
  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Nr. 2, augustus 2020 
 

 

 

 

Beste vrienden en belangstellenden, 

 

Hierbij de tweede Nieuwsbrief van 2020 met daarin de aankondiging van het Eu-

regionaal Kinder- en Jeugd Concours 2020 in Stein en het Euregionaal Festival voor 

Mandoline Orkesten in 2021. 
 

Voor iedereen, dus ook voor de muziekwereld, is 2020 een niet zo’n heel makkelijk 

jaar geweest. Het Corona-virus heeft ervoor gezorgd, dat veel uitvoeringen gecan-

celd moesten worden, terwijl ook de repetities van orkesten door de aangescherpte 

veiligheidsregels vaak niet of nauwelijks realiseerbaar bleken. Dat betekende voor 

onze Stichting, dat het Euregionaal Festival voor Mandoline Orkesten dit jaar    

jammer genoeg niet door heeft kunnen gaan. Maar gelukkig lijkt 2021 weer       

voorzichtig ruimte te geven voor dit prachtige festival, één van de hoogtepunten   

van het Euregionale mandoline-jaar! 

 

 

Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2020 

Mandoline Solo, Mandoline Plus, Gitaar Solo en Gitaar Plus 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gelukkig kan het Kinder- en Jeugd-Concours 2020 met een stipte inachtneming van 

de geldende veiligheidsregels wel doorgang vinden, ook dankzij de samenwerking 

met Scholengemeenschap Groenewald, de Federatie van Limburgse Mandoline 



Verenigingen en het Mandoline Orkest en Mandoline Ensemble The Strings uit 

Stein. Nieuw is dat dit jaar ook jonge gitaarsolisten kunnen deelnemen! Groenewald 

is een locatie met een grote aula en mooie lokalen voor de workshops en het         

inspelen door de deelnemers. Zo hopen we als Stichting samen met de jonge     

spelers en hun publiek het jaar 2020 toch nog mooi af te sluiten!  
 

Het concours zal op zaterdag 21 november 2020 gehouden worden in het gebouw 

van Scholengemeenschap Groenewald, Kinskystraat 15, 6171 LX Stein. Een dag 

eerder dus, dan in de eerste Nieuwsbrief aangekondigd is. Belangstellenden zullen 

deze wijziging graag in hun agenda noteren! 
 

Het concours is bestemd voor kinderen en jongeren geboren in of na 2004. Hun 

prestaties worden beoordeeld door een gerenommeerde vakjury bestaande uit Leo-

niek Hermans, mandoliniste (NL), Annette Kruisbrink, gitariste (NL). De muzikale  

leiding ligt bij Prof. Marga Wilden Hüsgen, mandoliniste, muziekpedagoge en            

muziek-researcher (Dld). Voor elke deelnemer is er na afloop van het concours een 

leuke herinnering, voor de winnaars zijn er mooie prijzen. En natuurlijk dit jaar weer 

voor diegenen die de beste uitvoering van een moderne compositie gegeven      

hebben, de speciale Hary Hermans Prijzen, ontworpen door Marieke Russel en  

Moniek Op den Camp. De prijsuitreiking vindt vanzelfsprekend weer plaats door 

hoogwaardigheidsbekleders uit de Gemeente Stein. 
 

Afgezien van het concours zelf belooft het in Groenewald een leuk aangeklede dag 

te worden met voor de jeugd onder meer beeldende kunst en kunstopvang. Als  

thema is gekozen voor het nog steeds wat mysterieuze Ierland. Ook worden er voor 

de deelnemers door Marlo Strauss en Aimée Vroomen nog twee workshops           

gegeven, die zullen uitmonden in het workshop-orkest. Marlo heeft voor de work-

shops en voor het orkest een spannende muziek gecomponeerd: “Irish morning and 

Irish dance”. Verder wordt de dag nog aangekleed met de professionele stand van  

Geffroy Instrumente uit Aken. Daarnaast is het voor deelnemers en bezoekers   

mogelijk om in te schrijven voor een overheerlijke lunch verzorgd door partycentrum 

Merode. Deze zal ca. € 11,- p.p. kosten. Al met al belooft het een goed gevulde dag 

te worden 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ierse vlag met harp 

 

 

 



Maatregelen in verband met corona 

 

Helaas blijft Corona / Covid-19 nog steeds een rol spelen. Om het concours voor 

iedereen veilig en prettig te laten verlopen houden we ons uiteraard aan de gel-

dende maatregelen die verspreiding van het Covid-19 virus moeten beperken. Wij    

vragen dan ook van alle bezoekers de standaard maatregelen in acht te nemen: 
 

• Heb je klachten? Blijf dan thuis. Dit geldt ook als huisgenoten klachten hebben. 

• Was vaak je handen. 

