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De opmaat ... van Nummer 30
We presenteren u Dirgelen Nuujts nummer 30.
De Dirgelländer Muzikanten vieren jubileum.
We bestaan dit jaar 55 jaar! Deze maand zijn
we al weer halverwege ons jubileumjaar.
Bij onze optredens hangen we dit jaar de vlag
uit! Een vlag met een grote 55 erop.
Ons jubileum willen we ook op een speciale
manier vieren.
We houden een Jubileumconcert... met diner
op 10 november 2019. U vindt de uitnodiging
hiervoor op bladzijde 2. En... er volgt via een
apart bericht nog meer informatie hierover.
In uw Dirgelen Nuujts treft u weer veel
nieuws aan.
Ons orkest groeit: nieuw lid en trompettist Ad
Maessen stelt zich aan u voor in Solo voor...
In Omaggio... presenteren we u weer een
Limburgse blaaskapel. In Op de pupiter... Dit
keer een bekende componist/arrangeur en
uitvoerend musicus. De Rabo ClubSupport...
(alias Rabo Clubkascampagne) komt er aan.
Daarvoor vragen we natuurlijk uw steun.
Er is info over het Dirgelenfeest..., en het 7de
Steinder Oktoberfest....
Ook de vaste rubrieken, zoals Agenda..., Op
de bühne..., Staccato..., etc., zijn er
uiteraard.
Verder is er info over onze Nieuwe muziek...
Op Youtube kunt veel van deze werken alvast
beluisteren via uw computer.
Kortom, we wensen u weer veel lees- en kijkplezier!

Het bestuur van de
“Vrienden van de
Dirgelländer”
Jan Smeets
046-4336323
E. jansmeets54@hotmail.com
Harrie Stijnen
046-4332828
E. jh.stijnen@home.nl
Nico Snackers
 06-23970502
E. jnsnackers@home.nl
Lid worden van “Vrienden
van de Dirgelländer”?
Neem even contact op met
een van de contactpersonen
en maak € 10,= over naar
IBAN nummer
NL08 RABO 0334 2807 29
t.n.v Stichting Vrienden van
de Dirgelländer.
U bent dan altijd op de
hoogte van het nieuws van
de Dirgelländer Muzikanten.

Advertentieblad...
… Bij het Dirgelen Nuujts voegen we als bijlage een advertentieblad toe.
De bedrijven die zich presenteren op deze pagina’s dragen onze kapel een
warm hart toe.
Hun financiële steun is voor ons zeer welkom.
Een muziekvereniging als de onze maakt nu eenmaal kosten.
Dan is het fijn wanneer er ook een centje binnenkomt.
De tegenprestatie is een plaats op onze advertentiepagina’s.
Wellicht vindt u er ook een geschikt adres bij voor uw aankopen of diensten.
Of, u kunt vrienden en bekenden eventueel tippen op deze bedrijven.
Onze adverteerders willen we graag hartelijk danken voor hun steun.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Blaaskapel Krajovjanka

Omaggio …
… dit keer voor blaaskapel “Krajovjanka”, een dynamische blaaskapel uit de
regio Midden-Limburg en Oost-Brabant, opgericht in 2001. “Kraj” betekent
streek/regio; en Krajovjanka is dus letterlijk een streekkapel. De muzikanten
hebben een voorliefde voor de Böhmische en Mährische muziek. Men heeft
eerst ervaring opgedaan in Tsjechië hoe deze mooie muziek moet worden
gespeeld en om de cultuur te leren kennen.
Krajovjanka treedt op in Nederland, Duitsland en België op diverse gelegenheden. Zelf organiseert de kapel diverse concerten; in het voor- en
najaar, een eindejaarsconcert en ook “blaasmuziek specials” met
gerenommeerde kapellen uit Tsjechië, Oostenrijk of Duitsland.
Bij optredens presenteert Krajovjanka zich in Tsjechische kledij.
Men streeft ernaar om mee te doen aan internationale muziekfestivals in Duitsland, Slowakije of Tsjechië; zoals in Bojnice op het Europese Kampioenschap, waar een mooie eerste plaats werd behaald.
Inmiddels zijn er drie CD’s geproduceerd en de kapel staat op de
DVD “Faszination Blasmusik”.
Ook organiseert de kapel graag muzikale uitstapjes met hun vriendenclub; een combinatie van optredens en plezier maken.
Al met al een actieve club muzikanten en vrienden die de handen uit
de mouwen steken en van zich laten horen.

