelf dus callen want 
er waren toen geen cursussen. 

We begonnen met een studentengroep in 
Tufts College in Medford bij Boston, 
Massachusetts. lk was de caller en er wa
ren ook muzikanten. Later werden we ge
vraagd om dansavonden te leiden voor 
andere studenlenorganisaties en voor 
kerkelijke verenigingen. In die tijd werd ik 
ook bevriend met Palpb Page. Hij reed 
nooit met de auco en kwam van New 
Hampshire naar Massachusetts met de 
trein of de bus. Ik had wel een auto en 
bracht hem dinsdags na bet dansen naar 
het station, waar we samen in de auto 
zaten te wachten. We praatten toen veel 
over dansen, over de filosofie van bet dan
sen, en hij leerde me een heleboel nuttige 
tips. 

Ralph Page vertelde op een keer dat 
hij uitgenodigd was als caller op een zo
merdan.skamp in Maine. Zowel square
dans als contradans als dansen van andere 
landen zouden aan bod komen. Michael 
en Mary-Ann Herman uit New York zou
den de internationale dansen voor bun 
rekening nemen. Jane Farwell uit Wiscon
sin, die eigenlijk a1s eerste bet idee had om 
kampcn te organiseren bad al enkele 
kampen gedaan in West-Virginia en zou 
nu dit in Maine doen. Toen Ralph me 
verzekerde dat hij zou gaan ging ik mee. 
En bet is daar dat ik kennis maak'te mel 
internationale dan.sen en bun opwinden
de muziek er ging toen echt een nieuwe 
wereld voor me open. 

Terug thuisgekomen nam ik me voor om 
Jes te geven in zowel Amerikaanse aJs 
inrernationaJe dansen. In die tijd waren er 
al we! verscheidene square- of contra
groepen maar geen enkele voor interna
tionale dansen. Ik starlte dus in de zomer 
op vrijdagavond in een klein zaaltje, en 
tegen de herfst moesten we al verhuizen 
naar een grotere zaal. Ik heb deze groep 

more dances with Ralph.Page and other 
callers. I had a notebook and started to 
write down dances and little tips about 
teachin~ tecbnjques. After a dance I 
would sit down and write down some no
tes about the dance, even if l thought it 
was done p orly so that I wouldn't cfo the 
same mistake. o I taught myself how lo 
call, there were no classes. 

In Tufts College in Medford near Boston, 
Massachusetts, we started a dance for the 
sLUdents. I did the calling and there were 
also musicians. Then we were asked to do 
dances for other student organizations or 
church group . At that time I ~ot rather 
friendly with Ralph Page. He dJdn't drive 
a car and came from New Hampshire to 
Massachusetts by bus or train. I had a car 
so after the dance on Tuesday night I used 
lo bring him ro the station and wait with 
him in the car. He wa really my mentor. 
We talked about dancing, about the phil
osophy of dancing and l got a lot of good 
lips from him. 

One day Ralph Page told me about a 
summer dance camp in Maine, where be 
was invited to call. There would be square 
dancing, contra dancing and also dancing 
from ocher countries. A couple from New 
York, Michael and Mary-Ann Herman, 
would be teaching internaLionaJ dancing. 
A lady from Wisconsin, Jane Farwell had 
previously organized dance camps in 
West Virginia and she was actually the 
lirsl who had bad the idea to organize 
camps, and she was now having chis camp. 
When Ralph said he would definitely go 
there, 1 went loo. There I learnt about 
inlernalional dancing with its exciting 
music, and it really opened up a new 
world for me. 

