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Beste vrienden en belangstellenden,  

 

Bij deze ontvangt U alweer de eerste Nieuwsbrief van 2017. Het afgelopen jaar is afgesloten met een 

succesvol Kinder- en Jeugdconcours en ook dit jaar heeft de Stichting weer twee mooie activiteiten op 

de agenda: 
 

 op zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 het Euregionale Festival voor mandoline-

orkesten en ensembles.  

 op zaterdag 2 december 2017 het Euregionaal Kinder- en Jeugdconcours Mandoline solo, 

Mandoline plus en Gitaar plus.  

 

Tenslotte is er een bestuurswisseling geweest en zullen de terugtredende bestuursleden en leden van 

de muziekcommissie Prof. Marga Wilden-Hüsgen en Marlo Strauss tot erelid van de Stichting worden 

benoemd. In deze Nieuwsbrief wordt het nieuwe bestuur aan u voorgesteld 
 

*    * 
 

 
Het Euregionale Festival 
voor mandoline-orkesten en  
ensembles 2017 
 

Het belooft ook dit jaar opnieuw een mooi festival te worden. De Stichting is erin geslaagd acht 
internationaal bekende orkesten en ensembles uit de Euregio te contracteren en daarbij een paar 
gastorkesten uit België en Luxemburg. Met recht dus: een euregionaal festival. De deelnemende 
orkesten zijn: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle Royal  

des Mandolinistes de Malmedy (B)  

o.l.v. Marc Legros 



 

 

 

 

 

 

 

 

Königliches Mandolinen Orchester Eupen 

1923 (B) o.l.v. William Trips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenzland Zupforchester Aachen (D) 

o.l.v. Josef Wieland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensemble à Plectre Municipal d'Esch/Alzette (Lux) o.l.v. Juan Carlos Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capella Aquisgrana (D)  

o.l.v. Prof. Marga Wilden-Hüsgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandoline-Ensemble The Strings (NL) 

o.l.v. Annemie Hermans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandoline-Orkest The Strings (NL)  

o.l.v. Annemie Hermans 

  

 

Net als vorig jaar vindt het Festival ook nu weer plaats in Multifunctioneel Centrum De Grous in Stein. 

De prettige inrichting, mooie akoestiek van de zaal en de gezellige ambiance van het café / restaurant 

hebben meegeholpen de vorige activiteiten een feestelijk tintje te geven. 



 

Vorig jaar was er een festival-orkest waar iedereen aan deel 

kon nemen. Leden van de deelnemende orkesten en 

ensembles, maar ook geïnteresseerde spelers “van buiten”. 

Het orkest was een groot succes: onder leiding van Dominik 

Hackner werd een pakkende uitvoering gegeven van delen 

uit “Die Zaubermandoline”. Het kreeg een staande ovatie van 

het publiek en dat leverde een terechte toegift op. 
 

Ook dit jaar is er een festival-orkest. 

Het staat onder leiding van de bekende en veelgevraagde 

Franse mandolinist, componist en dirigent Vincent Beer-

Demander. Hij heeft onder meer bij Ugo Orlandi gestudeerd. 

Het is zeer de moeite waard zijn website te bezoeken 

(vincentbeerdemander.com). Sinds kort is hij als 

mandolinedocent verbonden aan het Conservatorium van Luik (B). 
 

Het festival-orkest repeteert op de zaterdag en zondag van het festival en geeft het slotconcert. 

Voor verdere informatie en aanmelden verwijzen wij u graag naar de secretaris van onze Stichting 

mevrouw Annemie Hermans: annemie.hermans@planet.nl. zie bijgaande brief. 

 

Het welbekende Haus der Musik  

Trekel verzorgt dit jaar op het festival  

de professionele stand.  

 

Resumerend: 
 het Euregionale Festival voor mandoline-orkesten en ensembles 2017 

 datum: zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 

 tijd: zie brief 

 plaats: Multifunctioneel Centrum De Grous,  

            Heerstraat Centrum 38, 6171 HW  Stein (Zuid Limburg) 

 toegangsprijs voor het publiek: vrije gave 

 verdere informatie komt in de volgende nieuwsbrief 

 
 

*  
*    * 

 

 

 

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

 

Het tweede grote gebeuren dit jaar is het Euregionale Kinder- en Jeugdconcours op zaterdag 2 

december 2017, eveneens in Multifunctioneel Centrum De Grous in Stein. Een 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. Het komt 

allemaal de kwaliteit van je spel ten goede. 

mailto:annemie.hermans@planet.nl
https://imgmeetingsnl.files.wordpress.com/2016/12/170916-brief-deelname-festivalorkest.pdf


Plaats 
 

Multifunctioneel Centrum De Grous 

Heerstraat Centrum 38, 6171 HW Stein 

 

Datum en tijd 
 

Het concours wordt gehouden op zaterdag 2 december 2017. 

Het begint om 10:00 uur en eindigt om 18:00 uur. 

De zaal opent om 9:00 uur. 

