Nieuwsbrief
Nr. 4, december 2020
Beste vrienden en belangstellenden,
Allereerst willen wij U namens de Stichting prettige feestdagen en een gelukkig en gezond
2021 toewensen. Laten we met ons allen proberen van deze donkere “corona-dagen” toch
iets moois te maken! In deze Nieuwsbrief wordt u bijgepraat over het vervangende programma van Euregionaal Kinder- en Jeugdconcours 2020.

Over het vervangende programma
Op 21 november zou er in Scholengemeenschap Groenewald in Stein het zesde Euregionaal
Kinder- en Jeugdconcours voor mandoline en gitaar worden georganiseerd door de Stichting
International Mandolin and Guitar Meetings. Een prachtig concours met optredens van solisten, duo's en trio's in leeftijd variërend van 8 tot 16 jaar.
Er schreven zich meer dan 20 deelnemers in, uit Nederland, België, Duitsland en Wit-Rusland.
Ook componeerde de Duitse componist Marlo Strauss een prachtig werk voor jeugdorkest en
zouden er kunstworkshops plaatsvinden voor de deelnemers en leerlingen van Groenewald.
Echter, het coronavirus gooide roet in het eten en na diverse alternatieve plannen bedacht te
hebben, werd het duidelijk dat het concours niet kon doorgaan. De deelnemers konden als alternatief een deel van hun concoursprogramma op video laten opnemen in de mooie historische Terpkerk in Urmond. Helaas bleek dit vanwege de beperkingen door Corona niet mogelijk voor de buitenlandse deelnemers. Gelukkig zijn er enkelen van hen toch nog te zien op
foto’s in de uiteindelijk gemaakte video.
We zijn blij dat we u daarin kunnen laten genieten van de optredens van twee concoursdeelnemers, Nica Deswysen en Danée Beumers. Daarnaast zijn er de prachtige optredens van

twee van de laureaten van afgelopen jaren te zien: Floor Bruinen en Mischa Hermans die beiden diverse malen in de prijzen zijn gevallen. Deze jongeren laten zien dat ze op een fantastische manier bezig zijn met hun hobby en passie: het klassieke mandoline en gitaarspel.
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De video zal tussen Kerst en Nieuwjaar uitgezonden worden door de streekomroep Bie Os.
Helaas is ten tijde van het opstellen van deze Nieuwsbrief de precieze datum en tijdstip van
uitzending nog niet bekend, maar zo gauw we meer weten sturen wij U via de e-mail alle betreffende informatie. Verder kunt U ons natuurlijk altijd volgen via Website en Facebook. Wij
wensen U bij voorbaat veel kijk- en luisterplezier!!
Wat betreft de realisatie van dit project gaat een bijzonder woord van dank uit naar de gemeente Stein, de Provincie Limburg, de Federatie van Limburgse Mandoline-Verenigingen en
de Stichting FSI.

Aankondiging Euregionaal Festival
voor Mandoline Orkesten
Het Euregionale Festival voor Mandoline
Orkesten zal (ook nu weer onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond Corona)
ook in 2021 weer worden gehouden in het
bekende
Multifunctioneel Centrum De Grous,
Heerstraat Centrum 38,
6171 HW Stein (Zuid Limburg).
De geplande data zijn: zaterdag en zondag
13 en 14 maart 2021.

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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