De

Dirgelländer Muzikanten

… In het tweede kwartaal van 2019
waren de Dirgelländer Muzikanten te
horen op deze optredens:
... Maandag 10 juni bij De Flippers in
Itteren op het kapellenfestival op de
schitterende locatie van hoeve Bours.
We speelden voor geïnteresseerd publiek. Bij ons laatste stuk begon het
te regenen. (Onze muziek was toch
echt niet slecht!) Toch bleef de sfeer
opperbest ondanks de nattigheid.
Ons Dirgelenfeest
vindt plaats op
zondag 25 augustus.
Tot dan!

Wilt u lekker mee brunchen?
Geeft u zich tijdig op!
Lea.dorenberg@ziggo.nl

op de Bühne …
... Zaterdag 15 juni speelden de Dirgelländer Muzikanten in Gangelt op het
jaarlijkse feest, Landpartie, van Musikverein St. Hubertus. Een aantal van
onze Vrienden reisden met bus mee.
In Gangelt wachtte ons een mooie locatie en volop publiek dat zich prima
vermaakte.
Daarover leest u verderop in dit blad
meer.

Dirgelenfeest 2019...
… is dit jaar op zondag 25 augustus 2019. De zaal (met airco) van Brasserie
Merode is opnieuw de locatie voor ons feest.
We bieden u een mooi muziekprogramma. Dat ziet er als volgt uit:
Uw eigen Dirgelländer Muzikanten bijten het spits af. Dan volgen De Limburgs Boereblaoskapel uit Genhout, Muzičanka uit Blerick en de Lerchenwald
Musikanten uit Asenray. De muziek start om 13.00 uur. Zaal open vanaf
12.30 uur.
Verder zullen we weer onze bekende tombola houden en er zal worden
gebarbecued. Een gezellige feestmiddag, zoals we het altijd gewend waren.
Zet de datum alvast in uw agenda! 25 augustus Dirgelenfeest!
En verder nog: Komt u lekker mee brunchen?
Net als vorig jaar houden we vooraf weer een uitgebreide brunch in samenwerking met Brasserie Merode, dus van bekende hoge kwaliteit. Deze brunch
begint om 11.15 uur.
Er is soep, koude schotel, salades, divers brood en beleg, gebakken spek en
ribkes, gevulde eieren en fruit. Koffie en thee onbeperkt tijdens de brunch.
En dat alles voor de vriendenprijs van € 16,50 p.p.
Opgeven graag bij lea.dorenberg@ziggo.nl.
Gelieve vooraf te betalen op IBAN NL98RABO0149252870 .
U komt toch zeker ook gezellig en lekker mee brunchen op 25 augustus a.s.?

Jubileumconcert met diner op 10 november...
mjert
…
...
Uw Dirgelländer
Muzikanten bestaan dit jaar 55 jaar! Dat gaan we vieren.
Op zondag 10 november houden we voor u een concert gecombineerd met
een diner. Dat doen we in samenwerking met Brasserie Merode.
We bieden u een drie-gangen-menu met keuze tussen 2 vleessoorten of vis.
Deelname aan het concert-diner kan voor de prijs van € 25 p.p..
U kunt zich opgeven bij lea.dorenberg@ziggo.nl.
Gelieve vooraf te betalen op IBAN NL98RABO0149252870.
Er is geen entree. Wel houden we een loterij met enkele mooie prijzen.
Het feest begint om 15.30 uur. Vanaf 16.30 uur is er muziek van uw jarige
Dirgelländer Muzikanten afgewisseld met de gangen van het menu.
Vlak voor St. Maarten noemen we dit feest op z’n Tsjechisch Svaty Marti.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Agenda 2019
Zo 7 juli
Ponderosa Kotem (B) 14.00 – 17.00 uur.
Zo 25 aug. Dirgelenfeest, Brasserie Merode Stein. Muziek vanaf 13.00 uur.
Zo 1 sept. WZC Moutheuvel Stein, 15.00 – 16.30 uur.
Zo 8 sept. Musicanka Blerick 13.30 – 15.00 uur.
Zo 15 sept. Boereblaosfestijn Genhout 11.30 - 12.45 uur.
Za 28 sept. BBQ-middag KBO Groot Stein. (Besloten feest)
Za/zo 5 en 6 okt. 7de Steinder Oktoberfest.
Zo 20 okt. Zonnebloem Elsloo, Oktoberfest, 14.30 - 15.30 uur. (Besloten feest)
Za 26 okt. De Rozenbottels Haps (info volgt).
Zo 10 nov. Jubileumfeest met diner-concert, Brasserie Merode, vanaf 15.30 uur.
Za 30 nov. WZC Oud-Geleen, 15.00 - 16.30 uur.

