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Voorwoord
van de voorzitter
Beste muziekvrienden,
Het was op donderdag 13 maart 2020 dat we lastminute ons vijfde Euregionale Mandolinefestival
moesten uitstellen als gevolg van de lockdown
door de uitbraak van de coronapandemie. Nu,
anderhalf jaar later verheugen we ons erop dat we
eindelijk met wat aanpassingen toch ons eerste lustrumfestival kunnen laten doorgaan. De Stichting
International Mandolin & Guitar Meetings is erg blij dat wij musici uit Duitsland, België,
Luxemburg en Nederland kunnen beluisteren tijdens dit festival waar een grote diversiteit aan stijlen en mandoline-orkest repertoire te beluisteren is, al dan niet met aangevuld met geweldige solisten en het Duo Marijke en Michiel Wiesenekker. De vijfde
keer dat we via Euregionale samenwerking met Duitsland, België en Luxemburg de mandoline- en gitaarmuziek kunnen promoten en ervoor kunnen zorgen dat er een muzikale
kruisbestuiving ontstaat tussen de deelnemers; dat we spelers aan prachtige workshops
kunnen laten deelnemen, gegeven door internationaal beroemde mandoline- en gitaardocenten en dat het publiek kan genieten van hoogstaande concerten. Ook zijn we er
bijzonder trots op dat we interessante exposanten hebben kunnen vinden die ervoor
zorgen dat iedereen instrumenten en toebehoren kan bekijken.
Wij danken alle subsidiegevers en sponsoren die ervoor zorgen dat we de financiële
mogelijkheden hebben voor de organisatie van dit festival én voor het Kinder- en
Jeugdconcours voor mandoline en gitaar op zaterdag 20 november a.s. dat samen met
onze partner, de Federatie van Limburgse Mandoline-Verenigingen zal worden georganiseerd in Scholengemeenschap Groenewald te Stein.
Verder wil ik een ieder die er toe bijdraagt om dit festival te doen slagen, met name ook de
vrijwilligers, de spelers en hun dirigenten, hartelijk danken en wens ik iedereen een prachtig
weekend toe met veel luister- en musiceerplezier!
Hary Hermans,
voorzitter Stichting International Mandolin & Guitar Meetings

Multi Functioneel Centrum De Grous in Stein
Ook dit jaar vindt het Euregionaal Festival plaats in het Multi Functioneel Centrum De
Grous in Stein. De plek met een mooie zaal met goede akoestiek, een prima accommodatie voor orkesten en musici met daarbij een gezellig eetcafé voor een drankje en een
hapje tussendoor. Sinds 2016 De Grous ons vaste adres voor het Festival.
Gegevens:

MFC De Grous,
Heerstraat Centrum 38
6171 HW Stein (Zuid Limburg)
Email info@mfcdegrous.nl
Tel.
046 888 1245
Mobiel  06-19298619
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Marieke Russel, beschermvrouwe van de Stichting
De bekende Limburgse kunstenaar Marieke Russel is de inspirerende beschermvrouwe
van de Stichting. Zij is geboren in Ede, haar vader, Charles Russel, was een bekend schilder en graficus. Marieke werkt met veel verschillende materialen en haar werk heeft
vrijwel altijd een mystiek en filosofisch karakter.

Haar website: www.mariekerussel-art.nl.

De workshops
Op zaterdagmiddag 9 oktober zijn er verschillende interessante workshops:
- barokinstrumenten uitproberen (Prof. Marga Wilden-Hüsgen & Marlo Strauß)
- romantische muziek voor mandoline en gitaar (Leoniek Hermans & Aimée Vroomen)
- blues (Marijke & Michiel Wiesenekker)
- gitaarkwartet (Peter Constant)
De workshops duren elk anderhalf uur en zijn zo georganiseerd dat elke deelnemer er
meerdere kan volgen. De eerste ronde is op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.
De tweede ronde van 16.00 tot 17.30 uur. In verband met corona-maatregelen is het
aantal deelnemers vanzelfsprekend aangepast aan de locatie.
——————

