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De opmaat ... van Nummer 31
We presenteren u Dirgelen Nuujts nummer 31.
De Dirgelländer Muzikanten vieren jubileum.
We bestaan dit jaar 55 jaar! We zijn al ruim
over de helft van ons jubileumjaar.
Bij onze optredens hangen we dit jaar de vlag
uit! Een vlag met een grote 55 erop.
Ons jubileum vieren we met een Jubileumconcert... met diner op 10 november
2019. U vindt de uitnodiging hiervoor op
bladzijde 2 en de flyer op bladzijde 6.
En... er is een apart bericht uitgegaan met
alle informatie hierover.
In uw Dirgelen Nuujts treft u verder weer
veel nieuws aan.
Van de Vrienden hebben we een donatie
ontvangen voor een Nieuw Instrument...
In Omaggio... presenteren we u weer een
Limburgse blaaskapel. In Op de pupiter... dit
keer een bijzonder muziekstuk dat we met
ons orkest momenteel instuderen.
De Rabo ClubSupport... (alias Rabo Clubkascampagne) komt er aan. Daarvoor vragen we
natuurlijk uw steun.
Er is info over het 7de Steinder
Oktoberfest..., w e kijken terug op het
Dirgelenfeest....
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 u veel van deze werken alvast beluisteren via uw computer.
Kortom, we wensen u weer veel lees- en
kijkplezier met Dirgelen Nuujts 31!

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.

Nieuw instrument via de Vrienden van de Dirgelländer...
… Ja, u leest het goed. Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer heeft ons een donatie gedaan. Door Karels verschuiving van
bastuba naar de tenorhoorn moest hiervoor een instrument worden
aangeschaft. Met deze tenorhoorn zijn we weer op sterkte.
Het instrument is al een poosje naar voldoening in gebruik.
Fijn dat we een club achter ons hebben staan die ons ook op
financiële wijze ondersteunt.
Dank aan bestuur en leden van de Vrienden van de Dirgelländer.
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Omaggio …

… ...dit keer voor blaaskapel Die Altböhmischen uit Kerkrade. We kennen het
orkest van ons eigen Dirgelenfeest en van ons Oktoberfest. De Dirgelländer
waren in Kerkrade ook al te gast. Daar speelden we toen in d’r beerjaad,
der Biergarten.
Die Altböhmischen is een muzikale vriendengroep van ervaren muzikanten,
opgericht in 2002, om amicaal samen te kunnen musiceren. In de begintijd
speelde men alleen in “kleinere kring”. Maar meer en meer zijn Die Altböhmischen naar buiten getreden en inmiddels zijn zij graag geziene gasten
op blaaskapellenfestivals etc.; zij het nog steeds heel bewust
beperkt. Zo kunnen de leden hun andere verplichtingen doorgaans goed combineren met andere verplichtingen die diverse
leden nog hebben bij hun eigen harmonieën en fanfares.
Een succesformule.
Leider is Jo Aretz, tevens flügelhornist en bevlogen muziekliefhebber. Inzet van het orkest is het zo sfeervol mogelijk vertolken van de Böhmische blaasmuziek, met uiteraard vele titels
van Ernst Mosch, gouwe ouwe Egerländer, en recentere titels.
Daarbij is plezier in het gezamenlijk musiceren duidelijk zichten hoorbaar.
In contact met het publiek willen Die Altböhmischen het vonkje
laten overspringen. Daarin slagen ze aardig, gezien het feit dat
zij inmiddels ook voor grotere evenementen worden gecontracteerd zoals recent voor BLOW (het nieuwe jaarlijkse evenement
Blaaskapel Die Altböhmischen van het WMC te Kerkrade) en het (al maanden tevoren uitverkochte) evenement “De Tent Sjteit” te Arensgenhout. Binnenkort zijn ze ook liefst 2
keer te beluisteren op het Oktoberfeest te Sittard. En in Stein op zondag 29
september in de Sporthal Merode.
Sinds 6 jaar organiseren Die Altböhmischen zelf ook een succesvol kapellentreffen. Volgend jaar op 29 maart in Kerkrade. Wij kijken al weer uit naar
nieuwe uitwisselingsoptredens tussen onze beide kapellen.