Op de pupiter...

55 jaar

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

... Dit keer een musicus, componist en arrangeur waarvan vele werken nog
steeds worden vertolkt. Zo ook door de Dirgelländer Muzikanten.
Het gaat dit keer om Franz Bummerl (pseudoniem Claus Bottner).
Bummerl , geboren in Egerland in Tsjechië in 1927, ging voor een carrière in
de muziek. Zijn vader onderkende al vroeg het talent van de jonge Franz.
Als kind leerde Franz Bummerl trompet spelen en hij studeerde later aan de
Musikhochschule in Praag trompet, compositieleer en piano.
In 1943 kwam hij in het Musikkorps der Luftwaffe in Berlijn
en moest hij zijn studie afbreken.
In 1946 kon hij zijn opleiding verder oppakken in Stuttgart
en hij kwam in 1951 in het dans- en radio-orkest van Erwin
Lehn bij de Süd-Deutsche Rundfunk. Hij speelde er 15 jaar.
Hij is vooral bekend geworden als zanger in de Original
Egerländer Musikanten waar hij samen met Ernst Mosch
zong, 1e flügelhorn speelde en arrangementen maakte.
Vanaf 1971 werd daar zijn plaats als zanger ingenomen door
zangeres Barbara Rosen.
Samen met Ernst Mosch heeft Franz Bummerl in 1956 de
Original Egerländer Musikanten in het leven geroepen.
Deze twee musici kenden elkaar al van het orkest van Erwin
Lehn, waarin zij beiden speelden; Mosch op trombone en
Bummerl op trompet.
Vanaf de oprichting van die original Egerländer Musikanten speelde
Franz Bummerl (r) zingt
en zong hij in het orkest, tot 1991.
samen met Ernst Mosch
Zijn enorme oeuvre beslaat meer dan 700 (!) composities en
arrangementen waarvan er vele ook internationaal bekend
zijn geworden en ook nu nog worden vertolkt.
Hij kreeg talrijke gouden platen voor zijn werk.
Franz Bummerl stierf in 2011.
Veel bekende werken c.q. arrangementen in het repertoire van
de Dirgelländer Muzikanten zijn van zijn hand. Denkt u daarbij maar aan
Im Wäldchen, Südböhmische Polka, Garten Polka; maar ook de nieuwere
werken in onze map: Ich bin verliebt in deinen schönen Augen,
Die Musik, die geht uns ins Blut en Musik ist uns’re Welt (Wachtel Polka),
dragen zijn naam.

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten bestaan dit jaar 55 jaar!!
Daaraan gaan we de nodige aandacht besteden.
De Dirgelländer Muzikanten hebben een nieuwe outfit.
Het Dirgelenfeest 2019 staat gepland op zondag 25 augustus.
We presenteren u een programma met top-blaasmuziek.

U kunt ook weer meedoen aan de brunch; lekker en gezellig.

Het 7de Steinder Oktoberfest is op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019.
Op 5 oktober is er een heel speciale avond voor de jeugdige bezoekers.

Een super Oktoberfestparty met “Die verrückte Stunde”.
En, we starten natuurlijk weer met een grote optocht.

Op 6 oktober is er de bekende traditionele Oktoberfest Mittag

Op zondag 10 november is ons jubileumconcert met diner, Svaty Marti.
Geeft u zich tijdig op voor dit bijzondere evenement.
Volgt u de media voor alle optredens en evenementen.
Onze gezellige fanclub “Vrienden van de Dirgelländer” groeit en bloeit.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Dirgelländer Muzikanten
verschijnt elk kwartaal
gratis voor de leden van
“Vrienden van
de Dirgelländer”.
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Trompettist
Ad Maessen