Het programma
14.00 - 15.30 uur
WORKSHOP
Barokinstrumenten uitproberen
Romantische muziek voor mandoline en gitaar
Blues
Gitaarkwartet

RUIMTE
Brikkebekker
Besjke
Podium
Zaal

16,00 - 17.30 uur
WORKSHOP
Barokinstrumenten uitproberen
Romantische muziek voor mandoline en gitaar
Blues
Gitaarkwartet
17,45 - 18.30
Mogelijkheid om te eten
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RUIMTE
Brikkebekker
Besjke
Podium
Zaal

De docenten
Elk van de zeven docenten is bekend in de mandoline– en gitaarwereld, heeft ruim leservaring en heeft zijn / haar sporen verdiend in het vak. Ieder van hen is bovendien
verbonden aan één of meerdere orkesten als dirigent, docent of als orkestlid. We zijn
er trots op hen als docent op het Festival te mogen begroeten.

Met de klok mee: Prof. Marga Wilden-Hüsgen, Marlo Strauß, Leoniek Hermans,
Aimée Vroomen, Marijke en Michiel Wiesenekker, Peter Constant

Zaterdagavond 19.30 tot 20.00 uur: Mandoline-Orkest The Strings

Mandoline-Orkest The Strings (NL)
o.l.v. Annemie Hermans
Naast Mandoline-Ensemble The Strings (dat reeds in 1976 werd opgericht) werd in
1981 Mandoline-Orkest The Young Strings opgericht. Zoals de naam reeds doet vermoeden bestond dit orkest in aanvang uit jonge mandoline-, mandola- en gitaarspelers
tussen 7 en 16 jaar. Sinds de oprichting staat het orkest o.l.v. Annemie Hermans. In
januari 1988 werd de naam van veranderd in Mandoline-Orkest The Strings omdat ook
oudere spelers lid waren geworden van de groep. Het orkest werd in de loop der jaren
steeds groter en telt tegenwoordig ca. 40 spelers in de leeftijd tussen 8 en 75 jaar en
heeft de volgende bezetting: mandoline 1, mandoline 2, mandola, gitaar en bas. Daarnaast zijn er nog ca. 20 spelers in opleiding. Solisten bij Mandoline-Orkest The Strings
zijn Leoniek Hermans (mandoline, zang en klarinet), Moniek Op den Camp
(mandoline) en Mischa Hermans (gitaar).
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Er worden jaarlijks diverse mooie concerten in Nederland, Duitsland en België gegeven, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen en solisten. Reeds meer dan
40 jaar wordt er een groot kerstconcert georganiseerd. Het orkest is regelmatige te
beluisteren en te zien bij Regio Omroep Bie Os en L1 Radio en TV. Verder gaat er veel
aandacht uit naar scholing van leden en aspirantleden, die zich kunnen presenteren
tijdens jaarlijkse leerlingenconcerten.
Mandoline-Orkest The Strings nam in het verleden met goed resultaat deel aan bondsconcoursen en festivals in binnen- en buitenland. Ook werd er een concertreis naar
Seedorf (Duitsland) gemaakt en dit jaar staat deelname aan een internationaal mandolinefestival in Luxemburg op het programma.
Het orkest is te beluisteren op twee eigen CD’s en een kerst-CD en speelt een afwisselend repertoire bestaande uit klassieke en romantische werken, folklore en film- en
popmuziek.
Website:
Facebook:

