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Beste vrienden en belangstellenden, 
 

Bij deze ontvangt U alweer de tweede Nieuwsbrief van 2017. In deze Nieuwsbrief uitgebreide 
informatie over het aanstaande Euregionaal Festival voor Mandoline-orkesten in Stein. Er is veel 
werk verricht om alles goed in gang te zetten en het ziet ernaar uit dat het net als vorig jaar een 
kwalitatief mooi festival wordt. Zoals ook het vorige festival en de twee Kinder- en Jeugdcon- 
coursen uit de voorgaande jaren vindt ook nu weer het festival plaats in het Multifunctioneel Centrum 
De Grous, dat onderhand gerust de thuishaven van onze Stichting genoemd mag worden. 

 

Naast aandacht voor het Eurofestival in deze nieuwsbrief ook een reminder voor wat betreft het 
Kinder- en Jeugdconcours dat voor december op de agenda staat. 
 

* 
* * 

 
 
 

 

Het Euregionale Festival voor 
mandoline-orkesten 2017 

 
En dan is het zaterdag 16 en zondag 17 september eindelijk zover dat de deuren van De Grous in 
Stein open gaan voor het Euregionale Festival. Het beloven voor mandolinisten en gitaristen twee 
mooie dagen te worden met een keur aan interessante orkesten en ensembles uit België, 
Luxemburg, Duitsland en Nederland. Elk met een eigen stijl en aanpak. Muziek van uit de 
Middeleeuwen via Barok tot Modern. In de vorige nieuwsbrief zijn de orkesten al aan U voorgesteld, 
maar het kan geen kwaad dat nogmaals te doen, ditmaal in volgorde van optreden en met 
vermelding van hun websites of facebook pagina. 

 

 
Op zaterdagavond 16 september om half 
acht zal het Nederlandse Mandoline-Orkest 
de Strings onder leiding van Annemie 
Hermans het festival openen. Hun website: 

 

www.thestrings-stein.nl 
 

Mandoline Orkest The Strings is een 
allround orkest, dat op deze avond naast 
ander aansprekend modern werk de 
succesvolle compositie Die Zauber- 
mandoline van Blettenberg en Hackner 
ten gehore zal brengen. 

http://www.thestrings-stein.nl/


 

 

Als tweede orkest het Königliches 
Mandolinen Orchester Eupen 1923 onder 
leiding van William Trips. Het orkest komt uit 
het Duitstalige deel van België. Hun 
facebookpagina: 

 

www.facebook.com/Kgl- 
Mandolinenorchester-Eupen- 
194130467321432 

 

Het orkest heft een uitgebreid repertoire met 
werken van de barok tot aan de romantiek, 
alsook moderne werken en folklore uit de 
gehele wereld. 

 
 
 
 
 

Het derde optreden wordt verzorgd door het 
Grenzland Zupforchester Aachen onder 
leiding van Josef Wieland. Dit Duitse 
“grensorkest” heeft als website: 

 

http://www.grenzland-zupforchester.de 
 

Door regelmatige samenwerking met 
hedendaagse componisten heeft het orkest 
met talrijke premières de ontwikkeling van 
de hedendaagse orkestmuziek ondersteund. 
Deze avond is onder andere de compositie 
Sadoc van Juan Carlos Muñoz te horen. 

 
 
 

 

 

De avond wordt afgesloten door het Brasschaats Mandoline-Orkest onder leiding van Marcel De 
Cauwer. Dit orkest komt uit het Nederlandstalige deel van België. Hun website: 

 

www.brasschaatsmandolineorkest.be 
 

Het orkest heeft een repertoire dat reikt van de renaissance tot Theodorakis en mikt op een breed 
publiek. Het ijvert het nu al jaren - met succes - voor een ruimere bekendmaking van de tokkel- 
instrumenten, voor de erkenning van de mandoline als volwaardig concertinstrument en mag 
beschouwd worden als een waardige pleitbezorger van de betere mandolinemuziek. 
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Het zondagprogramma wordt ’s middags 
om twee uur geopend door het Mandoline 
Ensemble The Strings (NL) onder leiding 
van Annemie Hermans. Hun website: 

 

www.thestrings-stein.nl 
 

Al veertig jaar draagt het ensemble bij in 
de erkenning van de mandoline als 
volwaardig klassiek instrument door met 
name speciale aandacht te geven aan 
vernieuwing in repertoirekeuze. Naast het 
bij het grote publiek bekende romantische 
repertoire, vertolken The Strings werken 
uit de barok, de klassieke tijd, folklore- 
muziek uit diverse landen en ook heden- 
daags repertoire. 