When I went home I decided to teach 
both American and international danc
ing. At the time there were several groups 
for square or contra dancing but none for 
international dancing. So in the summer
Lime I started on Friday evening in a small 
hall and by fall we had to move to a 
bigger hall. I continued this dance the 
year round -summer, fall, winter, spring-
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geleid bet hele jaar rond -zomer, herfst, 
winter, lente- gedurende 21jaar. Het pro
gram.ma bestond voor de helft uit Ameci
kaanse en voor de helft uit intemationale 
dansen. Gewoonlijk deed ik een contra, 
twee internationale dansen, een set squa
res en weer twee internationale dansen. 
Ik probeerde om elke week iets nieuws te 
brengen en toch ook iets te herhalen van 
de vorige week. Een ingewikkelde inter
nationale dan.s werd de eerste week erg 
grondig uitgelegd, de tweede week iets 
sneller en de derde week werd hij opge
legd voor wie hem al kende. Het moesl 
interessant blijven voor iedereen, maar 
toch niet te moeilijk. Er k'Wamen ook al
tijd njeuwe mensen bij, waardoor bet be
gui van de avond gemakkelijk<?r was.dan 
het einde. lk geloof ook slerk m afwisse
Iing, en gebruikte dus verschillende op
stellingen zoals squares, conlra's, dansen 
zonder partner, paardansen, mixers. lk 
ben ook een perfectionist. Alles werd op
geschreven in programma's, van 1950 tot 
1971, en die bewaar ik nog steeds. lk 
maakte ook een schema met links de dan
sen en bovenaan de data, waarop ik elke 
avond aanduidde welke dansen we de
den. Bij bet ma.ken van een programma 
was het dan eenvoudig te zien welke dan
sen er al een tijd (niet) gedaan werden. Er 
waren natuurlijk ook favoriete dan.sen 
zoals harnbo's of polka's, of bepaalde 
squares en contra's. 

In die lijd was er niet zo'n grote keuze aan 
contra's en squares omdat niemand er 
nieuwe schreeL Bovendien waren de dan
sers ook niet zo genteresseerd in ingewik
kelde dansen. Dansen was ei~nlijk meer 
een sociaal gebeuren waarb1j j~ rnense!1 
kon ontrnoeten. Tegenwoord1g m Amen
ka zijn mensen meer geinteres eerd in de 
dansen dan in de mensen die ze ontmoe
tcn. ln Europa schijnt dansen loch nog 
meer sociaal te zijn al.hoewel hier waar
schijnlijk ook wel menseo zijn die voorna
melijk komen voor de uildagi~g in de 
dans. 1k probeer hel dansen altIJd zo so
ciaal mogelijk te ma.ken. Oat is trouwens 
hel prachlige van contra's: je danst met 
een hoop verscbillende m nsen, het is net 
een mixer waarbij je je partner niet ver-

for 21 years! The program was 50% 
American dancing and 50% interna
tional dancing. [ wouJd do a contra dance 
and then two international dances and 
then a set of square dances and two in
ternational dances. J always tried to have 
something new every week and yet I al
ways repeated som.ething I. did the ~eek 
before. A complicated mtemat1onal 
dance wouJd be very thoroughly ex
plained the first week, the second week a 
little quicker and the third week il would 
be put on for those who knew already. I 
wanted co keep it inceresting for every
body but not too difficult We had always 
new people coming in, so the beginning 
of the evening was easier than the end. I 
also believe strongly in variety, so I would 
always have different formations like 
squares contras dances without part
ner, couple dances mixers. Pm a perfec
tionist so I wrote everything down in 
programs which I still have from 19_50 
Lill 1971. I would also make a chart, with 
the names of the dances on the left and 
the dates across the top, on which I indi
cated the dances we did each evening. 
When making a program itwas then easy 
to see which dances had (not) been done 
for a while. We also had some favourites, 
like hambos or polkas, or certain squares 
and contras. 

At that time there was not such a variety 
in contras and squares because noone 
was writing n w ones. And dancers were 
not so interested in learning complicated 
dances. Dancing was more a social o~
sion, a time Lo meet people. Nowadays rn 
America people are more interested in 
the dances than in the people they meet. 
InEurope dancing still seems to be more 
social, but surely there are also people 
who are looking for the challenge in the 
dance. I alway try lo _make ~cing_ as 
social as I can. That is the mce thing 
about contra : you dance with lots of 
different people, it's li.ke a mixer in which 
you don't lose your partner. 
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liest. 
Hilde: Vertel eens iets over je eigen dan
sen? 