www.thestrings-stein.nl
nl-nl.facebook.com/thestringsstein

Programma
Shatser Chusidl

Trad. klezmer, bew. D. de Rover

If I only had time

Michel Fugain, bew. M. de Cauwer

Harry Potter Suite

John Williams, Nicholas Hooper, bew. M. Hermans

Klokkenspel: Floor Bruinen
Tarantella Siciliana

Trad., bew. D. Di Lella da Carpino

Dos Mares

Annemie Hermans

The pirates of Zimmer Hans Zimmer, bew. V. Preema

Zaterdagavond 20.15 tot 20.45 uur: Mandolinen Orchester Hüls

Mandolinen-Orchester Hüls 1922 e.V. (DE)
o.l.v. Marijke Wiesenekker
Dit jaar kunnen de mandolinespelers van Hüls terugblikken op 99 jaar
clubgeschiedenis. Verlaten van de Hüls wandelclub onder leiding van Gerd Plates, de
overstap naar een orkest met regelmatige optredens. Onder de dirigenten Hubert
Draken en Ludwig Helten breidde het orkest zijn muzikale intenties uit. De interpretatie
van "klassieke" muziek van de renaissance tot de moderne tijd kreeg steeds meer
ruimte. Voor een bijzondere uitbreiding van de orkestklank werden uitstekende solisten
uitgenodigd. Ludwig Helten verrijkte het repertoire met talrijke eigen composities en
arrangementen.
Het orkest staat sinds 2007 onder leiding van Marijke Wiesenekker. De intensivering
van het werk met jonge musici werd een belangrijk aandachtspunt in het
verenigingsleven. De jonge spelers treden sinds 2011 regelmatig op bij de jaarlijkse
concerten van het orkest. Met het gebruik van elektrisch versterkte tokkelinstrumenten heeft het orkest ook zijn eigen nieuwe toegang tot populaire muziekstijlen gevonden. Het orkest kan sinds augustus 2021 weer regelmatig repeteren. Het
eerste hoogtepunt is deelname aan het Euregionale IMGM Festival in Stein.
We verheugen ons erop!
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Programma
East-West

Stephen Lalor

Crow Black Chicken *

Trad. / Wiesenekker

Ma Yofus

Trad. / Wiesenekker

Lonesome Moonlight Waltz

Bill Monroe

Smile! **

Ilya Dragunov

Rumänisch

Jo Knümann / Arr. R. Krebs

* Solist:

** Solisten:

Michiel Wiesenekker (zang en e-gitaar)
Raimund Draken (e-mandoline)
Michiel Wiesenekker (e-gitaar)

Website: www.mandolinen-orchester-huels.de

Zaterdagavond 21.00 tot 21.30 uur: Marijke en Michiel Wiesenekker,
het Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo

Marijke en Michiel Wiesenekker,
het Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo (DE/NL)
Sinds 2000 geven Marijke & Michiel bladmuziek en CDs uit bij het eigen Label
'Wouldn't Listen'. Ter ere van het 20 jarig bestaan verscheen vorig jaar hun dubbel album 'FAMILY LIFE' met “Classical pieces & freewheeling music”. Marijke (mandoline) &
Michiel (gitaar) zijn broer en zus, wonen in Wuppertal en geven samen concerten en
workshops in binnen- en buitenland, waaronder Spanje, Luxemburg, Japan, Amerika
en Engeland.

Marijke & Michiel Wiesenekker

11

Programma
Romance

Niccolò Paganini (1782 - 1840)

Police Dog Blues

Blind Blake (1896 - 1934)

Van Amsterdam naar Wuppertal

M. & M. A. Wiesenekker (*1981 & *1983)

Good Morning little Schoolgirl

Sonny Boy Williamson, No. 1 (1914 - 1948)

El Choclo

Ángel Villoldo (1861 - 1919)

Valtzer Fantastico

Enrico Marucelli (1877 - 1907)

Marijke: akoestische & elektrische mandoline, e-mandola & zang
Michiel: akoestische & elektrische gitaar, 12 snarige gitaar & zang

Voor meer informatie, luister- en videovoorbeelden
kunt u terecht op onze website www.wiesenekker.com

Zaterdagavond 21.45 tot 22.15 uur: Kamermuziek-Ensemble
van het Mandolinen-Orchesters Rurtal 1928 Koslar e.v.

