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Beste vrienden en belangstellenden, 
 
Bij deze de tweede Nieuwsbrief van 2018. Hierin verdere informatie over het Euregionaal 
Festival voor Mandoline Orkesten dat op zaterdag en zondag 23 en 24 juni aanstaande 
gehouden zal worden. Daarnaast aanvullende informatie over het Euregionaal Kinder- en 
Jeugd Concours Mandoline Solo, Mandoline Plus en Gitaar Plus van zondag 25 no-
vember. Net als vorig jaar, beloven zowel het festival als het concours mooie gebeurte-
nissen te worden. We kijken er met plezier naar uit. 

 

Het Euregionaal Festival voor Mandoline Orkesten 
 

Zoals al eerder vermeld wordt het Festival ook dit 
jaar weer in De Grous in Stein gehouden. De data 
zijn: 23 en 24 juni 2018. Op het podium zullen ver-
schillende onderhand vertrouwde orkesten en en-
sembles verschijnen met een uitgelezen keuze uit 
hun repertoire. Ze staan garant voor hoge muzikale 
kwaliteit en luisterplezier. 
Helemaal nieuw op het festival is het Trio Musica 
Mandolino van Moniek op den Camp, Angelique 
Delnoij en Aimée Vroomen. Zij spelen in de superi-

eure afdeling van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten en hebben in mei van 
dit jaar hun internationale debuut gemaakt op het Eurofestival Zupfmusik in Bruchsal. Een 
nieuw, fris en veelgeprezen trio waar we veel van kunnen verwachten! 
 

Helaas één tegenvaller: anders dan aangekondigd zullen er geen stands zijn van de vak-
handel. Maren Trekel en Adi Karperien blijken jammer genoeg verhinderd. Onze excuses 
voor dit ongemak.  
 
 

Programma-overzicht Euregionaal Festival 
 

 

Zaterdag 23 juni 

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

Trio Musica Mandolino (NL) 20.15u.-20.45u. 

Königliches Mandolinen Orchester Eupen 1923 (B) o.l.v. William Trip 21.00u.-21.30u. 

Marijke & Michiel Wiesenekker: Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo (NL) 21.45u.-22.15u. 
 

Zondag 24 juni 

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

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

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

Festivalorkest o.l.v. Marlo Strauss 16.15u.-16.45u. 



 
Hieronder de optredende orkesten en ensembles in volgorde van opkomst: 
 

 

Mandoline Orkest The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans 
 

www.thestrings-stein.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trio Musica Mandolino (NL) 
 

Moniek op den Camp 
Angelique Delnoij 
Aimée Vroomen 

 
 
 
 
 

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


 

Königliches Mandolinen Orchester Eupen 1923 (B) o.l.v. William Trip 
 

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

 

Marijke & Michiel Wiesenekker: het Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo 
 

http://wiesenekker.com/ 
 

 

http://www.facebook.com/Kgl-Mandolinenorchester-Eupen-194130467321432
http://wiesenekker.com/


 

Mandoline Ensemble The Strings o.l.v. Annemie Hermans 
 

www.thestrings-stein.nl 
 

Cercle Royale des Mandolinistes de Malmedy (B) o.l.v. Marc Legros 

 

http://www.mandoline.be/ 
 

 
 

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


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

www.capella-aquisgrana.eu 
 
Van links naar rechts: 
 

      Marlo Strauss 
      Marga Wilden-Hüsgen 
      Ricarda Schumann 
      Sabine Will 
      Hanne Bein 
 
 
 

 
Het Festival Orkest is het feestelijke sluitstuk van het Euregionale Festival. Het eerste Festi-
val Orkest stond onder leiding van de bekende Duitse dirigent Dominik Hackner. Het jaar 
daarop werd het orkest geleid door de enthousiasmerende Vincent Beer Demander. Het or-
kest bestaat uit leden van de optredende orkesten en ensembles en staat ook open voor be-
langstellende mandolinisten en gitaristen van elders. Beide jaren imponeerde het orkest als 
een joyeuze en gedegen eenheid, terwijl de meeste spelers elkaar eigenlijk pas voor de eer-
ste of tweede maal ontmoet hadden.  
 

Dit keer staat het orkest onder leiding van de welbe-
kende Marlo Strauss. Marlo is in 1957 in Chemnitz ge-
boren. Hij studeerde gitaar, mandoline en muziekpeda-
gogiek aan de Hochschule für Tanz und Musik in Keu-
len en is medeoprichter Akense luitconsort Capella 
Aquisgrana. Behalve begaafd speler, dirigent en do-
cent is hij ook een componist van naam met stukken 
voor mandoline, gitaar en tokkelorkest. In 2009 won hij 
het Herbert-Baumann-Kompositionswettbewerbs. Ver-
der publiceert hij regelmatig vakliteratuur en schrijft re-
censies zowel binnen als buiten Duitsland. 
 