Solo voor...
... Onze trompettist Ad Maessen, een zeer ervaren muzikant.
Ad meldde zich als geïnteresseerde voor ons orkest.
Nu stelt hij zich voor als lid van onze kapel.
“Muziek maken zit in mijn bloed. Als kleine jongen rende ik al achter de fanfare aan
wanneer die door het dorp trok. Het duurde voor mij dan ook erg lang voordat ik aan de
jeugdopleiding bij fanfare “de Maasoever” in Roosterenkon beginnen. Ik was toen 12 jaar.
Na 1,5 jaar een opleiding te hebben gevolgd, kreeg ik een eigen instrument: een bugel.
Vanaf die tijd ben ik 40 jaar lid geweest. Ondertussen groeide de liefde voor de trompet
en ik kocht er zelf één. Vervolgens begon mijn echte muziekcarrière, namelijk, leider,
trompettist en bugelspeler bij de “Rodestra Muzikanten” in Roosteren; 15 jaar trompettist
bij de “Holzbergerband” te Berg aan de Maas. Verder heb ik gespeeld bij de “Ruhrtaler
Oberkrainer” te Maasbracht, de “Urtaler” Urmond en de “Werthaband” uit Weert.
In 2009 ben ik een 6 jarige opleiding trompet gaan volgen aan de muziekacademie van
Maaseik, waar ik in 2015 het examen hogere graad trompet succesvol heb afgesloten.
Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Momenteel speel ik nog trompet
bij fanfare “Eendracht” Dieteren.
Toen ik gevraagd werd om bij de Dirgelländer Muzikanten te komen spelen ben ik eerst
naar een optreden van hen gaan luisteren. De muziek en hun speelwijze spraken me
gelijk aan, waardoor ik niet hoefde na te denken om me als lid aan te melden.
Bij deze muzikanten voel ik me op mijn gemak en kan ik mij muzikaal voldoende uitleven!
Muzikale groeten, Ad.

Busreis naar Kessenich...
... Op 27 april ging het naar Kessenich (B). Daar organiseert de Maasgalmkapel al jaren een muziekfeest in het laatste weekend van april en ook al jarenlang is de beroemde Blaskapelle Gloria uit Moravië-Tsjechië er te gast.
We werden getrakteerd op een avond blaasmuziek van topklasse.
Daarvoor staat Gloria garant.
Geweldig, dat de Maasgalmkapel een dergelijk evenement organiseert,
zo dichtbij huis. We kijken terug op een perfect muzikaal uitstapje.

Busreis naar Gangelt...

In Gangelt op de
Landpartie

... op 15 juni reisden we naar Gangelt (D). We waren uitgenodigd om te
spelen op de jaarlijkse Landpartie van Musikverein St. Hubertus Gangelt.
Vanaf 21.00 uur klonk onze muziek door de tuin van de Dahlmühle.
Vele muziekliefhebbers hadden zich daar verzekerd van een plaatsje onder de parasols. Met onze Vrienden van de Dirgelländer reisden we per
bus naar dit feestelijk spektakel dat duurde tot 1.00 ‘s nachts. Een lange
zit, maar, wat is er mooier dan naar een zomernacht in te spelen onder
de parasols en de gekleurde lampjes. Diverse verenigingen en hun aanhang hadden zich verzameld en het was gezellig druk. En er werd gedanst. Ons orkest werd goed verzorgd met drankjes en we konden tijdens de pauze op krachten komen bij de “Frittenbude”. Alles in ontspannen
sfeer. Dit zijn de optredens die vooral ons muzikanten het meest aanspreken.

Nieuwe muziek…
...onze kapel werkt aan nieuw repertoire. Met onze nieuwe muziek blijft een
optreden van de kapel steeds fris en aantrekkelijk en voor de muzikanten
betekent het telkens weer een uitdaging om de nieuwe muziek kwalitatief
hoogstaand te vertolken
De muziekcommissie zoekt voortdurend naar geschikte stukken. Die worden
op de repetities uitgeprobeerd en dan, na goedbevinden, toegevoegd.
In de laatste maanden zijn er diverse nummers bijgekomen.
Die Musik, die geht uns ins Blut, een polka van Wenzel Zittner (pseudoniem
van Ernst Mosch) met zang; Musik ist uns’re Welt (Wachtel Polka) van Karel
Vacek en de polka Až se budem brát (Wir heiraten), ook met zang,
van Ladislav Kubes, krijgen hun plaats in onze muziekmap.
Bij een van onze komende optreden zult u ze zeker kunnen beluisteren.
Maar, er zit nog meer in de bus voor de toekomst. We houden u op de hoogte.
Overigens, u kunt de muziek nu al op uw computer beluisteren via Youtube.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Steun de clubkas. Oproep aan alle vrienden.