Kamermuziek-Ensemble van het
Mandolinen-Orchesters Rurtal 1928 Koslar e.v. (DE)
o.l.v. Marlo Strauß
Het mandolineorkest bestaat sinds 1928 in Koslar. Het begin van de muzikale activiteit
was volksmuziek, tegenwoordig speelt het orkest graag klassieke en hedendaagse
werken. Een bewerking van een mooi stuk Rock-muziek kan ook worden opgenomen.
Na een pauze in de repetities van oktober 2020 tot april 2021 en online repetities van
eind april 2021 tot mei 2021, repeteren we sinds juni 2021 weer in aanwezig.heid van
de leden Met een volledige cast hebben we ongeveer 22 teamgenoten.
We genieten van de muziek en zijn dus blij dat we hier vandaag kunnen optreden en
het publiek een aantal interessante en pakkende werken uit verschillende tijdperken
kunnen presenteren.
Website: www.mandolinen-orchester-koslar.de
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Programma
Marlo Strauß
(*1957)

La Gomera
I. mar azul (allegro - adagio – allegro)
II. canzoneta – III. la danza

Georg Philipp Telemann
(1681 – 1767)
Bearb.: M. Wilden-Hüsgen

Concerto polonois
I. Dolce – II. Allegro – III. Largo – IV. Allegro

Ralph Paulsen-Bahnsen
(*1954)

Concertino Veneziano
II. Larghetto – III. Allegro

René Jonas – mandoline
Helmut Lang - Gitaar

Zondagmiddag 14.00 tot 14.30 uur: Mandoline-Ensemble The Strings

Mandoline-Ensemble The Strings (NL)
o.l.v. Annemie Hermans
Mandoline-Ensemble The Strings werd in 1976 opgericht en behaalde zowel nationaal
als internationaal vele successen op nationale en internationale concoursen. Het ensemble dat naast Annemie en Leoniek Hermans als professionele musici, bestaat uit zeer
gemotiveerde, op hoog niveau spelende amateurmusici, behoort daardoor tot de top
van de internationale mandolinewereld. The Strings maakten concertreizen naar Spanje, Italië, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. Ook maakten zij diverse eigen CD’s en begeleidden ze koren en solisten op hun CD’s. Al meer dan veertig
jaar dragen The Strings bij in de erkenning van de mandoline als volwaardig klassiek
instrument door met name speciale aandacht te geven aan vernieuwing in repertoirekeuze. Naast het bij het grote publiek bekende romantische repertoire, vertolken The
Strings werken uit de barok, uit de klassieke tijd, folkloremuziek uit diverse landen en
ook hedendaags repertoire met een unieke solistische bijdragen van Leoniek Hermans
op mandoline, klarinet en met solozang en Moniek Op den Camp op mandoline.
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Door veelvuldige samenwerking met zeer gerenommeerde solisten en koren weet het
ensemble een breed publiek te bereiken. Elk jaar worden er vele concerten gegeven,
wordt er opgetreden voor radio en TV en tijdens festivals. Het ensemble ontving drie
keer de Cultuurprijs van de Gemeente Stein.
Annemie Hermans studeerde schoolmuziek aan de conservatorium van Maastricht en
mandoline aan het Conservatorium te Amsterdam. Haar zus Leoniek studeerde klarinet
aan het Conservatorium van Maastricht en studeerde op 4 juni 1998 als eerste Nederlander cum laude af voor het solistendiploma mandoline bij Professor Marga WildenHüsgen aan de Musikhochschule Wuppertal. Vader Hary Hermans is sinds de oprichting voorzitter van het gezelschap.
Website:
Facebook:

www.thestrings-stein.nl
nl-nl.facebook.com/thestringsstein

Programma
Piccolo Mondo Antico

Stefano Squarzina

- Intrada (Pavana et Gagliarda)
- Corteggio delle Dame (Siciliana et Villanella)
- Balletto (Saltarello)
Andante con variazione
voor solomandoline en orkest, Wo0 44b

