Nieuwsbrief
Nr. 2, augustus 2021

Beste vrienden en belangstellenden,
Hierbij de tweede Nieuwsbrief van 2021. Vorig jaar en ook dit voorjaar nog, kwamen door corona het Euregionale Festival voor Mandoline Orkesten en van het Euregionale Kinder- en Jeugdconcours te vervallen. Gelukkig zien de berichten er nu
beter uit. We rekenen er met gepast optimisme op, dat beide evenementen dit najaar door kunnen gaan. Hier voor belangstellenden de agenda:
-

zaterdag en zondag 9 en 10 oktober het Euregionale Festival voor Mandoline
Orkesten in Multifunctioneel Centrum De Grous, Heerstraat Centrum 38, 6171
HW Stein (Zuid Limburg) in Stein;

-

zaterdag 20 november het Kinder- en Jeugdconcours Mandoline Solo, Mandoline
Plus, Gitaar Solo en Gitaar Plus in Scholengemeenschap Groenewald, Kinskystraat 15, 6171 LX Stein.
We hopen dat beide gebeurtenissen weer normaal voor publiek toegankelijk kunnen
zijn. Spelen voor een lege zaal, hoe geslaagd de uitvoering ook is, geeft deelnemers
een stuk minder voldoening dan spelen voor een volle zaal!

Het Euregionaal Festival voor Mandoline Orkesten
Ook dit jaar staan er weer heel wat orkesten
op de rol. Deelname uiteraard wel met enig
voorbehoud vanwege corona.
Verder hebben we op zaterdagmiddag workshops ingepland en zullen er gedurende het
hele festival 2 stands van vakhandelaren uit
de gitaar- en mandolinewereld aanwezig zijn.

De uitgenodigde orkesten
Voor de zaterdagavond:
❖ Mandoline-Orkest The Strings Stein (NL) o.l.v. Annemie Hermans
www.thestrings-stein.nl
❖ Mandolinen-Orchester Hüls 1922 e.V. (D) o.l.v. Marijke Wiesenekker
www.mandolinen-orchester-huels.de
❖ Duo Marijke en Michiel Wiesenekker (D / NL)
www.wiesenekker.com
❖ Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar e.V. (D) o.l.v. Marlo Strauss
www.mandolinen-orchester-koslar.de
Voor de zondagmiddag:
❖ Mandoline-Ensemble The Strings Stein (NL) o.l.v. Annemie Hermans
www.thestrings-stein.nl
❖ Grenzland-Zupforchester Aachen (D) o.l.v. Josef Wieland
www.grenzland-zupforchester.de
❖ Capella Aquisgrana Aachen (D) o.l.v. Prof. Marga Wilden-Hüsgen
www.capella-aquisgrana.eu
❖ Cercle royal des Mandolinistes de Malmedy (B) o.l.v. Marc Legros
www.mandoline.be
❖ Ensemble à Plectre Municipal dÉsch/Alzette (Lux) o.l.v. Juan Carlos Muñoz
www.ensemble-a-plectre.com
De meeste van deze orkesten zijn oude bekenden voor de vaste bezoekers van onze concerten. Maar zoals boven al gezegd: deelname is nog onder zeker voorbehoud in verband met corona. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal de definitieve lijst
van deelnemende orkesten gegeven worden.

De workshops
Op zaterdagmiddag 9 oktober zijn er vier interessante workshops:
❖
❖
❖
❖

barokinstrumenten uitproberen (Prof. Marga Wilden-Hüsgen en Marlo Strauss)
romantische muziek (Leoniek Hermans)
blues (Marijke en Michiel Wiesenekker)
een workshop voor gitaar (docent wordt nog bekend gemaakt)

De docenten van de workshops: Marga Wilden-Hüsgen, Marlo Strauss,
Leoniek Hermans, Marijke & Michiel Wiesenekker

De workshops duren elk anderhalf uur en worden zo georganiseerd dat elke deelnemer er meerdere kan volgen. In verband met corona-maatregelen zal het aantal
deelnemers vanzelfsprekend aangepast worden aan de locatie.

Heeft u zin om deel te nemen aan één of meerdere
workshops? Meld u zich dan vóór 25 september
schriftelijk of per e-mail aan bij het secretariaat:
Annemie Hermans: Keerend 21
6171 VR Stein
Nederland
annemie.hermans@planet.nl

De vakhandelaren
Gedurende het festival zullen er twee stands aanwezig zijn:
❖ Stefan Geffroy uit Aken (D): www.geffroy-instrumente.de
❖ mandolinebouwer Elmar Geilen uit Koblenz (D): www.mandolinenbau-geilen.de
Zij bieden de bezoekers uit hun collectie een keur aan instrumenten, bladmuziek
en aanverwante artikelen. Om zo te zeggen: voor elk wat wils.

Mandolinebouwer Elmar Geilen
aan het werk in zijn atelier

Euregionaal Kinder- en Jeugdconcours 2021
Mandoline Solo, Mandoline Plus, Gitaar Solo en Gitaar Plus
Het Euregionale Kinder- en Jeugdconcours zal
op zaterdag 20 november gehouden worden in
Scholengemeenschap Groenewald te Stein.
Vorig jaar is het Concours vanwege de Coronaperikelen helaas niet doorgegaan, maar gelukkig
werd er een noodoplossing gevonden door een
speciale video uit te brengen waarop jonge solisten te zien zijn. Voor de link naar deze video klik:
www.youtube.com/watch?v=1GXUJvtSOd4
In de eerstvolgende nieuwsbrief zal uitgebreid aandacht worden besteed aan dit
concours voor jongeren t/m 18 jaar, waarbij de jongeren die afgelopen jaar zouden
meedoen nu vanzelfsprekend een live herkansing krijgen. Binnenkort zal ook op de
website een uitgebreid reglement te vinden zijn. Wie nu al denkt mee te gaan doen
of te komen kijken, zet 20 november alvast in de agenda!! Verder nieuws volgt!

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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