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Beste vrienden en belangstellenden,
Bij deze ontvangt U de eerste Nieuwsbrief van 2018. In deze Nieuwsbrief de eerste aankondiging van de beide evenementen die Stichting ook dit jaar weer organiseert: het Euregionaal Festival voor Mandoline Orkesten en het Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours Mandoline Solo, Mandoline Plus en Gitaar Plus. Beide evenementen zijn in Stein
langzamerhand gewaardeerde tradities op muzikaal gebied geworden die in toenemende mate een internationaal publiek weten te trekken.
Maar het lijkt ons goed nu eerst even stil te staan bij de doelstellingen en werkwijze van
de Stichting die dit alles mogelijk maakt en heeft gemaakt.

De Stichting International Mandolin & Guitar Meetings
De Stichting heeft als doel de mandoline- en gitaarmuziek via een 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 mandoline- en gitaarmuziek
in het algemeen stimuleren. In dit licht worden in 2018 de twee bovengenoemde activiteiten
georganiseerd.
De Stichting bestaat uit een bestuur onder voorzitterschap van de heer Hary Hermans, bekend
van zijn vele werk voor het gerenommeerde Mandoline-Orkest en -Ensemble The Strings.
Verder kent de Stichting een muziekcommissie bestaande uit internationaal gerenommeerde
professionals uit de mandoline- en gitaarwereld en een werkgroep PR, communicatie en organisatie. De totale organisatie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur bepaalt welke
activiteiten er worden georganiseerd, de muziekcommissie werkt deze activiteiten op inhoud
uit, waarna de activiteit verder georganiseerd wordt door de werkgroep PR, communicatie en
organisatie.
De Stichting heeft vruchtbare contacten met de leidende nationale en internationale mandolinewereld. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat de Stichting in de korte periode dat ze werkzaam is, al stevig op de Europese kaart gezet is.

Het Euregionaal Festival voor Mandoline Orkesten
Net als de vorige keren wordt het Festival ook dit
jaar weer in De Grous gehouden. De data zijn: 23
en 24 juni 2018. Op het podium zullen verschillende vertrouwde orkesten verschijnen die het
publiek een mooie keuze uit hun repertoire zullen
aanbieden. Net als bij de festivals uit vorige jaren
staan zij borg voor luistergenot van hoge kwaliteit.

We verwachten de volgende orkesten:







Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy (B) o.l.v. Marc Legros
Königliches Mandolinen Orchester Eupen 1923 (B) o.l.v. William Trips
Mandoline-Ensemble The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans
Mandoline-Orkest The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans
Capella Aquisgrana Aachen (D) o.l.v. Prof. Marga Wilden-Hüsgen
Trio Musica Mandolino

Aan het einde van het tweedaagse festival is er een optreden van het festival-orkest samengesteld uit leden van de optredende orkesten en van verdere belangstellende spelers
uit binnen- en buitenland. Het is één van de mooiste momenten van het festival om iedereen samen te zien spelen. Het orkest zal onder leiding staan van Marlo Strauss. Hieronder een foto van het festival-orkest uit 2017, dat geleid werd door de bekende Franse
mandolinist Vincent Beer-Demander.

Gedurende het gehele weekend zullen vakhandelaren op het gebied van mandoline, gitaar, bladmuziek en aanverwante artikelen in de hal aanwezig zijn (Haus der Musik Trekel
uit Hamburg en Musikhaus Karperien uit Steinfurt).
Belangstellenden voor deelname aan het festivalorkest kunnen zich tot 16 mei 2018 aanmelden bij Marianne Wiesenekker-Groen (email m.wiesenekker-groen@live.nl). In de
volgende nieuwsbrief / mailing zal op verdere details ingegaan worden. Ook verwijzen wij
U graag naar onze website en naar de facebook-pagina.

Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2018
Mandoline Solo, Mandoline Plus, Gitaar Plus
Het Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours Mandoline Solo, Mandoline Plus en Gitaar Plus zal dit jaar
niet in het multifunctionele centrum De Grous plaatsvinden, maar “De Werkplaats” in Urmond van Hotel
Van der Valk Stein.
Het concours is gepland op zondag 25 november
2018 van 10.00 tot 16.00 uur. Er is voor de zondag
gekozen, omdat veel deelnemers aangaven aan de
zondag de voorkeur boven de zaterdag te geven.

Het reglement is nagenoeg gelijk aan dat van de voorgaande jaren:

Reglement
Het concours is verdeeld in de volgende categorieën:
1. Categorie: Mandoline Solo.
mandoline solo = als solo-instrument of begeleid door gitaar, mandola, gamba, cello of piano; andere instrumenten op aanvraag.
2. Categorie Mandoline Plus = Duo, Trio, Kwartet.
3. Categorie Gitaar Plus = Duo, Trio, Kwartet (2 gitaren, 3 gitaren,
2 mandolines en gitaar enz.).
In alle categorieën kan er worden deelgenomen op 2 niveaus:
1. Beginners tot middel (A/B niveau). Op dit niveau mag de solist
worden begeleid door een professionele begeleider of docent.
2. Middel tot gevorderd (C/D niveau).
Elke deelnemer heeft 10 min. speeltijd indien hij/zij solo speelt. Bij duo’s,
trio’s en kwartetten is de speeltijd max. 15 min. Er mogen geen bewerkingen worden gespeeld, met uitzondering van werken uit de Renaissance en vroeg-Barok. Een van de te spelen werken moet een hedendaagse
compositie zijn. Er zijn geen verplichte werken.
Prijzen: in iedere categorie wordt er een eerste, tweede en derde prijs
toegekend. Deze prijswinnaars ontvangen tegoedbonnen voor
bladmuziek of bij hun instrument toebehorende zaken. Bovendien zijn er twee speciale Hary Hermans prijzen voor de meest
bijzondere uitvoeringen van een hedendaags muziekwerk.
Alle deelnemers ontvangen een oorkonde en een foto.
Gedurende de hele dag is er een stand van een vakhandelaar met muziek instrumenten en toebehoren.
In de middag worden er twee workshops georganiseerd. Deze worden
gegeven door professionele docenten met internationale allure. De resultaten van deze workshops zullen ten gehore worden gebracht tijdens de
feestelijke prijsuitreiking. De workshopdocenten zullen ook een kort optreden verzorgen tijdens de prijsuitreiking.

In de volgende Nieuwsbrief zal aanvullende informatie gegeven worden. En ook hier verwijzen wij U graag naar onze website en facebook-pagina.

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.
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