Jubileumconcert met diner op 10 november...
... Uw Dirgelländer Muzikanten bestaan dit jaar 55 jaar! Dat gaan we vieren.
Svaty Marty
Jubileum DinerConcert
op
zondag 10 november.

Wilt u meedoen aan ons
jubileum Diner-Concert?
Geeft u zich tijdig op!
Lea.dorenberg@ziggo.nl

Het hoogtepunt van ons jubileumjaar wordt het diner-concert onder de naam
Svaty Marty, Sint Maarten op z'n Tsjechisch. Deze feestdag is gelinkt aan de
afkomst van de Dirgelländer, fanfare Sint Martinus Stein en aan de rol als
hofkapel van de carnavalsvereniging De Steinder Bök; dan is ook de opening
van het carnavalsseizoen.
Op zondag 10 november is Brasserie Merode het toneel voor een
muziekprogramma met een uitgebreid diner.
Tijdens deze namiddag en avond zullen de jubilerende 55-jarige Dirgelländer
Muzikanten uw smaakzin en uw gehoor strelen met lekkers uit de keuken en
moois van de notenbalk.
Mis dit unieke evenement niet en zorg dat u erbij bent!
Kaarten zijn NU te koop.
De zaal gaat open om 15.30 uur.
Vanaf 16.30 uur spelen de Dirgelländer Muzikanten voor de dinergasten,
tussen de gangen en voor- en achteraf.
Daarbij zullen ook muzikale verrassingen worden gepresenteerd.
Voor € 25,00 krijgt U als deelnemer een drie-gangen-keuzemenu.
Als opening wordt een heerlijke bospaddenstoelensoep geserveerd.
Voor het hoofdgerecht kunt u kiezen uit:
1. Varkenshaas met champignonroomsaus
2. Schnitzel met champignonroomsaus.
3. Zonnevis
4. Gegrilde zalm.
Alle gerechten zijn uiteraard compleet met bijlagen.
Als dessert wordt ijs met warme kersen geserveerd.
En... we houden een tombola met mooie, bijzondere prijzen.
Meldt u aan per mail: lea.dorenberg@ziggo.nl
Geeft u daarbij ook uw keuze aan voor het gewenste hoofdgerecht.
Maakt u het bedrag van € 25,00 over op IBAN nummer
NL98RABO0149252870.
U krijgt uiteraard een bevestiging van uw keuze.
Hopelijk zien we u op 10 november op ons DinerConcert Svaty Marty.
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Agenda 2019 - 2020
2019
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, 21.15 - 22.15 uur.
Zo 10 nov. Jubileum met DinerConcert, Brasserie Merode, vanaf 15.30 uur.
Zo 24 nov. WZC De Lemborgh Sittard 14.30-16.00 uur (OV).
Za 30 nov. WZC Oud-Geleen, 15.00 - 16.30 uur.
2020
Zo 12 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst Brasserie Merode 14.00 - 18.00 uur
Zo 19 jan. De Mährländer Grevenbicht (info volgt).
Zo 5 april Krajovjanka Grashoek (OV)
Zo 3 mei Blaaskapel Fresia Schaijk (OV)
Zo 30 aug. Dirgelenfeest Brasserie Merode 13.00 - 20.00 uur