Ludwig van Beethoven
(bew. S. Lalor)

Solomandoline: Leoniek Hermans
Romance métallique uit Mandoline Project

David Laheurte

World music Suite
- East-West
- Ballade
- Kolo kolo

Stephen Lalor

Zondagmiddag 14.45 tot 15.15 uur
Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy

Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy (B)
o.l.v. Marc Legros
Als één van de weinige mandolineorkesten van België presenteert het Königliches Mandolinenorchester Malmedy een evenwichtig en compleet repertoire bestaande uit een
keuze van klassieke & folkloristische muziekstukken. Veel hiervan zijn exclusief en van
hoge kwaliteit.
Het programma is aan elke gelegenheid aangepast en richt zich op elke smaak.
Aan het romantische instrument "de mandoline" danken maanlichtsonates en
Napolitaanse romances hun oorsprong; en vergeet niet dat een aantal bekende
componisten met hun composities het instrument allure verleenden: Mozart, Vivaldi,
Haendel, Beethoven,...
Elk individueel instrument onderscheidt zich door zijn fijne heldere toon en geeft het
orkest een expressieve, dynamische ritmiek.
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Het samenvoegen van de tokkelinstrumenten, mandoline, gitaar, harp en slagwerk,
leidt tot een originele, harmonische en gevoelige stijl. Dat de instrumenten met zoveel
gemak bespeeld worden, berust op de voortdurende inspanning en de fijngevoelige
hand van dirigent Marc Legros en de zorg van voorzitter Véronique Wintgens. Dit is
beloond met een plaats in de Eredivisie van de APSAM (Muziekverbond van België).
Website:
Facebook:

www.mandoline.be
www.facebook.com/mandolinistes.malmedy

Programma
Extrait de Sinfonia G-Dur

Carlo Cecere

Dança dos Montanheses

C. Parades

bew. M. Legros

Tutti Fluti

R. Fote

bew. M. Legros

Les Flots de l’Amour

Trad. Russe

bew. M.Legros

Le vieux Gobelin

Trad. Russe

bew. M.Legros

Polka – Wim Flûte

Wim de Winne

bew. M.Legros

Gymnopedie

E. Satie

bew. M.Legros

Gankino Horo

Trad. Bulgare

bew. M.Legros

Le grand blond

V. Cosma

bew. M.Legros

Zondagmiddag 15.30 tot 16.00 uur : Capella Aquisgrana

Capella Aquisgrana (DE),
o.l.v. Prof. Marga Wilden-Hüsgen
Het Akense Ensemble Capella Aquisgrana musiceert met veel animo binnen het verband van luitenisten en cultiveert deze vorm van musiceren. Het Ensemble werd in
2004 opgericht. Oude tokkelinstrumenten zoals de barokmandoline, barokgitaar,
vihuela, chitarrino en mandolone worden door de spelers tot klinken gebracht. In sommige werken trekken de instrumenten gezamenlijk op met dwarsfluit, theorbe,
middeleeuwse luit, oud en verschillende vormen van percussie. Voor de musici van het
ensemble zijn de vreugde die uitgaat van de hoofse en concertante muziek uit de 13e
tot 18e eeuw én de creatieve omgang met historische modellen de aanzet tot levendig
en veelzijdig musiceren. Daarbij wijden zij zich met name aan de muziek van de
Spanjaarden en Italianen, die een grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de
tokkelmuziek in Europa.
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Prof. Marga Wilden-Hüsgen, die het ensemble leidt, was tot haar pensionering hoogleraar mandoline aan de Hochschule für Musik Köln, Standort Wuppertal. Ze zet zich al
jaren in voor de heropleving van het spelen op historische tokkelinstrumenten en geeft
daarmee op internationaal niveau een krachtige impuls voor herbezinning op de oude
speeltechnieken van deze instrumenten.
Website:

www.capella-aquisgrana.eu

De musici van Capella Aquisgrana
Marga Wilden
Sabine Neudecker
Ricarda Schumann
Hanne Bein-Kürten
Marlo Strauß

