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Nr. 1, februari 2021 
 

 

 

 

Beste vrienden en belangstellenden, 
 

 

Dit is alweer de eerste Nieuwsbrief in 2021 en we spreken als Stichting de hoop uit dat ieder-

een veilig, gezond en wel in het nieuwe jaar terechtgekomen is. Ook hopen we dat u allen net 

als wij genoten heeft van de video die als alternatief voor het Euregionale Kinder- en Jeugd 

Concours gemaakt is. Voor wie de video nog niet gezien heeft of deze nog een keertje wil bekij-

ken, volgt hier de link (klik op de foto): 

 

 

 

 

We willen de jonge muzikanten die deelgenomen hebben aan deze video graag van harte be-

danken: Danee Beumers, Floor Bruinen, Nica Deswysen en Mischa Hermans, jullie hebben een 

prachtig stuk werk verricht! En verder natuurlijk ook Jo Goossens die het camerawerk en de 

montage verrichtte en Annemie Hermans voor de “voice over”.  
 

De video was de troost voor een jaar waarin zowel het Eurofestival voor Mandoline Orkesten 

als het Kinder- en Jeugd Concours in 2020 moesten komen te vervallen vanwege het Corona-

virus. En ook dit jaar dwingt Corona ons helaas opnieuw tot het uitstellen van het Euregionaal 

Festival voor Mandoline Orkesten dat gepland was op zaterdag en zondag 13 en 14 maart jl. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1GXUJvtSOd4&feature=emb_logo


 

 

DE NIEUWE DATA VOOR HET  

EUREGIONAAL FESTIVAL VOOR  

MANDOLINE ORKESTEN 

 
Het nieuw ingeplande Euregionale Festival voor Mandoline Orkesten 2021 zal ook nu weer ge-

houden worden in het ons zo vertrouwde 
  

Multifunctioneel Centrum De Grous, 

Heerstraat Centrum 38, 

6171 HW  Stein (Zuid Limburg). 
 

De nieuwe data: zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021. Laten we hopen dat Corona ons dit 

keer niet opnieuw in de wielen rijdt en dat we op die data voluit kunnen genieten van de prachtige 

muziek van de gerenommeerde orkesten! 

 

 

 

HET EUREGIONAAL  

KINDER EN JEUGD CONCOURS  

MANDOLINE SOLO, MANDOLINE  

EN GITAAR PLUS 2021 
 

 

De geplande datum voor het EUREGIONAAL KINDER EN JEUGD CONCOURS MANDOLINE SOLO, MANDO-

LINE EN GITAAR PLUS is vastgesteld op zaterdag 20 november 2021 in Scholengemeenschap 

Groenewald in Stein. In een volgende Nieuwsbrief zal hier uitvoerig worden ingegaan. 
 

 

 

GEPLAND: IN DE LOOP VAN 2021  

DE VLOG VAN ONZE VLOGSTER  

FENNE LEMMENS 
 

Een van de jongste deelnemers zal een vlog maken ge-

durende een aantal weken zo gauw dat door Corona 

weer mogelijk is en deze zal via social media en de regio-

nale tv worden uitgezonden. Aan deze vlog werken tal 

van bekende personen uit de Euregio mee (onder andere 

André Rieu, Pinkpop Jan Smeets, Suzan Segers, Gé 

Reinders). De vlogster belt bij deze gerenommeerde mu-

sici en aan en vraagt wat ze moet doen om op de mando-

line bij hen te kunnen meespelen. Dit levert uniek materi-

aal op ter promotie van de mandoline en de gitaar als     

klassieke instrumenten. 



 
 

 

 

 

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. 
 

 

Facebook        Website       Email 
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