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Beste vrienden en belangstellenden,
Op zondag 10 november 2019 is het zover: het EUREGIONAAL KINDER- EN JEUGD CONCOURS “Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus” zal nu al weer voor de vijfde keer plaatsvinden! De vorige
jaren was het een succes met elk jaar een toenemend aantal deelnemers uit Nederland, België en
Duitsland. Ook dit jaar verwachten we er weer veel van. Het concours staat open voor jonge spelers geboren in of na 2003 en wordt deze keer gehouden in het Multi Functionele Centrum van het
pittoreske dorpje Berg aan de Maas, Bergerweg 1, 6129 PG Berg aan de Maas (Urmond).

Het Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2019
Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus
Net als de vorige concoursen belooft het weer een mooie
dag te worden met natuurlijk op de eerste plaats het spel
van de jonge musici die zich met verve op hun voordracht
hebben voorbereid. Een deskundige jury onder leiding van
Professor Marga Wilden-Hüsgen (Duitsland) zal ervoor zorgen dat het spel van iedere speler op waarde geschat
wordt. In de jury wordt ze bijgestaan door Maria Markatatou
(België/Griekenland), die we als uitvoerend kunstenares
(mandoline) nog kennen van het afgelopen Euregionale
Festival, en verder door de bekende componiste/gitariste Annette Kruisbrink (Nederland), terwijl de
artistieke leiding net als eerdere jaren bij Leoniek Hermans ligt. De prijzen zijn vanzelfsprekend
weggelegd voor de beste beoordelingen.
Daarnaast is er een workshop van Olga Dubowskaya, die met het Junior-ZupfOrchester NRW
(JuZO) aanwezig zal zijn. Samen met de deelnemers aan het concours zullen zij een mooi muziekstuk instuderen. Hoogtepunt van de dag is natuurlijk de feestelijke prijsuitreiking in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders uit de regio. Het concours wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van de deelnemers aan de workshop en het JuZO. Verder is er ook dit jaar weer
een doorlopende tentoonstelling van instrumenten en bladmuziek. Al met al zowel voor spelers
als voor begeleiders / belangstellenden een leuk en afwisselend programma.
Voor de deelnemers is het belangrijk om op het concours goed voor de dag te komen en het beste beentje voor te zetten. Maar nog belangrijker is, dat je andere spelers ontmoet, samen optrekt,
dat je in het JuZo / Workshop Ensemble met elkaar kunt musiceren en misschien ook nog eens

mooie vriendschappen weet te sluiten. Kortom, een concours is veel meer dan enkel presteren.
Het is een dag waarin je heerlijk met gelijkgestemden uit verschillende landen kunt optrekken.
Zin om mee te spelen of te komen kijken?
Dan verwijzen wij U graag voor praktische en inhoudelijke informatie en voor eventuele aanmelding naar: http://img-meetings.nl/euregionaal-kinder-en-jeugdconcours-2019, terwijl ook onze facebook-pagina veel interessante informatie bevat.

Belangrijk te weten: de aanmeldingstermijn
loopt tot 1 oktober 2019.

Een sfeerbeeld uit 2018:
Marga Wilden-Hüsgen reikt de eerste prijs in de
klasse MIDDEL TOT ZWAAR uit aan een gelukkige Maja
Schütze, die bovendien ook nog eens de speciale
Hary Hermans Prijs voor de beste uitvoering van
een modern werk van haar klasse gewonnen heeft.

Het Multi Functioneel Centrum van Berg aan de Maas
waar het Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2019 gehouden wordt.

Samenvattend


Het concours is bestemd voor spelers geboren in 2003 of later



Plaats: het Multi Functioneel Centrum van Berg aan de Maas,
Bergerweg 1, 6129 PG Berg aan de Maas (Urmond).



Datum: 10 november 2019 van 10.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
De zaal is open vanaf 9.00 uur ’s ochtends



Belangstellenden ook van harte welkom!




De aanmeldingstermijn loopt tot 1 oktober 2019
Voor de aanmelding, het aanmeldingsformulier en verdere
praktische / inhoudelijke informatie verwijzen wij U graag naar
onze website.

AGENDA 2020: het vijfde Euregionale Festival
voor Mandoline-Orkesten
Voor het komende jaar is er al een datum gevonden voor
het Euregionale Festival voor Mandoline Orkesten. Het
afgelopen festival was heel goed bezocht (volle zaal) en
viel bij nagenoeg iedereen in de smaak. Dat succes willen
we graag prolongeren! Het vijfde Festival zal plaatsvinden
op 14 en 15 maart 2020. De locatie is als vanouds het
Multi Functioneel Centrum de Grous; Heerstraat Centrum
38, 6171 HW Stein. Hieronder een mooi sfeerbeeld van het
Festival Orkest tijdens de finale in 2018.

Annemie Hermans met het grote Festivalorkest: Paseo van Érik Marchelie

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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