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Beste vrienden en belangstellenden,
Bij deze ontvangt u Nieuwsbrief nummer 2, juni 2016, met verdere informatie over het
Euregionale Festival voor mandoline-orkesten en ensembles dat gehouden wordt in Stein op
9 en 10 juli 2016. Verder informatie over het Kinder- en Jeugdconcours Mandoline solo,
Mandoline plus en Gitaar plus dat gepland is voor 9 oktober 2016. Beide gebeurtenissen
vinden plaats in het Multifunctionele Centrum De Grous, Heerstraat Centrum 38, 6171 HW
Stein (Zuid-Limburg, Nederland).

EUREGIONAAL FESTIVAL
VOOR MANDOLINE-ORKESTEN EN ENSEMBLES
Hiernaast de poster van het festival.
Het belooft een hele belevenis te worden.
Zaterdagavond vanaf half acht tot kwart over tien
optredens van 3 orkesten/ensembles voor publiek
terwijl zondagmiddag vanaf drie uur 4 optredens
van verschillende formaties voor publiek
plaatsvinden.
Als laatste staat op zondagmiddag een uitvoering
gepland van delen uit een nieuw werk van de
bekende componisten Dominik Hackner en Aris
Alexandros Blettenberg, Die Zaubermandoline,
gedirigeerd door Dominik Hackner. Het stuk wordt
uitgevoerd door de leden van de aan het festival
deelnemende orkesten, aangevuld met
belangstellende musici uit de verdere mandoline- /
gitaarwereld. De repetities voor Die Zaubermandoline zijn op zaterdagmiddag en zondagmiddag.
Ze worden geleid door Dominik Hackner.

Toegangsprijs Festival: vrije gave

Hieronder foto’s van de deelnemende ensembles en orkesten, een brief van Leoniek voor
mandolinisten en gitaristen die belangstelling hebben in deelname aan de tutti-uitvoering van
het stuk van Hackner en Blettenberg en verder het programma van 9 en 10 juli.
Klik op de afbeeldingen voor verdere informatie.

De deelnemende orkesten en ensembles in volgorde van opkomst

Mandoline-Orkest The Strings (NL) – zaterdagavond

Mandoline-Ensemble Giocoso (AUT) zaterdagavond

Marijke en Michiel Wiesenekker & Maxim Lysov
(RU/NL/D) – zaterdagavond

Mandoline-Ensemble The Strings (NL)
zondagmiddag

Duo Leoniek Hermans en Natalia Marashova (NL/ RU)
zondagmiddag

Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy (B)
zondagmiddag

Dominik Hackner (D)
dirigent van het Festival Orkest met
enkele delen uit Die Zaubermandoline
zondagmiddag

De concerten bieden een zeer breed scala aan mandoline-muziek. Van Barok tot
hedendaags, van populaire tot serieuze muziek, volksmuziek van Ierland tot Rusland en ZuidAmerika, Klezmer, filmmuziek. Wat de ensembles en orkesten verbindt is hun liefde voor het
instrument en de intentie daar dan ook het allerbeste uit te halen.

Uitnodiging van Leoniek Hermans om mee te spelen
met de uitvoering van delen uit Die Zaubermandoline

Beste muziekvrienden,
Zoals jullie weten vindt er op 9 en 10 juli het Euregionale Festival plaats. Tijdens
dit festival zijn er een tweetal concerten en er wordt er een groot festivalorkest
gevormd door de deelnemende orkesten, onder leiding van dirigent Dominik
Hackner. Graag willen we ook andere spelers uitnodigen om hieraan deel te
nemen. Er worden enkele delen ingestudeerd en uitgevoerd van het zeer mooie
werk “die Zaubermandoline”, gecomponeerd door Dominik Hackner en Aris
Alexander Blettenberg.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we met zijn allen een heel groot orkest
kunnen vormen! Wanneer je wilt deelnemen, stuur dan een e-mail naar:
leoniek.hermans@hotmail.nl
(spelers van de orkesten die al aan de concerten deelnemen, hoeven geen mail
te sturen)
De repetities zijn:
-zaterdag 9 juli 14.30u. – 17.30u.
-zondag 10 juli 13.00u. -14.00u.
Het werk wordt uitgevoerd tijdens het concert van zondag 10 juli 15.00 u, in
MFC De Grous te Stein.
Met vriendelijke groet,
Leoniek Hermans