55 jaar

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Op de pupiter...
... Dit keer een bijzonder muziekstuk en zijn wordingsgeschiedenis:
De Maxglaner Zigeunermarsch, van Tobi Reiser. Het is een geliefd
volksmuziekstuk uit de Alpenregio. In 1971 is de mars, of ook wel polka
genoemd, gepubliceerd als zijnde afgeleid van een traditioneel volkswijsje.
Daarbij wordt gewezen naar de carnavalstijd in Salzburg van rond de Eerste
Wereldoorlog, waar groepen, verkleed als zigeuners, spelend door de stad
trokken. Eén van de wijken van Salzburg heet Maxglan.
Maar, deze verwijzing kan men in twijfel trekken, omdat het
de componist Reiser daarbij waarschijnlijk ging om het stuk
een traditionele afkomst te geven
Een andere beschrijving gaat in op het werkkamp in Maxglan,
waar Sinti en Roma waren geïnterneerd door de Nazis.
Dat kamp werd ook wel Zigeunerlager Maxglan genoemd.
De muziek die uit dat kamp heeft geklonken zou wel eens als
basis voor deze compositie hebben kunnen dienen.
Bij de openingsceremonie van het wereldkampioenschap
voetbal in 2006 werd de Maxglaner Zigeunermarsch met een
dansgroep Shuhplattler aan een breder publiek bekend.
Er bestaan verschillende versies van het stuk, waarvan een
moderne bewerking van Christof Zellhofer, onder de naam Maxglaner De Vienna Phil Banda speelt
Maxglaner Reloaded
Reloaded, die o.a. door twaalf blazers en slagwerker van het Weens
Symphonieorkest als pauzefilmpje bij het Neujahrskonzert in 2016
werd vertolkt.
Dit filmpje is op youtube te zien en zeker een aanrader.
Het stuk begint met de begeleidingssectie en gaat dan over in een
trombonesolo, gevolgd door een trombone-duet. Alles in een redelijk snel
tempo. De andere instrumenten springen bij. Dan gaat de muziek over op
een arabische sound, gebaseerd op een traditioneel Grieks/Ottomaans stuk:
Misirlou, Egyptian Girl uit 1927. Het stuk wordt afgerond met een herhaling
van de beginregels. Alles bijeen een opzwepend stuk waar, ook de
muzikanten veel plezier aan hebben.
Deze Reloaded versie ligt nu bij de Dirgelländer Muzikanten op de pupiter
als nieuwe muziek. Wilt u er al van genieten, kijk dan op Youtube:
Maxglaner Zigeunermarsch Vienna Phil Banda. Veel plezier!

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten bestaan dit jaar 55 jaar!!
Daaraan gaan we de nodige aandacht besteden.
Het Dirgelenfeest 2019 is geslaagd.
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 jubileum DinerConcert, Svaty Marti.
Dat wordt een lekker 3-gangen etentje met muzikale verrassingen!

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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Dirgelenfeest 2019...
… Ons Dirgelenfeest op zondag 25 augustus 2019 j.l. was een succes. De zaal
van Brasserie Merode was mooi aangekleed met ons grote decor. De bloemen
stonden op de tafels en het talrijke publiek was in de juiste mood voor een
middag/avond vol mooie blaasmuziek. Vooraf was er een heerlijke,
uitgebreide brunch, verzorgd door het team van Brasserie Merode.
Uw eigen Dirgelländer Muzikanten openden het programma, gevolgd door de
Limburgse BoereBlaoskapel uit Genhout, die met hun bijzondere uitstraling de
juiste toon zetten. Blaaskapel Muzicanka uit Blerick presenteerde een super
optreden met veel Mährische muziek; een vuurwerk van ritme en klank.
Het feest werd afgesloten met de gezellige muziek van de Lerchenwald
Musikanten uit Asenray. Al met al kijken we terug op een gezellige
feestmiddag, zoals we het altijd gewend waren; met koffie en vlaai,
tombola, barbecue en een verzorgd drankje.
Onze dank gaat uit naar onze vele sponsoren die ons goed bedachten met
vele prijzen voor de tombola, de aankleding van de bühne en de verzorging
van de barbecue. En natuurlijk naar het team van Brasserie Merode waarmee
we altijd goed kunnen samenwerken.
Het geeft een goed gevoel dat we binnen de Groot-Steinse gemeenschap
voor onze vereniging een dermate grote respons krijgen.
Dank ook aan alle bereidwillige helpers. Zonder hen kunnen we een feest als
dit natuurlijk niet over de bühne krijgen.