 

 
 

Het tweede orkest op de zondag is het 
Belgische Cercle Royal des Mando- 
linistes de Malmedy onder leiding van 
Marc Legros. Hun website: 

 

www.mandoline.be 
 

Hun repertoire is rijk geschakeerd: van 
“Yesterday” van Paul McCartney en 
“Stairway to Heaven” van Led Zeppelin via 
“America” en “One Hand, One Heart” van 
Leonard Bernstein, tot “Orfeu Negro” van 
Luiz Bonfa. Ook Vivaldi, Rameau en 
Charpentier worden niet vergeten, 
evenmin als de moderne composities van 
Marlo Strauss. Een allround orkest. 

 
 
 
 
 
 

 
Als derde speelt op zondagmiddag de Duitse formatie 
Capella Aquisgrana onder leiding van Prof. Marga Wilden- 
Hüsgen. Hun website: 

 

www.capella-aquisgrana.eu 
 

Het plezier aan de muziek van het hof en de concertmuziek uit 
de 13e t/m de 18e eeuw, en de creatieve omgang met de 
historische partituren zijn voor de muzikanten van het 
ensemble een inspiratie om levendige en gevarieerde muziek 
ten gehore te brengen. Hierbij wijden zich in het bijzonder de 
muziek uit Spanje en Italië, die in hun tijd een belangrijke rol 
hebben gespeeld voor de ontwikkeling van de mandoline- en 
gitaarmuziek in Europa. 

 
 
 
 

 
Na het optreden van het ensemble is er een kleine plechtigheid met een feestelijk tintje, wanneer 
Marga Wilden-Hüsgen en Marlo Strauss als dank voor hun bijdrage en grote inzet officieel het 
erelidmaatschap van de Stichting International Mandolin & Guitar Meetings aangeboden krijgen. 
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Na de Capella Aquisgrana is het Luxemburg 
Mandolin & Guitar Quartet onder leiding van 
David Da Costa Rio aan de beurt. Het 
kwartet bestaat uit vier jonge, enthousiaste 
musici, die onder andere aan het 
Conservatorium van Esch/Alzette 
(Luxemburg) en aan de Musikhochschule in 
Saarbrücken (Duitsland) bij Juan Carlos 
Muñoz en Mari Fe Pavón gestudeerd 
hebben. Hun repertoire bestrijkt 
verschillende stijlen van de klassieke en 
romantische werken tot aan de moderne 
muziek, waarbij de interpretatie van 
originele werken voor mandoline en gitaar 
op de voorgrond staan. Twee leden van 

het kwartet, David Da Costa Rio en Stéphanie Junio, verzorgen samen met Leoniek Hermans en 
Aimée Vroomen de partijrepetities van het festivalorkest. Het kwartet als geheel heeft jammer genoeg 
geen eigen website. Wel hebben David en Stéphanie allebei een eigen facebook pagina. 
 

David:        https://www.facebook.com/david.rio.104 
 

Stephanie: https://www.facebook.com/SteMandolin/ 
 
 

 
 
 

Het welbekende Haus der Musik 
Trekel verzorgt dit jaar op het 
festival de professionele stand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het festival wordt afgesloten met het feestelijk optreden 
van het festivalorkest onder leiding van de bekende en 
veelgevraagde Franse mandolinist en componist Vincent 
Beer-Demander. Zijn website is het bezoeken meer dan 
waard: 
 

www.vincentbeerdemander.com 
 

Het festivalorkest bestaat uit leden van de deelnemende 
orkesten en ensembles plus verdere belangstellende, 
enthousiaste mandolinisten en gitaristen „van buiten“. Zij 
spelen delen uit de Neuer Tierkreis van de in 1960 
geboren Estse componist Urmas Sisask (Löwe, Widder, 
Schütze). Vorig jaar was het festivalorkest een groot 
succes en ongetwijfeld zal dat succes zich dit jaar 
herhalen. 