 

Leeftijdsgroepen 
 

Het concours is bestemd voor jonge spelers geboren in 2001 of later. 
 

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

Categorieën 
 

Mandoline Solo, ook met begeleiding 

(gitaar, mandola, cello, gamba, piano, andere instrumenten op aanvraag) 
 

Mandoline Plus: duo, trio, kwartet 

duo             = twee mandolines 

trio             = drie mandolines of twee mandolines plus gitaar / mandola 

kwartet       = twee mandolines, mandola / gitaar of twee gitaren 
 

Gitaar Plus: duo, trio 

duo             = twee gitaren 

trio             = drie gitaren, twee mandolines en gitaar of één mandoline en twee gitaren 
 

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

Afdelingen 
 

Eerste afdeling           :  licht tot middel          -  geldt voor alle categorieën 

Tweede afdeling         :  middel tot zwaar       -  geldt voor alle categorieën 
 

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

Duur van de optredens 

Mandoline Solo – Mandoline Plus – Gitaar Plus 
 

Licht tot middel: 5 tot 10 minuten 

Middel tot zwaar: 10 tot 15 minuten 
 

Alle voorgedragen stukken moeten originele composities voor mandoline of gitaar zijn, dus geen 

bewerkingen. Uitzonderingen hierop vormen werken uit de Renaissance en Vroegbarok. Verder moet 

in alle categorieën een originele hedendaagse compositie voor mandoline of gitaar voorgedragen 

worden. 

Er wordt geen verplicht werk opgegeven. 

Bij Mandoline Solo mag de speler / speelster in de categorie “licht tot middel” door de leraar of lerares 

begeleid worden. 

 

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



 

Aanmelding 
 

Via de e-mail:                            leoniek.hermans@hotmail.nl 

Via het aanmeldingsformulier:  klik hier voor het aanmeldingsformulier 

Inschrijfkosten:                         voor alle categorieën 10,00 € per deelnemer, te voldoen in de  

                                                 ontvangsthal op de dag van het concours  
 

Belangrijk: de uiterste datum voor aanmelding is 14 oktober 2017. 
 

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

De Jury 
 

De Jury bestaat uitgerenommeerde podiumkunstenaars en muziekpedagogen uit de internationale 

mandoline- en gitaarwereld. De muzikale leiding van het concours ligt in handen van Leoniek Hermans, 

mandoliniste (Nederland). 
 

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

Dagplanning 
 

10:00 opening van het concours 
 

Ochtend: 

1. Mandoline Solo, licht tot middel 

2. Mandoline Plus en Gitaar Plus: licht tot middel 
 

Middag vanaf 14:00 uur 

3. Mandoline Solo, middel tot zwaar 

4. Mandoline Plus en Gitaar Plus, middel tot zwaar 
 

Na het voorspelen, tijdens het jury-overleg, worden er twee workshops georganiseerd voor alle 

deelnemers:  - de eerste Workshop na het voorspelen in de categorie “licht tot middel” 

- de tweede Workshop na het voorspelen in de categorie “middel tot zwaar” 
 

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

Prijzen 
 

In elk van de zes categorieën wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. De waardering vindt 

plaats naar puntenaantal. Het hoogste puntenaantal levert de eerste prijs op enzovoorts. Ook is er een 

speciale prijs, de Hary Hermans Trofee, voor de beste presentatie van een hedendaags werk.  

 

 

De Hary Hermans Trofeeën. 
Links die van 2015 en rechts de trofee van 2016. 

Diegenen die een prijs gewonnen heb-

ben krijgen een tegoedbon voor blad-

muziek of voor een ander toebehoren 

op muziekgebied.  

Alle deelnemers krijgen een oorkonde, 

ook als ze geen prijs gewonnen hebben.  

De feestelijke uitreiking 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. 
 

 

mailto:leoniek.hermans@hotmail.nl
https://imgmeetingsnl.files.wordpress.com/2016/12/2017-aankondiging-internationaal-kinder-en-jeugdconcours.pdf


 

Wisseling in het bestuur en in de muziekcommissie 

 
De afgelopen periode heeft een wisseling in het bestuur en de muziekcommissie plaatsgevonden. Prof. 

Marga Wilden-Hüsgen en Marlo Strauss zijn teruggetreden uit het bestuur en uit de muziekcommissie. 

Tot hun genoegen zijn zij als dank voor hun inzet benoemd tot ereleden van de Stichting. 
 

Het huidige bestuur en de muziekcommissie zien er nu als volgt uit: 
 

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 
 

Bestuur en muziekcommissie zullen ook nu weer hun volle inzet geven om de doelstellingen van de 

Stichting te verwezenlijken, waarvan de belangrijkste is het promoten en stimuleren van de mandoline- 

en gitaarmuziek via internationale samenwerking en uitwisseling. De doelstellingen staan verder 

uitgebreid beschreven op onze website, waarnaar we u graag verwijzen: 
 

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

 
 

 

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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