• Hou 1,5 meter afstand 

• Schud geen handen 

• Hoest en nies in je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Zorg dat je alle benodigde materialen zelf bij je hebt zodat je niets van anderen 

hoeft te gebruiken 

• na inschrijving zal iedereen een instructiemail krijgen waarin staat hoe vooraf 

het inschrijfgeld betaald moet worden, aangezien dit i.v.m. corona niet op de 

dag zelf geïnd zal worden. 

 
 

Daarnaast zullen we als organisatie nog een aantal maatregelen nemen: 
 

• Bij het plannen van de activiteiten is het streven het aantal tussentijdse        

verplaatsingen tot een minimum te beperken 

• Eet- en drinkpauzes worden ingericht met inachtneming van de bekende   

maatregelen. 

• We maken gebruik van vaste looproutes tussen de diverse lokalen 

• Er worden desinfectiemiddelen beschikbaar gesteld voor materiaal en meubilair 

• Het publiek krijgt een vaste plek in de zaal, één gezelschap per tafel 

• Van alle aanwezigen wordt gevraagd om op vrijwillige basis contactgegevens 

achter te laten, om eventueel bron- en contactonderzoek te bespoedigen.       

De gegevens worden na twee weken vernietigd. 

• De organisatie zorgt voor voldoende vrijwilligers voor het begeleiden van de 

deelnemers en het helpen schoonmaken van materiaal.  

 

 

Alle relevante informatie op rij 
 

Voor alle relevante informatie betreffende het concours, waarbij onder meer 

het concours-reglement, verwijzen wij u graag naar het aan deze nieuwsbrief 

toegevoegde concrete overzicht. 

 

Graag verwijzen wij in deze ook naar onze website: 

https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2020 

 

 

https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2020


Enkele hoogtepunten uit het Concours van 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gastoptreden van het 

JuniorZupfOrchester NRW 

o.l.v. Olga Dubowskaya 

 

 

 

 
 

 

Op de foto links overhandigt de wethouder Hub Janssen de Hary Hermans Prijs  
aan het duo Elias Huertas Klein en Victor Teulings; op de foto rechts krijgt het duo  

Floor Bruinen en Mischa Hermans de prijs uit handen van Marieke Russel 
 

 

Het grote workshop-orkest o.l.v. Marlo Strauss en Aimée Vroomen 



Aankondiging Euregionaal Festival  

voor Mandoline Orkesten 

 
 

 

Het Euregionale Festival voor Mandoline 

Orkesten zal (onder voorbehoud van de 

ontwikkelingen rond Corona) ook in 2021 

weer worden gehouden in het bekende 
  

    Multifunctioneel Centrum De Grous,  

    Heerstraat Centrum 38,  

    6171 HW  Stein (Zuid Limburg).  

 

De geplande data zijn: zaterdag en zondag                    

13 en 14 maart 2021. 

 

 

 

 

Algemeen 
 
 

 

Voor actuele informatie kunt u 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. 

 

 

Facebook        Website       Email 
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Concreet Overzicht 



 
 

Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2020 

Mandoline Solo, Mandoline Plus 

Gitaar Solo en Gitaar Plus 
 

In samenwerking met 

Scholengemeenschap Groenewald Stein & Federatie van Limburgse Mandoline Verenigingen 

 

****************************************************************** 
 

Plaats: 

Scholengemeenschap Groenewald Stein (Lb), 
Kinskystraat 15, 6171 LX Stein (Zuid-Limburg NL) 

 
Datum en tijd: 

Het concours wordt gehouden op zaterdag 21 november 2020.  
Het concours begint om 10:00 uur en duurt tot 18:00 uur. 
De zaal opent om 9:00 uur. 
 

Leeftijdsgroepen 

Het concours is bestemd voor jonge spelers geboren in 2004 of later.  
 

Workshops 

Tussen de optredens door worden er workshops georganiseerd voor alle deelnemers. 
Door Marlo Strauß (D) wordt hiervoor speciaal een compositie gemaakt. 

 
*************************************************************************** 
 

Afdelingen 

Derde afdeling:     beginners    

Tweede afdeling:    licht tot middel   

Eerste afdeling:     middel tot gevorderd  

 

*************************************************************************** 

https://www.google.nl/maps/place/Scholengemeenschap+Groenewald/@50.9604435,5.7757089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0c6c9b5e0574f:0xf0790aecc33f0fc3!8m2!3d50.9604435!4d5.7778976


In elke afdeling mogen zich de volgende categorieën aanmelden:  

Categorieën 

1. Mandoline Solo, Gitaar Solo,  

Optreden als solo-instrument of met begeleiding  
 
Deelnemers Afdeling 3: 
De docent(e) mag zijn/haar jonge leerling begeleiden. Hierbij zijn ook duo’s voor 2 instru-
menten toegestaan. De deelnemer moet de 1e stem spelen. 
Deelnemers Afdeling 2 en 1: 
Begeleiding door de docent is NIET toegestaan. Begeleiding is mogelijk door 

a) een andere muzikant 
b) een jeugdige muzikant die in de leeftijdgrens van het concours past.  

Op wens kan deze jeugdige muzikant ook beoordeeld worden. 
 

