
  

 

 

 

 

 

  Nieuwsbrief 
nummer 1, februari 2020 

 

 

 

 

 

Beste vrienden en belangstellenden, 

 
Bij deze de eerste Nieuwsbrief van 2020 met daarin de aankondiging van het nu al-

weer vijfde Euregionale Festival voor Mandoline-Orkesten en het zesde Kinder- en 

Jeugd Concours Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus. Twee jaarlijkse evene-

menten die de Gemeente Stein stevig op de kaart hebben gezet wat betreft de Eure-

gionale mandoline- en gitaarwereld.  
 

Terugkijkend hebben we het afgelopen jaar met veel succes het Euregionale Festival 

voor Mandoline-Orkesten gehouden met onder andere het prachtige Orquestra Por-

tuguesa de Guitarras e Bandolins onder leiding van Hélder Fernando Cardoso Ma-

galhães. Verder was er natuurlijk het drukbezochte Euregionaal Kinder- en Jeugd 

Concours in Berg aan de Maas, waar enthousiaste en goed voorbereide jongeren 

zich van hun beste kant lieten zien aan een internationale vakjury onder voorzitter-

schap van Prof. Marga Wilden-Hüsgen. Natuurlijk zullen we ook dit jaar ons uiterste 

best doen het succes van vorig jaar te evenaren. Of liever nog te overtreffen! 

 

Het Euregionaal Festival voor Mandoline Orkesten 
 

Het Festival wordt ook dit jaar weer gehouden 

in het Multifunctioneel Centrum De Grous, 

Heerstraat Centrum 38, 6171 HW  Stein (Zuid 

Limburg). De data zijn: zaterdag en zondag 

14 en 15 maart 2020.  
 

Op het podium zullen verschillende vertrouw-

de orkesten verschijnen en bovendien een 

nieuwkomer uit Luxemburg. Zij zullen het pu-

bliek een mooie keuze uit hun repertoire bie-

den van Barok tot Modern en van serieuze tot ontspanningsmuziek. Vanzelfsprekend 

staan de orkesten ook dit jaar weer borg voor kwalitatief hoogstaand luistergenot! 

Toegangsprijs voor de concerten: vrije gave. 



De optredende orkesten: 

 

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

(www.thestrings-stein.nl) 
 

 

 

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

(www.facebook.com/pg/Kgl-Mandolinenorchester-Eupen-194130467321432) 
 

  

http://www.thestrings-stein.nl/
http://www.facebook.com/pg/Kgl-Mandolinenorchester-Eupen-194130467321432


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

(https://www.mandoline.be/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(http://capella-aquisgrana.eu/) 
 

 
 

https://www.mandoline.be/
http://capella-aquisgrana.eu/


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

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

 
 

 

Brasschaats Mandoline-Orkest (B) o.l.v. Marcel de Cauwer 

(www.brasschaatsmandolineorkest.be) 

 

 

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


Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette (Lux) o.l.v. Juan Carlos Muñoz 

(www.ensemble-a-plectre.com) 

 

 

 

 

 

Concertagenda Euregionaal Festival 
 

 

Zaterdag 14 maart 2020 

  

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

    Königliches Mandolinen Orchester Eupen 1923 (B) o.l.v. William Trips 20.15u.-20.45u. 

    Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy (B) o.l.v. Marc Legros 21.00u.-21.30u. 

    Capella Aquisgrana (D) o.l.v. Prof. Marga Wilden-Hüsgen 21.45u.-22.15u. 

  
 

Zondag 15 maart 2020 
 

    Mandoline-Ensemble The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans 14.30u.-15.00u. 

    Brasschaats Mandoline-Orkest (B) o.l.v. Marcel de Cauwer 15.15u.-15.45u. 

    Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette (Lux) o.l.v. Juan Carlos Muñoz 
 

16.00u.-16.40u. 

. 

 
 

Toegangsprijs voor de concerten: vrije gave 
  

http://www.ensemble-a-plectre.com/


Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2020 

Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting is alweer druk bezig met voorbereiden van het EUREGIONALE KIN-

DER- EN JEUGD CONCOURS 2020 Mandoline Solo, Mandoline en Gitaar Plus. Dit 

concours zal plaatsvinden op zondag 22 november van 10 tot 18 uur in Scho-

lengemeenschap Groenewald, Kinskystraat 15, 6171 LX Stein. Geïnteresseerden 

kunnen datum en tijd alvast een plekje in hun agenda geven.  
 

Om het concours inhoudelijk verder te verbreden zijn we als Stichting een sa-

menwerking aangegaan met de Federatie van Limburgse Mandoline Verenigin-

gen. We verwachten er veel van en hopen dan ook veel jongeren als deelnemer 

aan het concours te mogen begroeten!  

 
 

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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