Ted: Mijn eerste succesrijke contra 
Newlywed's Reel, dateert van 1954 e~ 
werd geschreven tijdens onze witte
broodswe~en_Mijn vrouw en ik gingeo na 
ons huwel11k voor een week naar het Mai
ne Folk Dance Camp. Terwijl we ginder 
waren schreef ik de dans, d. w.z. tot op een 
zeker pant en dan wist ik niet meer hoe de 
dans moest eindigen. Jean hielp me toen 
door het einde te suggereren, en hetwerk
te! Voordien had ik ook al wel een paar 
contra's geschreven maar die voldeden 
niet. Tot nu toe heb ik de dansers nog 
nooit onderworpen aan een dans waarvan 
ik niet volleclig tevreden was. 

Rood die tijd begon men stilaan met bet 
schrijven van nieuwe dansen en voor mij 
was het een uitdaging om een choreogra
fie te be den ken die naadloos ineenvloeide 
en zo wcinig mogelijk figuren bevatte. 
Een contra mag ruet te veel figuren heb
b~n want dan kunnen dansers de volgorde 
met meer onthouden als de calls stoppen. 
9ok squares probeerde ik vloeiend en 
mteressant te maken. 

fo. de zesliger jaren begon ik triplets of 
dneparendansen te schrijven. Voor zover 
ik weet had niemand voordien triplets 
met Amerikaanse figuren gemaakt. 
ldee~n ~oor mijn choreografien vind ik 
ook m mternationale dansen (bewegin
gen, overgangen, figuren). Ik probeer 
ec.~ter al te ingewikkelde dingen te ver
ffiljden, bebalve voor speciale workshops 
metgevorderde dansers. Een van de ken
merken van een goede caller is een scher
pe zi~ voor ~eoordeling. Hij moet 
matenaal gebruiken dat niet te moeilijk is 
maar toc.h nog boeiend v?or de groep. 
Veel begmnende callers kiezen te moei
lijk materiaa~ vooral wanneer ze niet vol
doeode opgeleid zjjn om te callen. 
Daardoor schrikken ze mens en af om nog 
ooit te komen dansen en dat betekent een 
heel verlres. Etn van de dingen die een 
caller dus moet doen is bet opbouwen 
van een grool repertoire waaruit je dan 

Hilde: Can you tell something about your 
own dances? 

Ted: The first successful contra I wrote 
was~ 1954. I wrote it on my honeymoon 
and 1t s called Newlywed's Reel. My wife 
and I went to the Maine Folk Dance 
Camp for a week after we were married. 
While we were there I wrote this dance 
and ~y wi!e helped me. I ~ote it up ro a 
certain pomt and then I clidn't know how 
to 7nd it and Jean. suggested the ending, 
which worked. Pnor to that I had tried 
writing some dances but nothing of that 
was.good enough. Up to this day 1 never 
subJe.ct dancer~ to something unless I'm 
positive about 1t. 

About that time people started writing 
new dances and I found it an interesting 
challenge to come up with a choreo
graphy that flowed smoothly and used as 
few figures as possible. In contras the 
figures shouldn't be too numerous be
cause then the dancers can't remember 
them if the caller stops calling. J also tried 
to make squares smooth and interesting. 

Jn the sixties J began writing triplets or 
three couple d~nces . :ro my knowledge 
nobo~y bad wnuen triplets before using 
American fi~ures. I find ideas for my 
choreographies in international dancing 
as well (movements, transitions, figures). 
But I try to avoid things that are too com
plic.ated, except for workshops with ex
penenced dancers. One of the important 
~ngs for a good caller is to have good 
Judgment and to use material that is not 
too difficult but yet is interesting and suit
able for the crowd. A lot of callers who 
are beginning have the problem rhac they 
choose material that is too hard. Espe
cially when they haven't learned how to 
t<:ach well enough, their dancers will be 
cliscouraged of ever dancing again and 
I.hat's a loss. So one of the things you have 
to do as a caller is to build a repertoire so 
chat you have a lot of material. Then you 
can choose the material that is appropri
ate for the group. 
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bet gepaste materiaal voor je groep kan 
kiezen. 

