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Beste vrienden en belangstellenden,
Alweer de vierde Nieuwsbrief dit jaar. In deze brief een verslag van het onlangs gehouden EUREGIONAAL KINDER- EN JEUGD CONCOURS MANDOLINE SOLO, MANDOLINE EN GITAAR PLUS, waar jonge
spelers uit België, Duitsland en Nederland hun beste beentje voorzetten om op een internationaal
podium te staan en één van de mooie prijzen te bemachtigen. Het was weer een goed bezet concours met ook nu weer een volle zaal. Verder de aankondiging van het Euregionaal Festival voor
Mandoline Orkesten op 14 en 15 maart 2020 in MFC de Grous in Stein. Wij wensen u veel leesplezier.

Het Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2019
Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus
Op 10 november 2019 is in Zuid-Limburg door de Stichting
International Mandolin & Guitar Meetings nu alweer voor de
vijfde maal het EUREGIONAAL KINDER- EN JEUGD CONCOURS
“MANDOLINE SOLO, MANDOLINE EN GITAAR PLUS” gehouden.
Deze keer niet in Stein, maar in het nabijgelegen pittoreske
dorp Berg aan de Maas, vlak bij het pontje voor de oversteek naar België. De plaats van handeling was het Multi
Functioneel Centrum: een goed geoutilleerde zaal met prettige bijruimtes en dat alles beheerd door een vriendelijk
echtpaar. Om half tien ’s ochtends stroomde de zaal vol met ouders, belangstellenden en de jonge
deelnemers. De sfeer was direct al goed en bleef ook de hele verdere dag ontspannen, vaak zelfs
gezellig. Prettig was ook de aanwezigheid van twee professionele stands in de zaal: de stand van
mandolinebouwer Elmar Geilen, die ook de partituren van Pan-Verlag beheerde en daarnaast de
stand van Verlag Edition 49.
Annemie Hermans opende de dag tweetalig met een warm welkomstwoord. Dit jaar waren er 28
deelnemers uit België, Duitsland en Nederland in de leeftijd tot en met 16 jaar. In totaal verzorgden
zij 17 optredens. Er waren drie graden van moeilijkheid: licht, van licht tot middelzwaar en van
middelzwaar tot zwaar. Op het podium zagen we jonge beginnertjes in de makkelijker stukken
naast de meer ervaren pubers in de stukken met een middelzware en zware moeilijkheidsgraad.
Opvallend was dat de deelnemers over het geheel maar weinig gestressed waren. Voor een deel
kan dat komen vanwege het adagium van het concours dat met elkaar optrekken, het samen spe-

len en opbouwen van internationale muziekvriendschappen minstens even belangrijk is als op een
concours presteren en winnen. Voor een ander deel zal de ontspannenheid aan de prettige sfeer
van de zaal gelegen hebben. Wat ons verder opviel was dat het aantal gitaaroptredens in totaal 13
bedroeg, terwijl het aantal optredens met mandoline op slechts 4 bleef staan. Een toch wat tegenvallende score voor de mandoline, al ligt die score in lijn met de landelijke tendens.
De muziek die gespeeld werd liep van laat-Middeleeuws via Renaissance, Barok, Klassiek en Romantiek naar het meer eigentijdse werk. De ten gehore gebrachte genres behelsden grotendeels
serieuze muziek met daarnaast een paar stukjes volksmuziek en een enkele bewerking van een
modern populair stuk. Er werd mooi gespeeld, van klein tot groot, en alle deelnemers hebben zich
van hun beste kant laten zien! De zaal kon achterover zitten en genieten, ook als de muziek soms
wat erg zacht doorkwam. Het deed aan de kwaliteit niets af.
De jury bestond dit jaar uit Professor Marga Wilden-Hüsgen (mandoliniste, Duitsland), Maria
Markatatou (mandoliniste, België / Griekenland)
en Annette Kruisbrink (gitariste en componiste,
Nederland). Leoniek Hermans had de artistieke
leiding en Angelique Delnoij-Niesten was evenals vorige jaren de onvermoeibare jurysecretaresse. Ze deden hun werk met inzet en
plezier.
Professor Marga Wilden-Hüsgen,
Maria Markatatou, Annette Kruisbrink

Het ochtendoptreden werd afgesloten met de
eerste workshop van Marlo Strauss, terzijde gestaan door gitariste Aimée Vroomen, waar door
het Workshop Orkest een speciaal door Marlo
gecomponeerde blues werd ingestudeerd: Black
Cat. Aan het eind van de middag volgde de
tweede workshop om het nummer verder te polijsten.

De eerste workshop “Black Cat”

Tijdens die tweede workshop werden de deelnemers aangevuld met de jonge muzikanten uit het
JuniorZupfOrchester Nordrhein Westfalen (JuZO NRW), dat vóór de prijsuitreiking een mooi gastoptreden verzorgde onder de pittige leiding van de bekende mandoliniste, domraspeelster en dirigente Olga Dubowskaya.
Zij speelden achtereenvolgens:
❖ Sinfonia Nr. 1 in C-Dur (Allegro-Andante-Presto) – Antonio Vivaldi
❖ Yutuma - Chris Acquavella
❖ Samba Sudamericana uit: Tres piezas de Sudamerica - Markus Kugler

