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Dirgelländer Muzikanten Stein

De opmaat ... van nummer 23
Dirgelen Nuujts nummer 23 brengt, speciaal
voor u, onze trouwe fans, weer nieuws van uw
Dirgelländer Muzikanten We zijn nog midden in
ons volle programma aan het werk.
U leest meer over de voorbije optredens in Op
de bühne…, waarbij we zelfs midden in onze
vakantie in Kerkrade op het WMC optraden. En
in de Agenda… vindt u onze aanstaande optredens. Verder treft u een terugblik aan op het
geslaagde Dirgelenfeest 2017… en op de fantastische Vriendendag… Over de nieuwe muziekavond met Paul van Loo…. Over het 5de
Steinder Oktoberfest... w illen w e u nog
verder informeren. Overigens, achteraan vindt
u het affiche dat John Baggen voor het 5de
Steinder Okoberfest 2017 heeft ontworpen. In
deze uitgave van uw Dirgelen Nuujts treft u
ook de bekende rubrieken aan. In een aflevering van onze nieuwste rubriek Omaggio... presenteren we weer een kapel uit onze omgeving. Dit keer in Op de Pupiter… een opmerkelijke blaaskapel, en nog veel meer.
Heel wat nieuws dus. Veel plezier bij het lezen.

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
 046-4333547
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
NL92RABO0167754467
t.n.v. J.H. Stijnen
o.v.v. Vrunj Dirgelländer.
U bent dan altijd op de
hoogte van het nieuws van
de Dirgelländer Muzikanten.

De Dir gelländer Muzikanten op Facebook...

Onze fans en vrienden informeren is steeds een belangrijk item. We weten dat
we nooit teveel informatie kunnen geven.
De Dirgelländer Muzikanten zijn te volgen via ons blad Dirgelen Nuujts en via
onze website, www.dirgellander.nl.
Maar fans en vrienden kunnen ons ook volgen op de Facebookpagina van de
Dirgelländer Muzikanten. Trompettist en computer-fan Jo Faber onderhoudt
onze Facebookpagina nauwgezet. U treft er informatie aan, maar Jo zet er ook
steeds foto’s van onze optredens op. Ook filmpjes van onze evenementen en
concertreizen zijn er te zien. En ook de nodige humor.
Al met al een aanrader voor iedereen die het laatste nieuws van de Dirgellän-

der Muzikanten wil weten en wil (na)genieten van onze optredens en evenementen.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Omaggio…

De Eiserbach Muzikanten
uit Bocholtz
met Ralph Knauf

… deze keer voor de De Eiserbach Muzikanten.
Dit orkest stamt uit Bocholtz. De kapel bestaat uit 19 gepassioneerde muzikanten, die allemaal enthousiast zijn over de Böhmische en Mährische blaasmuziek, onder muzikale leiding van Ralph Knauf.
Al in 1971 werd de kapel opgericht, in eerste instantie als jeugdorkest van
de Koninklijke Philharmonie Bocholtz.
Oprichter is de bekende euphoniumspeler Wiel Huppertz (✝ ) die in de 80er
jaren vaker als gastmusicus bij Ernst Mosch speelde en samen met zijn
vriend Freek Mestrini, jarenlang flügelhornist bij Ernst Mosch, in die periode
ook de Limburger Musikanten oprichtte.
De Eiserbach Muzikanten zijn door talrijke nationale en internationale optredens al sinds tientallen jaren bekend.
Sinds 2008 staat de kapel onder de bezielende muzikale leiding van
Ralph Knauf, die met zijn bijzondere, energieke, dirigeerstijl, de muzikanten in zijn orkest tot een uiterste prestatie opzweept.
Uit principe speelt de kapel bewust met euphoniums in plaats van tenorhoorns, om zo een vollere, rondere sound te kunnen genereren.
In hun Beierse outfit met Lederhose, gilet en met hoed (!), is de
blaaskapel ook een lust voor het oog.
In 2015 deden de Eiserbach Muzikanten voor het eerst mee aan het
Europees Kampioenschap, in Kerkrade. En met groot succes. De Eiserbach Muzikanten werden 2de in de Oberstufe!
In 2017 namen ze weer deel aan het 18de EK voor Böhmische en Mährische
blaasmuziek in juni j.l., dit keer in Bamberg (D). Ze behaalden er, in concurrentie met 24 kapellen, de 5de plaats. De concoursstukken die daar in de
Konzerthalle ten gehore gebracht werden: Mährisches Gold, AV Polka, Sterne
über Prag, Angenehme Ferien en de Hanna Polka. En daarnaast werden nog
diverse andere werken gespeeld tijdens de optredens in de tent.
Op ons Dirgelenfeest editie 2017 mochten we genieten van de Eiserbach Muzikanten. Kwalitatief hoogstaande muziek met inderdaad een bezienswaardige dirigent die het beste uit de muzikanten naar boven weet te halen. Een
lust voor oor en oog! Overigens staan op You Tube diverse filmpjes van dit
orkest in actie op het EK in Bamberg, waarbij het stuk Kdybych já věděla betiteld wordt als Die "Knauf Show". Een aanrader om te bekijken.

