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Beste vrienden en belangstellenden,
Op zaterdag 13 april 2019 was er het vierde Euregionale Festival voor Mandoline-Orkesten. Het
was ook dit jaar weer een mooi festijn dat veel publiek trok. In deze nieuwsbrief vindt u het verslag van het festival. Verder in deze nieuwsbrief kort wat extra informatie over het komende Kinder- en Jeugd Concours Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus dat gehouden zal worden in
het Multi Functioneel Centrum van Berg aan de Maas op zondag 10 november 2019.

Verslag van het vierde Euregionale Festival voor Mandoline-Orkesten
Ook dit jaar werd het Festival weer in de grote zaal van het
MFC De Grous gehouden. Het was ook dit jaar een goedbezocht Festival, zowel de workshop over de vier stijlen in de
Griekse mandoline-muziek met meer dan dertig deelnemers,
alsook de avond waar de vier formaties optraden: een volle zaal. Altijd weer plezierig op te merken dat de mandoline voor spelers en publiek een aantrekkelijk instrument blijft!

DE WORKSHOP “VIER STIJLEN IN DE GRIEKSE MUZIEK”
De middag werd geopend door de twee Griekse zussen Elina en Maria Markatatou, twee jonge
mandolinistes afkomstig uit Heraklion op Kreta, daar al vroeg begonnen met mandolinespelen
en die hun studie afgerond hebben bij Gerda Abts in Antwerpen. Het begaafde duo zal later in
de avond een mooi zaaloptreden verzorgen.
De workshop begint met een uitleg en voorgespeelde voorbeelden van de vier stijlen: Smyrna
liedjes (Klein-Azië), de Heptanesiaanse serenade (van de Ionische eilanden), het Atheense lied
(Athene en Patras) en de Kretenzische dansen (Kreta). Bij de eerste drie zien we een verschuiving van de Oriëntaalse invloed (Turkije) naar een westerse, meer Italiaanse invloed (opera en
operette). Wel steeds met behoud van de typische Griekse ritmepatronen. De Kretenzische muziek is meer autonoom: de linkerhand zoekt de melodie binnen de akkoorden, terwijl de rechterhand steeds vol de snaren aanslaat.
Na het exposé de oefening, en het mag gezegd dat de twee stukken die met de deelnemers ingeoefend werden al snel een sprankelende Griekse sfeer opriepen. Je waande je weg uit Limburg op reis door Griekenland. Een mooie workshop met mooi resultaat.
Hieronder wat sfeerbeelden met de twee zussen volop aan het werk.

DE CONCERTAVOND
De avond traden er vier formaties aan, drie orkesten en het Griekse duo. Voor de zaal waren het
Mandoline-Orkest en het Mandoline-Ensemble The Strings zeker geen onbekenden. Verrassing
was wel het uitgebreide optreden van Carla Maffioletti met het Ensemble. Het Duo Maria and
Elina Markatatou en het Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins waren de nieuwkomers
op het Festival en de zaal keek dan ook vol verwachting uit naar hun oeuvre en spel. Bijzonder
was verder dat het hele concert rechtstreeks op de tv uitgezonden werd door de plaatselijke omroep.
Het eerste optreden was voor MO The Strings. Ze brachten een mooi en gevarieerd repertoire,
gespeeld met de fijne klankkleur waar het orkest om bekend staat. Daarnaast blonk het spel uit
door emotionele rijkdom. Dirigente Annemie Hermans leidde het orkest voorbeeldig langs het
uitgezochte repertoire: het romantische, soms dansende Agapi Mou van de componist Érik Marchelie die met zijn vrouw Myriam (aan wie het stuk gewijd was) in de zaal aanwezig was. Daarna
De Bohemian Rhapsody van Freddy Mercury in een pakkende bewerking van Remco Roncken
dat als een modern klassiek stuk klonk. Vervolgens Freatida, gewijd aan een Grieks strand, van
Stavros Xarhakos in de bewerking van M. de Cauwer en als laatste Bella Ciao, een traditioneel
Italiaans stuk bewerkt door Annemie Hermans. Een kleurrijke keuze met nadruk op Mediterraan.

