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Beste muziekvrienden, 
 
Op 18 en 19 maart a.s. vindt er in MFC de Grous (Heerstraat Centrum 38, 6171 HW Stein)  weer een 
groot Euregionaal Mandolinefestival plaats. Tijdens dit festival zijn er concerten, zijn er mandoline- 
en gitaarbouwers en bladmuziek en toebehoren  en wordt er een groot festivalorkest gevormd door 
de deelnemende orkesten en overige belangstellenden. Het orkest staat dit jaar onder leiding van 
Prof. Dieter Kreidler (D). Graag willen we iedereen uitnodigen om hieraan deel te nemen. Er wordt 
mooie, nieuwe muziek van Dieter Kreidler ingestudeerd en het zou natuurlijk fantastisch zijn als we 
met zijn allen een heel groot orkest kunnen vormen o.l.v. deze internationaal zeer bekende dirigent 
en componist! Er zijn geen kosten verbonden aan deelname! 
De planning is als volgt: 

Zaterdag 18 maart 2023 

14.00u.-15.30u. Repetitie festivalorkest o.l.v. Prof. Dieter Kreidler 
15.30u.-15.45u. Pauze 
15.45u.-17.15u. Repetitie festivalorkest o.l.v. Prof. Dieter Kreidler 
17.30u.-18.30u. Mogelijkheid om te eten in het grote repetitielokaal. 
De kosten zijn € 21,00 p.p. (koude schotel, beenham met diverse sauzen, aardappelgratin, gemengde 
sla, gemengd fruit, stokbrood met kruidenboter). Dit eten kan men reserveren vóór 25 februari. Er 
kunnen max. 60 mensen mee eten, dus reserveer snel. De betaling ontvangen wij graag vooraf. 
Instructie hiervoor ontvangt u na aanmelding via Maud van den Maagdenberg. Er zijn in de buurt ook 
diverse andere eetgelegenheden. 
 
Concerten (concept-planning): 

Mandolinenorchester Hennef-Kurscheid 1924 e.V. (D) en Mandolinen-
Orchester Hüls 1922 e.V. (D) o.l.v. Marijke Wiesenekker  

19.00u.-19.30u. 

Mandoline-Orkest The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans 19.45u.-20.15u. 

Mandolinen-Orchester Rurtal 1928 Koslar e. V (D) o.l.v. Marlo Strauss 20.30u.-21.00u. 

Königliches Mandolinen Orchester Eupen 1923 (B) o.l.v. William Trips 21.15u.-21.45u. 

Marijke en Michiel Wiesenekker and Friends (D/NL) 22.00u.-22.30u. 

 
Zondag 19 maart 2023 
11.00u.-12.30u. Generale repetitie festivalorkest o.l.v. Prof. Dieter Kreidler 
12.30u.-13.30u. Mogelijkheid om te eten in het grote repetitielokaal.  
De kosten zijn € 12,00 voor 1 kop soep en 2 belegde broodjes. Dit eten kan men reserveren vóór 25 
februari. Er kunnen max. 60 mensen mee eten, dus reserveer snel. De betaling ontvangen wij graag 
vooraf. 
 
Concerten (concept-planning): 

Mandoline-Ensemble The Strings (NL) o.l.v. Annemie Hermans 14.00u.-14.30u. 

Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy (B) o.l.v. Marc Legros 14.45u.-15.15u. 

Gitarrenduo "Spang/Poth" (D) 15.30u.-16.00u. 
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Capella Aquisgrana (D) o.l.v. Prof. Marga Wilden-Hüsgen 16.15u.-16.45u. 

Festivalorkest 17.00u.-17.30u. 

 
Gedurende het hele weekend: 
Expositie van mandolines, mandola’s en gitaren, bladmuziek en accessoires voor mandoline en gitaar 

door: 

 - Horst Wünsche Zupfinstrumentenbau Markneukirchen (D) - Klaus Knorr mandolines en 
   mandola's 
 - Dietrich Gitarren- und historische Zupfinstrumentenbau Markneukirchen (D) 
 - Stefan Geffroy Instrumente und Zubehör (D)  
 - Mandolinenbau Geilen Koblenz (D) 
 
Als je mee wilt doen met het festivalorkest, kun je je vóór 25 februari aanmelden via 
maudvandenmaagdenberg@gmail.com met vermelding van instrument en gewenste partij. 
 
Als je mee wilt eten op zaterdagavond, meld je dan vóór 25 februari aan via 
maudvandenmaagdenberg@gmail.com 
 
Als je mee wilt eten op zondagmiddag, meld je dan vóór 25 februari aan via 
maudvandenmaagdenberg@gmail.com 
Bij de aanmelding voor het eten, graag evt. dieet- of andere wensen aangeven. 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Annemie Hermans, Stichting International Mandolin & Guitarmeetings 
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