De

Op de bühne tijdens het
Dirgelenfeest 2017

Dirgelländer Muzikanten

op de Bühne …

rende bühne op de Markt speelden we
voor enthousiast publiek. Ook het toegestroomde publiek, waaronder leden
van een bezoekend Portugees orkest,
deden een duit in het zakje met hun
polonaise op onze klanken. Het was
voor ons orkest zeker een mooie belevenis om tijdens dit grootse muziekevenement een steentje bij te kunnen
dragen. Wellicht over 4 jaar weer.
… zondag 27 augustus stonden uw Dirgelländer Muzikanten op de bühne in
Brasserie Merode tijdens het Dirgelenfeest. We speelden daar samen met
nog drie andere orkesten. Dat was een
geweldige middag met blaasmuziek
van de bovenste plank. Hierover leest
u verderop in dit blad meer.
…zondag 10 september speelden we
speciaal voor onze fans van De Vrienden van de Dirgelländer tijdens de
jaarlijkse fanclubdag, onze Vriendendag. Alle aanwezigen genoten van een
kleine twee uur blaasmuziek. Het werd
een echt super gezellige middag waar
iedereen van heeft genoten. Zie verder
in dit blad.
… zondag 24 september geven de Dirländer Muzi- gelländer Muzikanten ‘s middags acte
kanten al va- de présence in Meers op de jaarmarkt.
ker van zich horen en dus natuurlijk Daarover zullen we u in ons komende
ook in de editie 2017. Op de schitte- nummer 24 meer vertellen.
… In het derde kwartaal van 2017
waren de Dirgelländer Muzikanten te
horen op deze optredens:
… zondag 9 juli in Kotem bij Café
Ponderosa. Een traditioneel optreden
dat door ons publiek hoog wordt gewaardeerd. Op het zonovergoten terras en de straat voor het café was
het weer genieten met goede muziek
en een lekker pintje. Veel bezoekers
en veel gezelligheid. Ook over het
orkest na ons, die Steierische Harmonikafreunde, was het publiek enthousiast. Vast en zeker zien we elkaar volgend jaar daar weer.
… zondag 30
juli in Kerkrade bij het
WMC op de
Dag van de
Blaasmuziek. Tijdens
dit 4jaarlijkse
internationale muziekfestijn lieten
de Dirgel-
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Agenda 2017/2018...

2017
Zo. 24 sept. Jaarmarkt Kermisplein Meers. 14.00 – 16.00 u.
Zo. 1 okt. Oktoberfest Harmoniezaal Bocholtz. 14.30 - 15.30 u.
Za. 7 en Zo. 8 okt 5e Oktoberfest Stein. Spelen zo. 8 okt 14.00 – 15.15 u.
Zo. 29 okt. WZC Moutheuvel Stein. 14.30 - 16.00 u.
Zo. 5 nov. Tegenbezoek bij de Mährländer (OV!!)
2018
Zo. 14 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst Brasserie Merode. Info volgt.

De Vriendendag 2017...

Agenda-aanvullingen volgen.
… Op zondag 10 september waren we te gast bij Brasserie Merode. Harrie,
Kijk ook op onze webpagiNico en Jan hadden natuurlijk weer een mooie happening op touw gezet.
na:
Eerst werd er enthousiast gespeeld met de oud-hollandse spellen.
www.dirgellander.nl
De Dirgelländer Muzikanten speelden zo’n twee uur voor onze trouwe Vrienden van de Dirgelländer. Daartussen trad de Oktoberfestkönigin van 2016,
Brigit Cleuskens af en Corrola Pepels, dochter van Jo en Lisette Fredrix, werd
ingehuldigd als nieuwe Oktoberfestköngin 2017. De Vriendendag is ook de
gelegenheid om leden en fans speciaal in het zonnetje te zetten. Tot “fan van
het jaar” werd uitgeroepen Henny Lemmens. Verder werd onze voorzitter Jos
Vranken geëerd als “Dirgelländer van het jaar”. Daarmee werden zijn verdiensten voor de kapel gewaardeerd. Een lekkere barbecue, waar iedereen
van smulde, sloot de bijeenkomst af.
Harrie, Nico en Jan, bedankt voor jullie inzet voor onze vriendenclub en een
compliment voor de manier waarop jullie als ambassadeurs optreden voor
onze Dirgelländer Muzikanten.