Annemie Hermans en Mandoline-Orkest The Strings

Het tweede optreden was dat van het Duo Elina and Maria Markatatou. Twee jonge speelsters
die het in zich hebben om publiekslieveling te worden. Ze spelen al vanaf hun jeugd samen en
dat is te horen aan de perfecte harmonie van hun spel. Ze openden hun set met de Rail Road
Song van Yasuo Kuwahara, een stuk in een modern-klassiek idioom met daarin een steeds terugkerend volkswijsje. Vervolgens het tedere The Concert (Gioconda’s Smile) van Manos Hadjidakis over eenzaamheid in de grote stad. Als derde klonk Hasapiko Laterna van Antonis Diamantides Dalgas, een stuk met een oriëntaalse sfeer. Sluitstuk was Mpeikos, een traditioneel
Grieks stuk voor oorspronkelijk mandoline en begeleidende piano, nu uitgevoerd met mandoline
en gitaar. Een aanstekelijk concert en we hopen het duo vaker op het podium te mogen zien.

Het Duo Maria and Elina Markatatou

Als derde was er het optreden van Mandoline-Ensemble The Strings onder leiding van Annemie
Hermans. Het ensemble opende met de 6e symfonie in F-Dur KV 43 van Wolfgang Amadeus
Mozart, in een bewerking van Oliver Kälberer en Annemie Hermans. Een jeugdwerk vol brille,
gecomponeerd op 11-jarige leeftijd. Naar gelang de delen ingetogen of juist uitbundig gespeeld.
Een bijzondere rol bij het optreden was weggelegd voor de in Brazilië geboren Carla Maffioletti,
die als een geschenk aan het Portugese orkest Meu Fado van Mariza ten gehore bracht. Carla is
met name bekend geworden door haar optredens als zangeres bij het Strauss-Orkest van André
Rieu. Zij vervolgde als soliste op de gitaar met het zeer aansprekende stuk Melodia Sentimental
van de bekende componist Heitor Villa Lobos. Het ensemble speelde daarna de Dance of the
Fire Celebration van Yasuo Kuwahara, een stuk vol energie met een melancholiek middendeel
uitmondend in een opzwepende finale, een vuurdans waardig. Het Ensemble eindigde het optreden met La Danza van Giacomo Rossini met Carla Maffioletti als uitmuntende zangeres.

Carla Maffioletti met het Mandoline Ensemble The Strings onder leiding van Annemie Hermans

Het Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins onder leiding van Hélder Fernando Cardoso
Magalhães trok als volgende de aandacht met drie moderne stukken en als slot een romantisch
stuk van Raffaele Calace. Het 19 leden tellende orkest wist in de stukken veel spanning op te
bouwen met welgekozen rustpauzes, een mooie dynamiek en een stevig orkestgeluid naast fragiel samenspel. Opvallend veel mannelijke mandolinespelers, iets wat we in Nederland zelden
zien.
Ze openden met Canҫões do outro lado da Rua (Liederen van de overkant van de Straat), een
stuk van de moderne componist Fernando Lapa vol sfeerwisselingen. Het tweede stuk was van
Vincent Beer-Demander: de Serenata Eroïca opgedragen aan Juan Carlos Muñoz, een soms
subtiel soms breed orkestraal werk. Als derde hoorden we de Tanz Suite n0 2 van Takashi Kubota, een iets traditioneler stuk dan de vorige twee met af en toe lichte reminiscenties aan de
Rhapsody in Blue van Gershwin. En tot slot het bekende Momento Lyrico van Raffaele Calace
met in het midden de opvallende, lyrische gitaarsolo. Het publiek beloonde dit schitterende orkest, evenals trouwens de optredens daarvoor, met een welgemeend groot applaus.

