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Beste vrienden en belangstellenden,
In deze Nieuwsbrief de aankondiging van het vierde Euregionale Festival voor Mandoline
Orkesten dat ook dit jaar weer in het Multi Functioneel Centrum
De Grous in Stein gehouden zal worden. Deze keer alleen op zaterdag en wel al
zeer binnenkort, namelijk op 13 april. Er is een mooi en interessant programma
tevoorschijn gekomen voor zowel het publiek als de deelnemers met als hoogtepunt het
optreden van het Nationaal Mandoline-Orkest van Portugal!
Naast het optreden van vier verschillende formaties, is er een workshop over de vier
stijlen in de Griekse mandolinemuziek en daarnaast natuurlijk ook weer het Tutti-Orkest
waaraan behalve leden van de optredende formaties ook mandoline- en
gitaarenthousiasten uit binnen- en buitenland kunnen deelnemen.
Verder in deze nieuwsbrief een korte aankondiging van het vijfde Euregionale Kinder en
Jeugd Concours Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus. Al met al belooft het een leuk
en interessant jaar te worden!

Het vierde Euregionale Festival
voor Mandoline-Orkesten
Het festival zal ook nu weer plaatsvinden in MFC De
Grous in Stein, geliefd om zijn goede akoestiek, ruime
accommodatie voor de orkesten en bovendien een
gezellige plek om tussendoor een hapje te eten en wat te
drinken. Ook in voorgaande jaren bleek het een
uitmuntende plek voor het festival. We zijn blij het festival ook dit jaar weer op de
vertrouwde plek te kunnen houden.
Er zijn optredens van het welbekende Mandoline-Orkest The Strings, het MandolineEnsemble The Strings waarbij we als bijzondere soliste Carla Maffioletti, wereldberoemd
van haar solo-optredens met het Straussorkest van André Rieu, mogen verwelkomen.
Daarnaast het optreden van twee begaafde mandolinistes uit België, het Duo Elina en
Maria Markatatou. Als pièce de resistance is er het optreden van het Orquestra
Portuguesa de Guitarras e Bandolins, het ster-orkest uit Portugal. De dag begint met de
workshop van het Duo Maria and Elina Markatatou over vier verschillende stijlen in de
Griekse mandoline-muziek en eindigt met het optreden van het Tutti Orkest onder leiding
van de bekende Portugese dirigent Hélder Fernando Cardoso de Sousa Magalhães.
Tijdens het festival zal verder onder andere mandolinebouwer Elmar Geilen uit Koblenz
met een stand aanwezig zijn. Verleden jaar hebben we bij het Kinder- en Jeugd Concours
al met een mooie collectie van zijn instrumenten kunnen kennismaken.

De optredende musici in volgorde van opkomst:

Mandoline-Orkest The Strings onder leiding van Annemie Hermans

Maria & Elina Markatatou

Mandoline Ensemble The Strings onder leiding van Annemie Hermans

Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins
onder leiding van Hélder Fernando Cardoso de Sousa Magalhães.

Programma zaterdag 13 april 2019
Middag
13.30u.-15.00u.

Workshop “Vier stijlen in de Griekse muziek” door
Elina en Maria Markatatou

15.00u.-15.15u.

Pauze

15.15u.-16.45u.

Vervolg workshop

18.15u.-19.00u.

Repetitie met het Orquestra Portuguesa de Guitarras
e Bandolins (de werken Paseo en The Song of Japanese
Autumn)
Avond

19.30u.-19.50u.

Mandoline-Orkest The Strings

20.00u.-20.20u.

Duo Maria and Elina Markatatou

20.30u.-20.50u.

Mandoline-Ensemble The Strings

21.00u.-21.45u.

Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins

22.00u.-22.15u.

Tutti Orkest

Locatie:

MFC De Grous,
Heerstraat Centrum 38
6171 HW Stein (Zuid Limburg)
E. info@mfcdegrous.nl
T. 046 888 1245
M. 06-19298619

Deelname aan Workshop en Festival Orkest
We willen mandoline- en mandolaspelers, gitaristen en bassisten graag uitnodigen
om deel te nemen aan de workshop Griekse muziek en aan het Festival Orkest.
Aanmelden kan via img.meetings.2015@gmail.com tot uiterlijk 23 maart a.s.
We verzoeken u duidelijk aan te geven welk instrument u speelt en of u aan de workshop
Griekse muziek en/of het tutti-orkest deelneemt.
Helaas is de repetitietijd voor het Tutti Orkest beperkt, dus er wordt verwacht dat u de partijen
zelf vooraf instudeert. Deze kunnen van te voren worden toegezonden per mail. Het betreft
de werken Paseo van Erik Marchelie en The Song of Japanese Autumn van Yasuo
Kuwahara.

Het Euregionale Kinder- en Jeugd Concours 2019
Mandoline Solo, Mandoline Plus, Gitaar Plus
De Stichting IMGM is momenteel al weer druk bezig met
de voorbereidingen van het vijfde Kinder- en Jeugd
Concours. Het concours zal dit jaar gehouden worden in
het Multi Functioneel Centrum van Berg aan de Maas,
een mooie locatie. De geplande datum van het
concours is zondag 10 november 2019.
Meer informatie over het concours in een volgende
nieuwsbrief.

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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