Het Festival Orkest zal zijn sprankelende compositie  
La Gomera spelen bestaande uit drie delen: Mar Azul - 
Canzoneta - La Danza.  

  marlostrauss.kulturserver-nrw.de 

http://www.capella-aquisgrana.eu/
http://www.marlostrauss.kulturserver-nrw.de/


Festival: het belangrijkste nog even op een rij 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2018  
Mandoline Solo, Mandoline Plus, Gitaar Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zoals eerder gemeld is het Kinder- en 
Jeugd Concours gepland op zondag 25 
november 2018 van 10.00 tot 16.00 uur, dit 
keer niet in De Grous, maar in Hotel Van 
der Valk in Urmond - Stein. Er is bewust 

voor de zondag gekozen: veel van de deelnemers hadden een voorkeur voor de zondag 
boven de zaterdag. Het reglement is nagenoeg gelijk aan dat van de voorgaande jaren en 
is al besproken in de vorige Nieuwsbrief waarnaar we u dan ook graag verwijzen: 
 

https://imgmeetingsnl.files.wordpress.com/2018/04/20180419-nieuwsbrief-2018-1-nl.pdf 
 
Alle belangrijke praktische informatie en de aanmeldingsformulieren voor dit bijzondere 
concours vindt u op onze website: 
 

https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2018 

 
Het concours is een spannende uitdaging voor de jonge spelers en tegelijk een feestelijke 
en gezellige ontmoetingsplek met spelers uit binnen en buitenland, waarbij de vaste work-
shop voor de jonge deelnemers en het optreden van het concours orkest samen met de 
uitreiking van de diploma’s en de prijzen hoogtepunten zijn. De jury bestaat ook dit jaar 
weer uit gerenommeerde, internationaal bekende gitaristen / mandolinisten en muziekpe-
dagogen die met hun gedegen advies de deelnemers verder op weg helpen. Zonder meer 
een leuk en spannend concours om aan mee te doen, terwijl het voor het publiek een bij-
zondere belevenis is om het aanstormende mandoline- en gitaartalent te zien optreden.  

 

    Wat:  Euregionaal Festival voor Mandoline Orkesten 
  

     Waar:  Multifunctioneel Centrum De Grous 
Heerstraat-Centrum 38, 6171 HW Stein 
Telefoon: 046 888 1245 
Website: www.mfcdegrous.nl 

 

     Wanneer: zaterdag en zondag 23 en 24 juni 2018 
 

     Hoe laat: zaterdag 23 juni:  19.30 uur (begin concert) 

   zondag 24 juni: 14.00 uur (begin concert) 
 

     Toegang: vrije gave 
 

     Website: https://img-meetings.nl/ 

 

https://imgmeetingsnl.files.wordpress.com/2018/04/20180419-nieuwsbrief-2018-1-nl.pdf
https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2018/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=mfc+de+grous+telefoon&sa=X&ved=0ahUKEwiUtbWsoq3bAhWI3iwKHU8gC9sQ6BMItwEwEg
http://www.mfcdegrous.nl/
https://img-meetings.nl/


Concours: het belangrijkste nog even op een rij 

 
 
 
 
 

TWEE KUNSTENARESSEN 
 
Twee kunstenaressen dragen met hun in-
breng voor een belangrijk deel bij aan het 
slagen van het concours: Marieke Russel 
die tevens de beschermvrouwe van onze 
stichting is. Zij ontwerpt de prachtige prijzen 
voor het concours. Een bezoekje aan haar 
website is zeker de moeite waard:  
 

http://www.mariekerussel-art.com/ 
 

Daarnaast is er Moniek op den Camp, die 
we ook als mandolinespeelster kennen. Zij 
ontwerpt elk jaar de Hary Hermans Prijzen 
voor de meest bijzondere uitvoeringen van 
een hedendaags muziekwerk. Ook maakt zij 
fotoreportages van het Concours en het 
Festival. 
 

De inzet van hun talent betekent veel voor 
de Stichting. Reden om hun in deze nieuws-
brief nog even in het zonnetje te zetten. 
 

Op de foto hiernaast: in het plexiglas boxje 
de prijs die Marieke Russel voor het Con-
cours van 2015 ontwierp. Het schilderij als  
Hary Hermans Prijs is gemaakt door Moniek. 

 
 

 

  Wat:      Euregionale Kinder- en Jeugd Concours 2018 –  
   Mandoline Solo, Mandoline Plus, Gitaar plus 

  
  Waar:     Hotel van der Valk Stein-Urmond,  

   Mauritslaan 65,  6129 EL Urmond 
 

  Wanneer:     zondag 25 november 2018 
 

  Hoe laat:     van 10.00 uur tot 16.00 uur 
      zaal open om 9.00 uur 
 

  Leeftijdsgroepen:    jonge spelers, geboren in 2002 of later 
 

  Inschrijfkosten:    10,00 € per deelnemer  
 

  Aanmelding:     voor 1 oktober 2018 bij Leoniek Hermans  
   leoniek.hermans@hotmail.nl 

 

  Informatie:     over de categorieën, het deelnemersformulier en opgave: 
   https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2018 

 

  Toegang publiek:    vrije gave 
 

  Website algemeen:    https://img-meetings.nl/ 
 

http://www.mariekerussel-art.com/
mailto:leoniek.hermans@hotmail.nl
https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2018
https://img-meetings.nl/


 
 

  

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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