Nieuwe muziek...

… De Dirgelländer Muzikanten werken voortdurend aan nieuw repertoire. Onze actieve muziekcommissie speelt daarin de hoofdrol. De leden van de commissie, bassist Karel Pantus, flügelhorniste Marleen Dieteren en dirigent Wil
de Bruin zoeken voortdurend naar passend repertoire. Titels worden ingebracht en door hen samen beluisterd en bekeken op geschiktheid. Daarbij
wordt ook gelet op de goede verdeling van nummers met zang en instrumentale werken.
Nieuw is de titel “Von Freund zu Freund”, van Martin Scharnagl; leider van
het ensemble Viera Blech. Dit orkest hebben we gezien en gehoord bij ons
optreden in Partij-Wittem. Het begint met een mooie andante van de tenorhorn en de flügelhorn.
De nieuwste vondst is de wals “Ich bin verliebt in deinen schönen Augen”;
een compositie van Karel Neoproud en voor het orkest van Ernst Mosch gearrangeerd door Franz Bummerl. Beiden zingen daarbij ook de Duitse tekst van
Gerald Weinkopf. De Dirgelländer Muzikanten zullen het stuk ook met zang
presenteren. Hierbij zal het zeker niet blijven.
Nieuwe muziek is leuk voor ons publiek maar ook steeds een nieuwe uitdaging voor ons orkest. U kunt deze muziek alvast beluisteren via You Tube.

Veel vrolijkheid en gezelligheid op de Vriendendag

Dirgelenfeest 2017...

… Zondag 27 augustus presenteerden we ons traditionele jaarlijkse blaaskapellenfestival, het Dirgelenfeest. De zaal van Brasserie Merode was mooi aangekleed met vooral het schitterde decor, geschonken door De Vrienden, als blikvanger. Al vroeg stroomden de eerste bezoekers binnen. Die konden zich verheugen op een prima programma, met naast de Dirgelländer Muzikanten nog
3 orkesten van hoog niveau. De nieuwe Blaaskapel Mährländer, o.l.v. Dennis
Lebens, bracht een geweldig optreden met Mährische muziek, waarbij het publiek erg onder de indruk raakte van de kwaliteit. Ook de Eiserbach Muzikanten
uit Bocholtz droegen met verve hun steentje bij aan ons programma. Vooral bij
kapelleider Ralph Knauf stroomden de zweetdruppels. De afsluiting door die
Original Dorfmusikanten Pittem-B was al even geslaagd.
Naast de muziek waardeerden de bezoekers de gezelligheid en ons smakelijke
aanbod aan vlaai en barbecue-gerechten, die we bij fraai weer buiten op het
terras konden serveren.
Wij, de Dirgelländer Muzikanten, kijken in ieder geval terug op een geslaagd
feest. Het was gezellig druk en de sfeer was opperbest. Het team van brasserie
Merode moest poot aan spelen om alle bestellingen te kunnen bezorgen.
Ook de traditionele loterij, met de vele leuke prijzen, sprak het publiek aan.
Onze dank geldt Patrick en Jacqueline Debie van Brasserie Merode voor de geweldige medewerking.
Onze sponsoren willen we natuurlijk hartelijk danken voor hun ondersteuning.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

Het Dirgelenfeest was een
groot succes.
Alle bezoekers willen we
danken voor hun
aanwezigheid en de
sponsoren voor hun gulle
ondersteuning.
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Op de pupiter...