De

In Genhout op het
Boereblaosfestijn

Dirgelländer Muzikanten

… In het derde kwartaal valt traditioneel onze vakantie en daarna is het
meestal een drukke periode voor
ons orkest. De Dirgelländer Muzikanten waren te horen op deze optredens: ... Zondag 7 juli ons jaarlijkse optreden bij de Ponderosa in
Kotem (B). Bij schitterend weer zat
het terras en de straat weer vol met
enthousiast publiek. Een heerlijke
middag bij Jetje!
... Zondag 25 augustus was ons
Dirgelenfeest. Hierboven las u al
meer hierover.
... Zondag 1 september speelden we
ons jaarlijkse optreden in WZC De
Moutheuvel in Stein. Als altijd een
bijzonder fijne middag voor publiek
en ons muzikanten. In de zaal zaten
veel bewoners en familieleden en
ook de nodige Vrienden van de Dirgelländer waren aanwezig. We gaan weer
graag terug naar de Moutheuvel.

op de Bühne …
...Zondag 8 september speelden de
Dirgelländer Muzikanten op het kapellenfestival “100% Puur” in Blerick, georganiseerd door Blaaskapel Muzicanka.
Zaal Apollo was niet zo druk bezet,
maar het publiek was duidelijk gekomen voor de muziek en luisterde aandachtig. We zetten er een mooi
optreden neer en konden zelf nog
genieten van de andere orkesten.
... Zondag 15 september waren we te
gast in Genhout bij het kapellentreffen
van de Limburgse BoereBlaoskapel.
Dat is een daverend evenement met
diverse kapellen.
De Dirgelländer Muzikanten beten het
spits af en deden dat met verve. De
Boeren hadden hun zaakjes weer prima
voor elkaar. Er was een grote bühne
me plaats voor twee orkesten zodat het
wisselen heel relaxed kon gebeuren.
Wij zelf genoten van het aandachtige
publiek. Een fijne muziekmiddag.

Nieuwe muziek…
...onze kapel werkt aan nieuw repertoire. Nieuwe muziek is altijd weer
verrassend en houdt onze optredens fris. Voor de muzikanten vormt het
steeds weer een nieuwe 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.
Al met al zijn er de laatste maanden diverse nieuwe partijen in ons repertoire
gekomen. Eén daarvan is een verrassing en wordt speciaal voor ons
jubileum DinerConcert op 10 november a.s. ingestudeerd. Daar kunnen we nu
niets over schrijven. Maar het is beslist een bijzonderheid waarvoor we ook
een gastmuzikant hebben geëngageerd.
Eén van de gekozen werken, de Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded, lichtten
we verder toe in Op de pupiter.... Dit bijzondere werk willen we tijdens ons
DinerConcert Svaty Marty aan onze gasten “voorschotelen”.
Daarnaast komen er mogelijk nog andere muzikale surprises op ons
programma.
Dat willen we nu ook nog niet uit de doeken doen.
Bij een van onze komende optreden zult u ze zeker kunnen beluisteren.
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.
... We roepen u ook dit jaar weer op, om ons te steunen met de
Rabo ClubSupport van de Rabobank Zuid Limburg West. Rabo Club Support is de
nieuwe naam van de Rabo Clubkas Campagne.
Dit jaar houdt de Rabobank deze actie al voor de 9de keer!
Uw Dirgelländer Muzikanten zijn uiteraard weer bij de aangemelde verenigingen.
U weet het vast nog van de vorige keren; alle leden van de Rabobank
Zuid Limburg West 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 voor onze regio wordt bekend gemaakt eind oktober a.s.. 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 Zuid Limburg West via de site
rabobank.nl/wm.
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.