55 jaar

... Zoals gebruikelijk roepen we u ook dit jaar op om ons te steunen met de
Rabo ClubSupport van de Rabobank Zuid-Limburg West; de nieuwe naam van de
Rabo Clubkas Campagne. Dat is dit jaar al voor de 9de keer!
Uw Dirgelländer Muzikanten zijn natuurlijk weer bij de aangemelde verenigingen.
U weet het vast nog van de vorige keren; alle leden van de Rabobank
Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.
In ons geval dus de Dirgelländer Muzikanten. In de stemperiode van 27 september t/m 11 oktober 2019 hebben de leden van de Rabobank zeggenschap over
de verdeling van het gereserveerde bedrag dat daarmee naar het plaatselijke
verenigingsleven stroomt.
Vorig jaar leverde dat een mooi bedrag op voor onze blaaskapel.
Bent u wel klant maar nog geen lid van de Rabobank, meldt u dan (kosteloos)
aan, evenals uw partner, op www.rabobankwestelijkemijnstreek.nl.
Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
De uitslag van de Rabo ClubSupport 2019 wordt bekend gemaakt in oktober.
Daarna publiceert Rabobank de uitslag op haar website.
Voor 2018 schonk Rabobank Westelijke Mijnstreek een totaalbedrag van
€200.000,00(!) aan de deelnemende verenigingen en stichtingen.
Uw stem is voor ons dus geld waard.
Feitelijk kunt u ons steunen met 2 stemmen en ons zo, voor u zelf kosteloos,
via de Rabobank een bedrag schenken. U wilt ons toch zeker steunen? Doe
dan mee aan de sponsoractie van de Rabobank Westelijke Mijnstreek via de
site rabobank.nl/wm. U hoort t.z.t. daarover nog van ons.
Brengt u de actie ook onder de aandacht van familie, vrienden en bekenden?
Wij verheugen ons op uw steun, want uw stem is voor ons goud waard.

U wilt ons toch zeker
steunen via de Rabo
Clubkas Campagne?
Alvast onze dank!

7de Steinder Oktoberfest...
... Daarvan nadert de organisatie zijn voltooiing.
U hebt al kunnen lezen dat deze versie anders wordt dan vorige jaren. We kijken nu meer naar de jeugdigere bezoekers en speciaal voor hen is er nu voor
zaterdag 5 oktober een grote trekpleister op het programma: een Mega Disco
Show: “Die verrückte Stunde”, bekend van “Radio 538/Evers Staat Op!”
Omdat we veel publiek verwachten hebben we meer ruimte nodig voor deze
grote manifestatie en daarom gaan we naar de sporthal.
Voorafgaand aan het avondprogramma is op 5 oktober
natuurlijk weer de Oktoberfestzug. Ook hierin zullen nieuwe
elementen worden ingebracht.
We vertrekken vanaf de Havenstraat omstreeks 18.00 uur.
Na aankomst is er in de zaal van Brasserie Merode voor de
deelnemers aan de optocht een Oktoberfestparty met
DJ Yves Timmermans.
In de sporthal vanaf 21.00 uur DJ Yves en daarna ....
van 22.00 - 02.00 uur “Die verrückte Stunde!”, “ bekend
van Radio 538/Evers Staat Op!
Een echte kraker voor de jeugdige Oktoberfestvierders.
Op zondag 6 oktober vieren we als gewend
de Oktoberfestmittag waar u wordt verwend met de
Dirgelländer Muzikanten, Marleen Rutten, Karel Verspaget,
Nelly Sander, Wiesnhammer en DJ Matthieu Ebben.
Ons bekende buffet met Kaffee und Kuchen staat natuurlijk weer klaar.
En ook onze keuken zal u verwennen met echte Beierse lekkernijen,
zoals u dat altijd al gewend was.
Het Steinder Oktoberfest is uitgegroeid tot een vast evenement voor de
gemeenschap; georganiseerd door de Dirgelländer Muzikanten
en De Vrienden van de Dirgelländer.
Wat ons verheugt, is dat er zoveel respons komt; ook van onze jeugdige
plaatsgenoten. Die willen we overigens ook meer bij de organisatie gaan betrekken.
Dat alles motiveert om voor dit feest de handen uit de mouwen te steken.
Ook de samenwerking met fam. Debie van Brasserie Merode is geweldig!
Zet het in de agenda, of “save the date” zaterdag 5 en zondag 6 oktober:
7de Steinder Oktoberfest!!
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

Oktoberfestkönigin
Tamara
tapt het eerste glas
(2018)

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder
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De flyer van het Dirgelenfeest 2019...

Fine…
… Tot slot. Onze kapel, de Dirgelländer Muzikanten, bestaat dit jaar 55 jaar.
55 Jaar en nog springlevend!
Daaraan willen we extra aandacht schenken.
We willen ons jubileum met u, onze Vrienden, vieren op een apart jubileumsevenement. Op 10 november a.s. houden we een diner/concert i.s.m. brasserie
Merode. Informatie daarover vindt u verderop in dit blad.
En.... er volgt nog een aparte uitnodiging.
Ook willen we u attenderen op de brunch die we houden op ons Dirgelenfeest op
25 augustus a.s. (zie boven).
Houd ook onze media in de gaten!
Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt eind september.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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