Programma van zaterdag 9 en zondag 10 juli 2016
Zaterdagmiddag 9 juli - de repetities
14.30 uur - 15.45 uur

15.45 uur - 16.00 uur
16.00 uur - 17.30 uur

Techniek + partijrepetitie voor deelnemers aan het Festival Orkest
(delen uit Die Zaubermandoline van Aris Alexander Blettenberg en
Dominik Hackner) door Leoniek Hermans, Natalia Marashova,
Annemie Hermans, Marijke en Michiel Wiesenekker, Maxim Lysov
Pauze
repetitie Festival Orkest o.l.v. Dominik Hackner

Zaterdagavond 9 juli - CONCERTPROGRAMMA
19.30 uur - 20.15 uur
20.30 uur - 21.15 uur
21.30 uur - 22.15 uur
22.15 uur

Mandoline-Orkest The Strings o.l.v. Annemie Hermans
Ensemble Giocoso o.l.v. Natalia Marashova
Trio Marijke en Michiel Wiesenekker & Maxim Lysov
Gezellige nazit

***********
Zondagmiddag 10 juli - generale repetitie
13.00 uur - 14.00 uur

generale repetitie Festival Orkest o.l.v. Dominik Hackner

Zondagmiddag 10 juli - CONCERTPROGRAMMA
15.00 uur
15.50 uur
16.00 uur
16.15 uur
17.15 uur
17.30 uur

-

15.45 uur
16.00 uur
16.15 uur
17.00 uur

Mandoline-Ensemble The Strings o.l.v. Annemie Hermans
Duo Leoniek Hermans & Natalia Marashova
Pauze
Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy o.l.v. Marc Legros
Festival Orkest met delen uit “Die Zaubermandoline” o.l.v. Dominik
Hackner
Gezellige nazit

Adi Karperien zal aanwezig zijn met de professionele stand van muziekhandel Klaus Doll uit
Steinfurt (Duitsland). Voor verdere informatie verwijzen we graag naar zijn facebookpagina:
www.facebook.com/klausdollmusikinstrumente.

KINDER- EN JEUGDCONCOURS
MANDOLINE SOLO, MANDOLINE PLUS EN GITAAR PLUS

Voor de tweede maal organiseert de Stichting International Mandolin & Guitar Meetings het
kinder– en jeugdconcours. Het concours vindt plaats op zondag 9 oktober plaats in het
Multifunctioneel Centrum De Grous in Stein. Het concours is bestemd voor jonge spelers,
geboren in 2000 of later.
Net als vorig jaar belooft het weer een mooi en spannend concours te worden met een
internationale vakjury. Ook voor jonge spelers is het altijd leuk om elkaars krachten te meten.
Maar toch is winnen bij dit concours niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat ze met
andere jonge spelers samen zijn, muzikale ideeën met elkaar kunnen uitwisselen en dat ze,
als het een beetje meezit, mooie vriendschappen kunnen sluiten. Zo opent het concours
nieuwe muzikale werelden voor zowel de deelnemers als de toeschouwers.
De internationale vakjury bestaat uit gerenommeerde podiumkunstenaars en
muziekpedagogen:






Leoniek Hermans, voorzitster, mandoliniste uit Stein (Nederland)
Annette Kruisbrink, gitariste en componiste uit Zwolle (Nederland)
Maxim Lysov, gitarist uit Wuppertal (Duitsland)
Juan Carlos Muñoz, mandolinist uit Esch / Alzette (Luxemburg)
Daniëlle de Rover, mandoliniste uit Hardinxveld - Giessendam (Nederland)

Tijdens het concours zullen er workshops worden gegeven door Marlo Strauss en Michiel
Wiesenekker. De artistieke leiding van het Concours berust bij Prof. Marga Wilden - Hüsgen.
Meer weten over het concours?
Kijk dan op onze website: https://img-meetings.nl/kinderconcours-2016
Daar staat alle informatie die nodig is. En als eenmaal het besluit gevallen is om mee te doen,
dan vind je daar ook het aanmeldingsformulier. We hopen in oktober een enthousiaste groep
deelnemers te mogen begroeten!

Algemeen
Voor actuele informatie kunt u ook terecht op onze website
https://img-meetings.nl/agenda/
Wilt u toekomstige Nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klikt u dan op "Uitschrijven" in de
rode balk hieronder. U wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.
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