-

barokmandoline
barokmandoline en percussie
fluit, mandolone en percussie
barokgitaar en percussie
theorbe en vihuela

Programma
William Byrd*
1543 – 1623

Consort - Musik
Air - The Second French Coranto The French Coranto - The Third French Coranto Wolsey´s Wild

Georg Philipp Telemann* Concerto di Camera
*1681 + 1767
für Flöte und Ensemble - Siciliana, Bouré, Menuet
Diverse Komponisten*
16. Jahrhundert

La Bellezza della Musica
Anonymus - Vaghe Bellezza, Cesare Negri - La Nizarda,
Cesare Negri – Espanoleta, Vincenzo Galilei - Saltarello,

Pierre Attaignant*
ca. 1494 - 1552

Tanzlied Tourdion

*Bewerking: M. Wilden Hüsgen

Zondagmiddag 16.15 tot 17.00 uur
Ensemble à Plectre Municipal d’Esch / Alzette

Ensemble à Plectre Municipal d’Esch / Alzette (LUX)
o.l.v. Juan Carlos Muñoz
Het "Ensemble à Plectre Municipal" van de stad Esch / Alzette kan worden gezien als
een uniek ensemble binnen het muzikale landschap van Luxemburg. Dit tokkelorkest,
waarvan de lange geschiedenis gekenmerkt wordt door een buitengewone toewijding
aan muziek, vindt ook buiten de Luxemburgse grenzen algemene erkenning. De
orkestleden en de verantwoordelijke artistieke leiders hebben veel projecten, CDopnames en buitenlandse tournees gerealiseerd. Bovendien is er altijd de actieve
deelname aan het muzikale leven in Luxemburg.
Sinds de oprichting heeft dit internationale ensemble een gerenommeerde reputatie
opgebouwd. Het orkest heeft een uniek geluid en wordt gekenmerkt door geëngageerd spel: kwaliteiten die de vreugde weerspiegelen van het laten delen van de
luisteraar in de hoge artistieke normen die gesteld zijn. Alle leden dragen bij aan het
voortbestaan van het orkest. Het repertoire van het "Ensemble à Plectre Municipal" van
de stad Esch / Alzette weerspiegelt de culturele diversiteit van haar leden, die met plezier stukken interpreteren van barok en klassiek tot hedendaagse muziek.
De huidige artistiek leider, Juan Carlos Muñoz, wist deze kwaliteit te behouden en de
muzikale horizon van het orkest verder te verbreden: het repertoire wordt
voortdurend vernieuwd met constante aandacht voor detail en onvoorwaardelijk
respect voor de componist. Al deze elementen tezamen beloven het ensemble zicht op
een lange en succesvolle carrière. Mari Fe Pavón is de concertmeester van dit ensemble.
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Van buitengewoon belang is het onderricht. Mari Fe Pavón, Juan Carlos Muñoz, Alla
Tolkacheva en Hany Heshmat zijn stuk voor stuk concertmusici van internationale
faam. Dankzij hun toewijding aan de mandoline en gitaar op verschillende
conservatoria en muziekscholen in Luxemburg, is het technische niveau en de muzikale
expressie van de muzikanten de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Deze nauwe
samenwerking tussen leraren, muzikanten en concertmeesters is essentieel voor het
handhaven van een uitstekend muzikaal niveau.
Website:

www.ensemble-a-plectre.com

Programma
Chris Acquavella (*1975)
Sébastien Paci (*1974)

Yutuma
Lamento malincónico

Hany Heshmat, Gitaar
Christopher Grafschmidt (*1964)

Licks’N’Lines

Christophe Armborst, Gitaar
Miguël Gruselle, Gitaar
Timotheos Arvanitakis (*1947)