 

De website van Trekel geeft een mooi overzicht van 
wat het Haus der Musik aan muziekvrienden te 
bieden heeft: 
 

www.trekel.de 
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Programmaoverzicht Euregionaal Festival 
 
 
Zaterdag 16 september 
 

19.30 u. - 20.00 u.  Mandoline-Orkest The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans   

20.15 u. - 20.45 u.  Königliches Mandolinen Orchester Eupen 1923 (B) o.l.v. William Trips  

21.00 u. - 21.30 u.  Grenzland Zupforchester Aachen (D) o.l.v. Josef Wieland   

21.45 u. - 22.15 u.  Brasschaats Mandoline-Orkest (B) o.l.v. Marcel De Cauwer 

 
 
Zondag 17 september 
 

14.00 u. - 14.30 u.  Mandoline-Ensemble The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans                            

14.45 u. - 15.15 u.  Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy (B) o.l.v. Marc Legros                      

15.30 u. - 16.00 u.  Capella Aquisgrana (D) o.l.v. Prof. Marga Wilden-Hüsgen                                     

16.00 u. - 16.10 u.  Uitreiking erelidmaatschap Prof. Marga Wilden-Hüsgen en Dhr. Marlo Strauss     

16.20 u. - 16.50 u.  Luxemburg Mandoline & Guitar Quartet (Lux) o.l.v. David Da Costa Rio                

17.05 u. - 17.35 u.  Festivalorkest o.l.v. Vincent Beer-Demander  

 

 
 
 

Resumerend: 
 
 

Wat?                      Euregionaal Festival voor mandoline-orkesten en ensembles 2017 
 

Wanneer?  zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 
 

Hoe laat? zaterdag 16 september 19.30 uur 

zondag 17 september 14.00 uur 

Waar?                    het Multifunctionele centrum De Grous, Heerstraat Centrum 38 
 

6171 HW  Stein (Zuid Limburg) 
 

Toegangsprijs?   vrije gave 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Het Euregionale 
Kinder- en Jeugdconcours 2017 
mandoline solo, mandoline plus, 
gitaar plus 

 
 
 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven is, wordt op zaterdag 2 december 2017, het EUREGIONALE 

KINDER- EN JEUGDCONCOURS VOOR MANDOLINE SOLO, MANDOLINE PLUS, GITAAR PLUS gehouden. Ook nu 

weer in het Multifunctionele Centrum De Grous in Stein. Het concours is bestemd voor jonge spelers 

geboren in 2001 of later. Het concours is voor veel jonge spelers de opstap naar 

een mooie muziekcarrière, als professional of als bevlogen amateur. Je leert veel andere jonge spelers 

kennen, krijgt plezier in het spelen met serieuze medespelers. En het komt allemaal de kwaliteit van 

het spel ten goede. 
 
De vorige nieuwsbrief heeft al uitgebreide informatie gegeven over dit spannende concours dat nu al 

weer voor de derde keer gehouden wordt. We verwijzen U graag naar onze website: 
 

https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2017/ 
 

 

Belangstelling of wilt U meer weten? 

Dan verwijzen wij U graag naar mevrouw Leoniek Hermans: 

leoniek.hermans@hotmail.nl 
 

 

Bestuur en Muziekcommissie 
 
 

Bestuur:   Voorzitter:  Dhr. H. Hermans  

   Secretaris:  Mevr. A. Hermans  

   Penningmeester:  Mevr. M. Verheij 

   2e Penningmeester: Mevr. L. Hermans 

  Leden:         Dhr. W. Cremers 

           Dhr. W. Poeth 
 

Muziekcommissie: Voorzitter:  Mevr. L. Hermans  
  Leden:   Mevr. G. Abts 

      Mevr. A. Vroomen-Roebroeks 

      Dhr. B. Ludemann 

      Dhr. J.C. Muñoz 
 

Ereleden van de Stichting IMGM:  Prof. M. Wilden-Hüsgen 

        Dhr. M. Strauss 
 

De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het promoten en stimuleren van de mandoline- en 

gitaarmuziek via internationale samenwerking en uitwisseling. Een uitgebreide beschrijving van de 

doelstellingen van de Stichting vindt U op onze website: 
 

https://img-meetings.nl/wat-doen-we 
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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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