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Beste vrienden en belangstellenden,
Hierbij ontvangt U de eerste Nieuwsbrief van de STICHTING INTERNATIONAL MANDOLIN & GUITAR
MEETINGS. Onze Stichting heeft zich als voornaamste doel gesteld de mandoline- en gitaarmuziek
via internationale samenwerking en gezamenlijke uitvoering te promoten door het organiseren van
meetings die het verdiepen en verbreden van de kennis van en de waardering voor de mandolineen gitaarmuziek in het algemeen stimuleren.
Het Stichtingsbestuur is begrijpelijkerwijs sterk geëngageerd op het gebied van de mandoline en de
gitaar. Voorzitter is Hary Hermans, bekend als drijvende kracht achter het Mandoline-Ensemble en
Mandoline-Orkest The Strings. Verder hebben internationaal bekende mandolinisten zich aan de
Stichting gelieerd:
1. Gerda Abts uit België, verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (België),
2. Juan-Carlos Muñoz uit Luxemburg, verbonden aan het Conservatoire van Esch-Alzette
(Luxemburg) en aan de Musikhochschule Saarbrücken (Duitsland) uit Luxemburg,
3. Marlo Strauss uit Duitsland, verbonden aan de Musikakademie Eupen (België),
4. Benny Ludemann uit Nederland, oud hoofdvakdocent mandoline aan het Conservatorium van
Amsterdam en aan het Brabants Conservatorium in Tilburg (allebei in Nederland),
5. Leoniek Hermans uit Nederland docente mandoline en klarinet aan het Centrum voor Muziek
Dans en Cultuureducatie “Artamuse” in Sittard en docente voor mandoline aan de Kumulus
Muziekschool in Maastricht (allebei in Nederland).
Prof. Marga Wilden Hüsgen uit Aken draagt de muzikale eindverantwoordelijkheid. Tot aan haar
emeritaat in 2007 was zij als Professor Mandoline verbonden aan de Musikhochschule Köln. Op
mandolinegebied mag zij een wereldautoriteit genoemd worden.

Op de foto’s hieronder de leden van de muziekcommissie.
Klik op hun naam voor verdere informatie.
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Twee events in 2016
In het kader van de doelstelling vinden in 2016 twee belangrijke events plaats:
1. Internationaal Festival voor mandoline-orkesten en ensembles op 9-10 juli 2016. Het
festival wordt gehouden in De Grous in Stein (NL). Deelnemende orkesten zijn:
 Mandoline Ensemble The Strings uit Stein (Nederland),
 Mandoline Orkest The Strings uit Stein (Nederland),
 Ensemble Giocoso uit Graz (Oostenrijk),
 Mandolinenorchester Cercle Royal des Mandolinistes Malmedy (België)
 Gitaar en Mandoline Trio Marijke Wiesenekker, Maxim Lysov & Michiel Wiesenekker
(Rusland / Nederland / Duitsland).

In de nieuwsbrief van juni meer informatie over de deelnemende orkesten, hun dirigenten, de
concerttijden, repertoire en toegangsprijzen. Belangstellenden kunnen in elk geval nu alvast
een plekje reserveren in hun agenda. Het belooft een mooi festival te worden met prikkelende
optredens en ter afsluiting op zondag een gezamenlijk optreden van alle deelnemers onder
leiding van Dominik Hackner, de bekende Duitse dirigent die onder meer het
Landeszupforchester Nordrhein - Westfalen "Fidium Concentus" onder zijn hoede heeft.

2. Internationaal Concours voor jonge mandolinisten en gitaristen tot en met 16 jaar.
Het concours wordt gehouden op 9 oktober 2016 in De Grous in Stein. Voor een verslag van
het vorige concours uit 2015 verwijzen wij graag naar de website van onze Stichting. Klik hier.
In een latere Nieuwsbrief volgt verdere informatie. Voor wie nu al belangstelling heeft of
overweegt aan het concours deel te nemen, verwijzen we graag naar de secretaris van onze
Stichting, mevrouw Leoniek Hermans.

Multifunctioneel Centrum De Grous in Stein
Het Multifunctioneel Centrum De Grous is gevestigd in Limburgse dorp Stein. Een mooi gebouw op
een mooie locatie, voor tal van verenigingen een thuishaven. Ook voor Mandoline-Orkest en
Ensemble The Strings onder leiding van Annemie Hermans. Het is een goed geoutilleerd gebouw
met een prettige zaal, voldoende repeteer- en inspeelruimte, een gezellig café en (bij mooi weer)
een gezellig terras. En belangrijk: een prima akoestiek.
Vorig jaar oktober vond hier in De Grous het eerste INTERNATIONALE KINDER-
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MANDOLINE SOLO EN MANDOLINE PLUS 2015 plaats. We rekenen dit jaar op 9 oktober op een even
mooi concours en hopen even gemotiveerde jonge spelers op het podium te mogen begroeten!
Hieronder een foto van de feestelijke prijsuitreiking in 2015.

Annemie Hermans presenteert de uitslagen van het concours

Op naar een goede toekomst voor de mandoline


extra informatie voor sponsoren en sympathisanten

Zoals boven al beschreven heeft de Stichting International Mandolin & Guitar Meetings als doel
om via internationale samenwerking de mandoline- en gitaarmuziek te promoten door het
organiseren van meetings die het verdiepen en verbreden van de kennis en niveau van en de
waardering voor de mandoline- en gitaarmuziek stimuleren.
In 2016 wil de Stichting daarom de volgende activiteiten organiseren:


het vullen van de website over mandoline en gitaar en de activiteiten, met daaraan
gekoppeld een nieuwsbrief en de mogelijkheden tot het plaatsen van logo's van sponsoren.
http://www.img-meetings.com/



het organiseren van een euregionaal/internationaal jeugd mandoline- en gitaar
solistenconcours in Stein met daarbij in het programmaboekje ruimte voor advertenties van
sponsoren.



een euregionaal/internationaal mandoline-orkestenfestival op 9 en 10 juli 2016 te Stein met
deelnemers uit België, Duitsland, Oostenrijk en Nederland met ook hier weer in het
programmaboekje ruimte voor advertenties van sponsoren

Tijdens alle activiteiten is het mogelijk banners van sponsoren te plaatsen. Ook is het mogelijk om
logo's van sponsoren op de aanhangwagen van Mandoline-Orkest The Strings te laten plaatsen.
Deze aanhangwagen is minimaal één maal per week op de weg te zien o.a. voor het vervoer van
onze geluidsinstallatie naar concerten. In overleg zijn er natuurlijk nog meer mogelijkheden.
Draagt u de mandoline een warm hart toe en bent u geïnteresseerd sponsor of anderszins
begunstiger van de Stichting te worden, dan kunt u dat laten weten aan ons secretariaat. Er zal
dan contact met u worden opgenomen door de voorzitter, Dhr. Hary Hermans, tel. 06-23291316.

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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