Het JuniorZupfOrchester NRW onder leiding van Olga Dubowskaya

Het JuZO NRW bleek een prachtig orkest, boordevol jong talent. Het is een Landes Orchester en
als zodanig een kweekvijver voor jonge muzikanten die binnen kunnen stromen in de tokkelorkesten van Noordrijn-Westfalen. Het orkest kent een stevig repetitieschema met de nadruk op eigentijdse muziek. Hun website: www.jugendzupforchester.de/juzo/
Na dit optreden de prijsuitreiking, waarbij de Steinder wethouder Hub Janssen de winnaars hun
prijs overhandigde na eerst een kort woordje voor de zaal waarin hij feitelijk iedereen, deelnemers,
ouders, juryleden, de staf van het concours, vrijwilligers, de mensen van het Multi Functioneel Centrum van harte voor zijn / haar inzet bedankte.
Ook dit jaar waren er weer mooie prijzen: voor alle deelnemers een oorkonde en een fraaie CD
van Annette Kruisbrink en verder voor de drie moeilijkheidsklassen een derde, tweede en eerste
prijs bestaande uit tegoedbonnen voor bladmuziek of ander toebehoren op muziekgebied. Daarnaast is er de Hary Hermans Prijs die uitgereikt wordt aan diegenen die in de categorieën “licht tot
middelzwaar” en “middelzwaar tot zwaar” de beste interpretatie van een modern stuk gegeven
hebben. De Hary Hermans Prijs voor “licht tot middelzwaar” is ontworpen door kunstenares Moniek
Op den Camp, de prijs voor “middelzwaar tot zwaar” is ontworpen door Marieke Russel, kunstenares en beschermvrouwe van de Stichting. Door de Bund Deutscher Zupfmusiker was bovendien
voor vier deelnemers een mooie prijs uitgeloofd: gratis deelname aan een aantal studiedagen van
het JuniorZupfOrchester NRW.

Uitslagen 3e afdeling: licht (beginners)
Deelnemers

Land

Jenna Hoffmann, Elena Vermeesch
Pauline Bun Keut, Morgan Jacob
Imke Jacobs, Joy Bulles, Tuana Erdinc
Lynn Emilia Rode, Paula Kurth
Maja Wohlfarth, Finia Wohlfarth

B
B
NL
D
D

Plaats
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar trio)
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)

1
2
3

Uitslagen 2e afdeling: (licht tot middelzwaar)
Deelnemers

Land

Floor Bruinen, Danée Beumers
Elias Huertas Klein, Victor Teulings
Maja Wohlfarth, Miro Mira Laszlo
Kai Sachser, Kaja Vrselja, Blanka Dzwonek
Christian Kreins
Isa Niesten
Mia Schmeichel
Tijana Tanackovic, Teodora Tanackovic

NL
NL
D
NL
D
NL
D
D

Plaats
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar trio)
Mandoline Solo
Mandoline Solo
Mandoline Solo
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)

1
2
3

❖ Elias Huertas Klein en Victor Teulings winnen de "Hary Hermans Prijs",
❖ Christaan Kreins wint de BDZ-prijs

Uitslagen 1e afdeling: (middelzwaar tot zwaar)
Deelnemers
Floor Bruinen, Mischa Hermans
David Heinen, William Graff
Kai Sachser, Blanka Dzwonek
Marta Dettinger

Land
NL
B
D
D

Plaats
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mand. en Git. Plus (gitaar duo)
Mandoline Solo

❖ Floor Bruinen en Mischa Hermans winnen de "Hary Hermans Prijs"
❖ Floor Bruinen, Mischa Hermans en Martha Dettinger winnen de BDZ-prijs

1
2
3

De beide Hary Hermans Prijzen,
links de prijs ontworpen door Marieke Russel
rechts door Moniek Op den Camp

Op de foto links overhandigt wethouder Hub Janssen de Hary Hermans Prijs
aan het duo Elias Huertas Klein en Victor Teulings; op de foto rechts krijgt het duo
Floor Bruinen en Mischa Hermans de prijs uit handen van Marieke Russel

Leoniek Hermans en Marlo Strauss met het gecombineerde Workshop / JuZO NRW orkest

Na de feestelijke prijsuitreiking volgde als spetterende finale het orkeststuk “Black Cat” onder leiding van Marlo Strauss. De deelnemers aan het concours maakten er samen met de spelers van
het JuZO NRW een memorabele uitvoering van. Een prachtig slotakkoord van een heerlijke dag
vol muziek.

Deelnemers aan het concours*

Imke Jacobs, Joy Bulles,
Tuana Erdinc
Morgan Jacob,
Pauline Bun Keut

Boven: Finia & Maja Wohlfarth
Rechts: Elena Vermeesch, Jenna Hoffmann

*) Helaas ontbreekt de foto van het trio Kaja Vrselja, Kai Sachser en Blanka Dzwonek

Lynn Emilia Rode,
Paula Kurth
Danae Beumers,
Floor Bruinen

Maja Wohlfarth,
Mia Laszlo
Victor Teulings,
Elias Huertas-Klein

Teodora Tanackovic,
Tijana Tanackovic
Mia Schmeichel

Isa Niesten
Christian Kreins

Floor Bruinen,
Mischa Hermans
David Heinen,
William Graff

Kai Sachser,
Blanka Dzwonek
Marta Dettinger

De professionele stand van Elmar Geilen

Links: de stand van Elmar Geilen met partituren & een prachtig instrument
rechts Elmar Geilen en Professor Marga Wilden-Hüsgen

AGENDA 2020: het vijfde Euregionale Festival
voor Mandoline-Orkesten
Voor het komende jaar is de datum voor het Euregionale Festival voor Mandoline Orkesten 14 en
15 maart 2020. Het Festival zal als vanouds
plaatsvinden in het Multi Functioneel Centrum de
Grous; Heerstraat Centrum 38, 6171 HW Stein.
We hopen erop het succes van vorige jaren te
mogen prolongeren. De volgende Nieuwsbrief
meer over het komende festival.

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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