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

HET FESTIVALORKEST
Feestelijk sluitstuk van de avond was, als vanouds, het festivalorkest met niet minder dan 73
spelers op het podium. Alvorens het orkest begon te spelen, was er een hartelijk woord van de
Steinder Wethouder van Onderwijs en Verenigingen, de heer Joep Ummels. Hij zou aanvankelijk
de avond openen, maar bleek op dat moment verhinderd vanwege autopech. In een korte
speech prees hij het initiatief voor deze culturele avond en bedankte allen die meegewerkt hadden om deze middag en avond tot een succes te maken. Musici, publiek, de helpers achter de
schermen en alle grote en kleine sponsors.
En toen was het de beurt aan het festivalorkest. Het opende onder leiding van Annemie Hermans met het romantische stuk Paseo van Érik Marchelie, van wie we eerder al Agapi Mou gehoord hadden. Paseo beeldt een late wandeling uit langs de mediterrane kust met alle geuren en
kleuren die daarbij horen. Met zijn prachtige dynamiek een heerlijk dromerig stuk muziek.

Vervolgens nam Hélder Magalhães het stokje over en dirigeerde het welbekende werk van
Yasuo Kuwahara: Song of the Japanese Autumn. Het klonk als nieuw, mooi puntig en beeldend
gespeeld, soms fel, dan weer heel fragiel. Je voelde de zachte regen, huiverde bij de plotselinge
windvlagen, zag de boeren van het land wegtrekken op één boer na die rustig voortwerkte. Het
stuk ademde het samenspel tussen mens en natuur. Solist in het stuk was de concertmeester
van het Portugese orkest, die terecht een extra applaus kreeg. Een korte reprise van het laatste
deel sloot een bijzondere middag en avond af. We hebben van A tot Z genoten.

Annemie Hermans met het grote Festivalorkest: Paseo van Érik Marchelie

Extra applaus voor de Portugese concertmeester van het Festivalorkest

Wethouder Ummels tijdens zijn speech

Érik Marchelie, de componist van Agapi Mou en van Paseo, was
als speciale gast op het Festival aanwezig

TWEE PROFESSIONELE STANDS
Ook dit keer was het Festival aangekleed met twee professionele stands die ook nu weer de
nodige belangstelling trokken: de stand van mandolinebouwer Elmar Geilen uit Mendig en de
stand van Stefan Geffroy uit Aken. Ook zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het
welslagen van dit festival. We hopen van harte hen volgend jaar weer te mogen begroeten!

De stand van Elmar Geilen uit Mendig

De stand van
Stefan Geffroy uit Aken

WEBSITES VAN DE DEELNEMERS
Orkesten en Duo:
 Mandoline-Orkest en Mandoline-Ensemble The Strings: http://www.thestrings-stein.nl/
 Duo Elina and Maria Markatatou: https://markatatou.com/
 Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins: http://www.orquestra-bandolins.com/
Standhouders:
 Mandolinebouwer Elmar Geilen: http://www.mandolinenbau-geilen.de/
 Geffroy Instrumente: https://www.geffroy-instrumente.de/

VOORUITBLIK 2020: EUREGIONALE FESTIVAL VOOR MANDOLINE-ORKESTEN
Voor de vierde keer op rij is het Euregionale Festival een succes geweest bij spelers en bij het
publiek. Genoeg reden dus voor prolongatie. Het volgende Festival is al in de planning en er is
een datum geprikt: 14 en 15 maart 2020. Bij deze bent U van harte uitgenodigd.

Het Euregionale Kinder- en Jeugd Concours 2019
Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus
Het nu alweer vijfde EUREGIONALE KINDER- EN JEUGD
CONCOURS MANDOLINE SOLO, MANDOLINE EN GITAAR
PLUS zal op zondag 10 november 2019 plaatsvinden in
het Multi Functioneel Centrum van Berg aan de Maas,
Bergerweg 1, 6129 PG Berg aan de Maas (Urmond),
een mooie locatie, prima geoutilleerd voor een muziekconcours. Het concours is bestemd voor jonge spelers
geboren in 2003 of later.

Voor praktische en inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
https://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2019

Algemeen
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website
https://img-meetings.nl/agenda/
Wilt u toekomstige Nieuwsbrieven niet meer ontvangen?
Klik op "uitschrijven" in de rode balk hieronder, dan wordt U verwijderd uit de mailinglijst.
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