3 t/m 6 augustus 2012
De Trachtenverein in Altenau nodigde de Dirgelländer Muzikanten uit voor hun feest.
Daarom hebben we een programma samengesteld voor een bezoek aan het Zuid-Duitse Altenau en
de bezienswaardige omgeving.
Men vierde het 75 jarig jubileum van de Trachtenverein met een grote tent, feestavond, optocht en
muzikale afsluiting.
Met een volle bus leden, partners en fans, en nog enkele reizigers per auto, ging het op vrijdag 3
augustus richting Ettal, een dorpje even verderop als Altenau. Daar hadden we een hotel gevonden
voor onze groep; Gasthof Blaue Gams; mooi gelegen op de berghelling boven de imposante
Benediktijnse Abdij van Ettal met haar opvallende, meer dan 60 meter hoge koepel van de basiliek.
We werden verwelkomt met een Schnaps en na het diner ging het grootste deel van de groep nog
mee aan de wandel naar het Abdijcomplex en de binnenplaats. De avond werd samen gezellig
afgesloten op het terras van het hotel.
Zaterdag 4 augustus stond als eerste een bezoek aan Schloss Linderhof, in het nabij gelegen
Graswangtal, op de rol. König Ludwig II heeft daar in een schitterende bergomgeving zijn
lievelingspaleis gebouwd, temidden van een prachtig park.
Bij mooi zomerweer kon iedereen genieten van de pracht en praal van het Schlosspark.
Daarna ging het voor de lunch naar de kaasfabriek in Ettal. Een presentatie gaf tekst en toelichting
van het proces van de kaasproductie en we konden meteen het lekkers ter plaatse proeven.
Daarna ging het door naar Oberammergau waar we verwacht werden voor een concert in de kiosk bij
het Ammergauer Haus.
Het publiek op de banken genoot van onze muziek, waarmee we ook de aandacht trokken van de
organisatie van de braderie even verderop.
Aan de vraag om ook daar te spelen voldeden we graag.
Het Beierse weer speelde echter niet mee want een onweersbui betekende het einde van ons
optreden daar.
Na het diner in ons hotel de Blaue Gams ging het naar Altenau waar we de feestavond met het orkest
de Schwindligen 15 bezochten.
Op zondag 5 augustus was er een gevuld programma. We vertrokken na het ontbijt meteen naar Bad
Kohlgrub. Daar stond het Sonntagskonzert op het programma. Vooraf konden we nog een kijkje
nemen in het Heimatmuseum in het Jager Jörgl Haus o.l.v. een gids.
Voor een goed gevulde Kursaal speelden de Dirgelländer een uurtje voor de bezoekers van het
concert.
Daarna stond de lunch klaar in de zaal.
’s Middags werden we verwacht voor het hoofdoptreden van onze reis; een concert in de tent na de
feestoptocht in Altenau.
Daar trokken tientallen Trachtenverenigingen met hun muziekkorpsen door de straatjes voorbij aan
de duizenden bezoekers die het kleine Altenau hadden overspoeld.
Aangekomen in de tent dansten alle verenigingen om beurten hun Ehrentänze en toen was het
podium voor de Dirgelländer.

Wat een aanblik: zo’n 2000 mensen in Tracht in de tent en boven alles uit die witte adelaarsveren op
de groene hoeden.
Ons optreden werd een doorslaand succes. Dat had men niet verwacht, dat een kapel uit Nederland
“hun” muziek speelde. De tent bleef vol met publiek dat toch al van ‘s ochtends vroeg vanaf de
feestmis aanwezig was. Onder het genot van Kaffee und Kuchen en ander lekkers uit de feestkeuken
vlogen de uurtjes om. Na ons optreden konden we zelf nog genieten van Harmonie Trauchgau.
Op maandag 6 augustus ging het weer huiswaarts, na een muzikaal afscheid van de Blaue Gams op
het terras.
Onderweg kwamen we meteen al de oldtimer tractoren tegen die op weg waren naar het
Bulldogtreffen waarmee het feestweekend in Altenau werd afgesloten.
Thuis klonk maar één kritiekpunt. Volgende keer langer!!