Hilde: Waarmee benje nu bezig? 

Ted: Ik ben nu op pensioen. Ik was apo
Lheker en heh meer clan 30 jaar in een 
apotheek gewerkt. De weekends dienden 
om te dansen. In het begin had ik ook maar 
twee weken vakantie, wal over een perio
de van zo'n 20 jaar stilaan drie en vier 
weken werd. Tjjdens die vakanties ging ik 
naar kampen en verder afgelegen dansac
tiviteiten_ Daarnaast danste ik dichter bij 
huis want verplaatsingen kostten veel tijd 
in het uitgestrekte Amerika ... Al die tiJd 
ging af van mijn kostbarc v~kantiedagen 
en ik wou loch ook nog wat t1Jd doorbren
gen met mijn familie. Dus het is pas sinds 
ik drie jaar gel eden met pensioen ging dat 
ik veel kan reizen en kan gaan dansen 
overal in Amerika en ook in Europa. 

In 1982 heb ik bet boek "Balance and 
Swing ' geschreven, en ik ben nu bezig aan 
her vervolg dat "Swing I.he Next" zal he ten. 
Het is weer een verzameling dansen, met 
muzieknotatie, en de tekst behandelt 
voornamelijk hoe je squares moet callen. 
Ik heb gemerkt dal er heel wat vraag naa.r 
is want er zijn wel veel lesgevers in Ame
rika en Europa die contra's geven, maar 
slecbts weinigen die squares ca.lien. Het is 
natuurlijk moeilijk om dat uit een boek te 
leren, rnaar ik ga zoveel mogeLijk materi
aal verzamelen. Oat is dus bet project 
waarmee ik nu bezig hen en ik heh zowat 
drievierde afgewerkt. Tegen einde 1993 
hoop ik hlermee klaar te zijn. 

Ik hou van lesgeven en reizen omdat 
bet me mogelijk maakl om men en te le
ren kennen. lk hou ervan om mensen ple
zierige momenten te lalen beleven en ik 
vind het prettig om naar hen te kijken als 
zezich amuseren. Lesgeven geeftveel vol
doening aan mensen die er de persoonli jk
heid voor hebben en die bere1d zijn om er 
voor te werken. Het is heerlijk om te voe
len dat je de aanleiding bent geweest voor 
het plezier van anderen. 

Hilde: What are you doing now? 

Ted.: Now I'm retired from my day-job. I 
was a pharmacisr and worked in a store for 
over 30 years. I used the weekends for 
dancing and in the beginning I had only 
two weeks vacalion, which over a period 
of some 20 years gradually became three 
and four weeks. During those vacation 
times I would go to camps or to dances at 
a distance. Other than that I was going to 
dances close to home because it took a lot 
of time to get to other places, the U.S. is a 
big country ... If l took time it was part of 
my vacation time and I also wanted to 
spend some vacation time with my family 
doing other ch.ings. So ir wasn't till I retired 
Lhree years ago Lhat I've been able to travel 
a lot, and now I go to dances all over the 
U.S. and in Europe as well. 

J wrote a book in 1982 "Balance and 
Swing", and now I'm working on a second 
one which will be called "Swmg the next". 
lt will again be a collection of dances, Vii.th 
music and the text of the book will deal 
mostly on how to call squares. I find there 
is a lot of n ed for that because there are 
a lot of new callers all over the U.S. and 
Europe as well who call contras but not 
many call squares. lt's bard to learn from 
a book but rm going to put down as much 
material as I can. So that's the project I'm 
working on now and I'm about three quar
ters of the way through. Hopefully it will 
be ready by the end of 1993. 

Well, I enjoy calling dances and travelling 
because it is an opportunity co meet 
people and to give them a good time - il 
gives me a good time and I feel good when 
I look at people enjoying themselves. Call
ing is very rewarding for people who have 
the personality for it and are willing to do 
the work lo learn it. Tl'sfine to feel that you 
have been the reason for people having a 
good time. 
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