Tears of Stella

Hany Heshmat, Gitaar
Astor Piazzolla (1921- 1992)

Oblivion
Libertango

Daniel Gruselle, Bandonéon

De vakhandelaren
Gedurende het hele festival zullen er vier stands aanwezig zijn

 Stefan Geffroy uit Aken (D): www.geffroy-instrumente.de
 mandolinebouwer Elmar Geilen uit Koblenz (D):
www.mandolinenbau-geilen.de

 gitaar- en mandolinebouwer Markus Dietrich met mandolines, een barokmandoline en een gitaar: https://www.gitarre-laute.de

 mandolinebouwer Steffen Meinel: Horst Wünsche Zupfinstrumentenbau KG
opvolger van Klaus Knorr. Zie: www.knorr-mandolinen.de en
www.zitherbau-wuensche.de
Zij bieden de bezoekers uit hun collectie een keur aan instrumenten, bladmuziek en
aanverwante artikelen: voor elk wat wils.

Mandolinebouwer Elmar Geilen
aan het werk in zijn atelier
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Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours 2021
Mandoline & Gitaar Solo, Mandoline & Gitaar Plus
Het Euregionaal Kinder- en Jeugd Concours vindt dit jaar plaats op zaterdag 20
november in de Groenewald scholengemeenschap in Stein, Kinskystraat 15, 6171
LX Stein (Zuid-Limburg, NL). Het concours staat open voor jonge spelers geboren
in of na 2003. Het begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De zaal
gaat open om 9.00 uur. Tussen de optredens door worden er workshops georganiseerd voor alle deelnemers, waarvoor Marlo Strauß (D) speciaal een compositie
maakte. Het concours wordt georganiseerd in samenwerking met Scholengemeenschap Groenewald en de Federatie van Limburgse Mandolin Verenigingen.

Geïnteresseerden verwijzen wij graag naar onze website:
https://img-meetings.nl/euregional-kinder-en-jeugdconcours-2021/
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Een nieuwe samenwerking
Hiernaast het logo van de Federatie van Limburgse
Mandoline-Verenigingen, waarmee de Stichting International Mandolin & Guitar Meetings een samenwerking is aangegaan.

Dank aan sponsor Maurice Nelissen

wijndeal.nl
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Aantekeningen
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Stichting International Mandolin
& Guitar Meetings
Comité van aanbeveling
Voorzitter:
Leden:

Dhr. Jan Smeets
Dhr. Pierre Coumans
Dhr. Fernand Jadoul
Prof. Maureen Rutten-van Mölken
Dhr. Laurens Schumacher
Dhr. Jean Gelissen
Dhr. Benny Ludemann
Mevr. Gerda Abts
Dhr. Juan Carlos Muñoz

Beschermvrouwe:
Mevr. Marieke Russel

Stichtingsbestuur
Voorzitter: Dhr. Hary Hermans
Waarnemend voorzitter en secretaris: Mevr. Annemie Hermans
Penningmeester: Dhr. Ron Willems
2e Penningmeester: Mevr. Leoniek Hermans
Leden:
Dhr. Wim Poeth
Dhr. Wim Cremers

Muziekcommissie
Voorzitter:
Leden:

Mevr. Leoniek Hermans
Mevr. Aimée Vroomen-Roebroeks
Prof. Marga Wilden-Hüsgen
Dhr. Marlo Strauß

Werkgroep PR, Communicatie, Organisatie
Voorzitter: Dhr. Hary Hermans,
Waarnemend voorzitter: Annemie Hermans
Leden:
Dhr. Peter Wiesenekker
Mevr. Angelique Delnoij
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Met dank aan onze subsdidie verleners en sponsoren

Secretariaat: Annemie Hermans
Keerend 21
6171 VR Stein (Nederland)
Email:

annemie.hermans@planet.nl

Website:

www.img-meetings.com