55 jaar

U wilt ons toch zeker
steunen via de Rabo
ClubSupport actie?
Alvast onze dank!

De Rabo ClubSupport actie.
Stem tussen 27 september
en 11 oktober op de
Dirgelländer Muzikanten

7de Steinder Oktoberfest...
... Dat feest staat voor de deur!
U hebt al eerder gelezen dat deze versie anders wordt dan vorige jaren.
Speciaal voor de jeugdigere bezoekers is er nu op zaterdag 5 oktober een
grote trekpleister op het programma: een Mega Disco Show:
“Die verrückte Stunde”, bekend van “Radio 538/Evers Staat Op!”
We verwachten veel publiek en dus hebben we veel ruimte nodig voor deze
grote manifestatie en daarom gaan we naar de sporthal.
Voorafgaand aan het avondprogramma is op 5 oktober
natuurlijk weer de Oktoberfestoptocht.
We vertrekken vanaf de Havenstraat omstreeks 18.00 uur.
Na aankomst is er in de sporthal van Brasserie Merode voor de
deelnemers aan de optocht een Oktoberfestparty met
DJ Yves Timmermans en duo Grenzenlos.
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
Oktoberfestkönigin Priscilla
klaar.
samen met het
En ook onze keuken zal u verwennen met echte Beierse lekkernijen,
organisatiecomité
zoals u dat altijd al gewend was.
op de markt in Stein.
Het Steinder Oktoberfest is uitgegroeid tot een vast evenement voor de
Foto van Fons Verhoeve
gemeenschap; georganiseerd door de Dirgelländer Muzikanten
en De Vrienden van de Dirgelländer.
Op zaterdag 14 september is onze Oktoberfestkönigin 2019-2020, Priscilla, op
Samenstelling
een drukke bijeenkomst, uitgeroepen in Café Thei de Bekkker in Stein. Op
Dirgelen Nuujts:
woensdag 18 september was het Oktoberfest am Marktplatz, dat we samen
met de standhouders van de markt in Stein hebben georganiseerd. Er was gePeter Notten
zorgd voor drankjes en lekkers van de barbecue. En, natuurlijk live muziek.
Henk Stortelder
Dit wordt ook weer een blijvertje! Oktoberfest am Marktplatz.
En nu volgt zaterdag 5 en zondag 6 oktober: het 7de Steinder Oktoberfest!!
Mis het niet en koop kaarten bij Primera in Stein.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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De statiefoto van onze Oktoberfestkönigin 2019...

55 jaar

... Ze staat er schitterend op,
Priscilla Heijnen,
onze Oktoberfestkönigin.
Op zaterdag september werd ze
uitgeroepen in café Thei de Bekker in Stein.

Oktoberfestkönigin 2019
Priscilla
Samen met haar
voorgangsters

De vuurdoop is al
achter de rug.
Tijdens het
Oktoberfest am
Marktplatz op
woensdag 18
september was
Priscilla prominent aanwezig.
Eén van de voornemens is, dat
we met onze
Königin WZC
De Moutheuvel
zullen bezoeken.
Dank aan John Baggen voor het
maken van de mooie foto.

De flyer van het jubileumconcert 10 november...

Wilt u meedoen aan ons
jubileum DinerConcert?
Geeft u zich tijdig op!
Lea.dorenberg@ziggo.nl

Fine…
… Tot slot. Onze kapel, de Dirgelländer Muzikanten, bestaat dit jaar 55 jaar.
55 Jaar en nog springlevend!
Daaraan willen we natuurlijkextra aandacht schenken.
We willen ons jubileum met u, onze Vrienden, vieren op een apart jubileumsevenement. Op 10 november a.s. houden we een DinerConcert i.s.m. brasserie
Merode. Informatie daarover vindt u hierboven en verderop in dit blad.
En.... U hebt een aparte uitnodiging gekregen via mail.
Graag tot 10 november.
Houd ook onze media in de gaten!
Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt medio december.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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