2. Mandoline en Gitaar Plus: 

Homogene en heterogene ensembles zijn beide toegestaan. 

duo  =  twee mandolines - twee gitaren - mandoline en gitaar 
trio =  drie mandolines -  twee mandolines plus gitaar of mandola -  drie gitaren –  

twee gitaren plus mandoline of mandola – één gitaar plus twee mandolines 
kwartet =  met de instrumenten mandoline, mandola en gitaar 

 
Combinaties met andere instrumenten op aanvraag 
 

*************************************************************************** 
Duur van de optredens 

Mandoline Solo  - Gitaar Solo -  Mandoline en Gitaar Plus 

 

• Afdeling 2 en 3:  5 tot 10 minuten 

• Afdeling 1:   10 tot 15 minuten 
 
Er worden minimaal 2 werken uit verschillende stijlperiodes uitgevoerd, waarvan één een he-
dendaagse compositie moet zijn. Er mogen geen bewerkingen worden gespeeld, met uitzonde-
ring van werken uit de Renaissance en vroegbarok 
 
Er wordt geen verplicht werk opgegeven. 
 

*************************************************************************** 
Aanmelding 

Via E-mail :  img.meetings.2015@gmail.com 
 

 
Inschrijfkosten: voor alle categorieën 10,00 € per deelnemer, 
 

Begeleiding door muzikanten die niet beoordeelt worden zijn vrij van deelnamekosten 
 
  

 
UITERSTE DATUM VOOR AANMELDING : 15 OKTOBER 2020 

 

 

mailto:img.meetings.2015@gmail.com


*************************************************************************** 
De Jury 

 

De Jury bestaat uit gerenommeerde podiumkunstenaars en muziekpedagogen  
uit de internationale mandoline- en gitaarwereld: 

 

  Leoniek Hermans   Mandoliniste (NL) 

  Annette Kruisbrink   Componiste en Gitariste (NL) 

 
De muzikale leiding van het concours is in handen van Professor Marga Wilden Hüsgen (D) 

 

 

*************************************************************************** 
 

Prijzen 

Prijzen: In de afdelingen 1 en 2 worden er ieder een eerste, tweede en derde prijs 
uitgereikt. Bovendien is er voor de afdelingen 1 en 2 een speciale Hary Hermans Prijs 
voor de meest bijzondere uitvoering van een hedendaagse compositie.  
Alle deelnemers uit alle afdelingen ontvangen een oorkonde. 
 

 
*************************************************************************** 
 
 
De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 
STICHTING INTERNATIONAL MANDOLIN & GUITAR MEETINGS en van de GEMEENTE STEIN.  
Na afloop is er een optreden van de workshop-ensembles.  
 
 
 

*************************************************************************** 
Foto’s 

Gedurende de gehele dag worden foto’s gemaakt, zowel van de workshop, de optredens alsook 
portretfoto’s van alle deelnemers. 
Deze foto’s worden gebruikt voor promotiedoeleinden en worden op website alsook social me-
dia gepubliceerd. 
Met de registratie voor het concours wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden.  
Foto’s kunnen altijd worden teruggetrokken middels de betreffende foto op te sturen (ovv intrek-
ken foto) naar img.meetings.2015@gmail.com.  
Indien men met deze voorwaardes  niet wil instemmen dient dit aangegeven te worden bij de 
inschrijving, middels een mail te sturen aan bovengenoemd emailadres. 
 
 
 
 

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag  
naar onze website en naar onze pagina op facebook. 

mailto:img.meetings.2015@gmail.com
http://www.img-meetings.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-International-Mandolin-Guitar-Meetings-393318257522999/


Inschrijving 
  

 

Instrument  _____________________________________________________________ 

 

Achternaam  _____________________________________________________________ 

 

Voornaam  _____________________________________________________________ 

 

geb.datum  _____________________________________________________________ 

 

Postcode/plaats              _____________________________________________________________ 

 

Straatnaam en nr. _____________________________________________________________ 

 

Telefoon  _____________________________________________________________ 

 

Email   _____________________________________________________________ 

 

Hoeveel jaar les? _____________________________________________________________ 

 

Wie zijn de docent(en)?  _____________________________________________________________ 

 

Afdeling/Categorie  _____________________________________________________________ 

 

Begeleider?  _____________________________________________________________ 

 

  Begeleider wil beoordeeld worden:  JA - O   /    NEE  - O     / Graag aankruisen 

 

****************************************************************** 
 

Muziekwerk 
 

 

Componist (leefde van-tot) 
(voor- en achternaam vermelden) 

 
Tijdsduur 
(minuten) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Met deze inschrijving onderteken ik de voorwaarden voor dit concours. 

 

     Plaats, datum              Handtekening deelnemer /ouders 

 

     ____________________________          ________________________________ 
 

(Bij duo/trio/kwartet deelname graag dit formulier voor elke deelnemer apart invullen en gezamenlijk opsturen) 

 