Die Scherzachtaler Blasmusik met Anton Gälle

…Dit keer een bijzonder orkest: de Scherzachtaler Blasmusik, uit de regio Ravensburg; niet ver ten noorden van de Bodensee in Zuid Duitsland.
De muzikale reis van de Scherzachtaler Blasmusik begon in het jaar 1989 onder leiding van Anton Gälle. Toen al bestond de kapel uit amateur muzikanten
en tot de dag van vandaag is daar niets aan veranderd. Drijfveer voor de muzikanten was het enthousiasme voor de böhmisch-mährische blaasmuziek. Op
de pupiter lagen toen hoofdzakelijk werken van bekende Tsjechische kapellen
en natuurlijk van Ernst Mosch en zijn Egerländer Musikanten.
Een toonaangevende ontwikkeling voor de Scherzachtaler Blasmusik begon in
1996, toen de tenorhoornist Norbert Gälle, broer van Anton, de pen ter hand
nam en zelf begon met het componeren van stukken en
partijen. Na slechts twee jaren werd daaruit de inmiddels
legendarische titel „Böhmischer Traum“ geboren. De hoge
vlucht die deze polka zou nemen kon toen nog niemand
vermoeden. Nu wordt de Böhmische Traum, in de waarste
zin van het woord, over de hele wereld gespeeld en dat
zelfs in de meest uiteenlopende muziekstijlen. De Böhmische Traum staat sinds enige jaren wereldwijd in de top 5
van de meest gespeelde titels uit de amusementsmuziek.
Ondertussen hebben zich bij de succesvolle componist Norbert Gälle ook andere musici van de Scherachtaler Blasmusik gevoegd. Naast de muzikale leider Anton Gälle componeren ook trompettist Berthold Kiechle, trombonist Stefan
Baier, als ook de geluidstechnicus Mathias Gronert. Door deze veelzijdige eigen composities heeft de kapel haar geheel eigen stijl en sound ontwikkeld.
Zeventig procent van het repertoire worden door eigen titels gevormd. En dat
is zeker bijzonder te noemen.
Hoe zeer de muziek van de Scherzachtaler Blasmusik in de smaak valt bij de
liefhebbers toont het feit dat er bijna geen kapel meer is die niet een of meer
titels van de Scherzachtaler Blasmusik in hun repertoire heeft.
Bijna onveranderd spelen de „Scherzis“, zoals de kapel genoemd wordt door
hun fans, al vele jaren in dezelfde bezetting. Dit draagt er mede toe bij dat
een hoog muzikaal kwaliteitsniveau wordt bereikt. De sound van de live optredens komt overeen met wat op de inmiddels 11 uitgebrachte CD’s te horen
is. Daarvoor zorgen ook de twee uitstekende geluidstechnici die afwisselend
bij de optredens aanwezig zijn.
Dat deze optredens een ware belevenis zijn hebben we zelf aan den lijve mogen ervaren in Wanroy waar de Scherzachtaler op 20 mei j.l. optraden in een
bomvolle zaal, gevuld met kenners en liefhebbers van de blaasmuziek.
Ook de bijzondere dirigeerstijl van Anton Gälle draagt zeker bij aan de geweldige indruk die het orkest maakt. Op You Tube treft u diverse filmpjes aan
met de Scherzachtaler. We wensen u veel plezier met kijken en luisteren.

Op herhaling: Muziekavond met Paul van Loo…
...Het organisatiecomité van het Steinder Oktoberfest organiseert op 25 no-

Paul van Loo

vember, op initiatief van Jan Smeets, een vervolg op de eerdere unieke muziekavond met Paul van Loo.
Paul van Loo is een van Limburgs topdialectzangers uit de Oostelijke Mijnstreek. Met zijn vertolking van een lied van Ede
Staal is hij vooral bekend. Iedereen kent het lied “`t Is nog noëts zoë donker geweës”.
In april nam Paul ons mee op een heerlijke muzikale rondreis
langs de mooiste Limburgse dialectliedjes. Zo vrij en gemakkelijk als Paul omgaat met zijn publiek, met zang maar ook met
zijn verhaal; dat wekt een sterke indruk. Als hoogtepunt gingen we zelfs terug in de tijd naar de muziek uit de 60er en
70er jaren. Iedereen die erbij was genoot van de mooie luisteravond. Er werd trouwens ook stevig meegezongen met de bekende tophits. Iedereen wilde nog wel een tijdje doorgaan en
daarom werd na afloop dan ook door het publiek gevraagd om
een vervolg.
Dat gaat nu gebeuren.
Op zaterdag 25 november a.s. vanaf 20.00 uur in Café de Witte Börstel in
Meers.
En het belooft weer een super gezellige avond te worden.
Kaarten zijn te koop voor € 6,00 in de Witte Börstel
óf bij Jan Smeets via tel nr.06-44746556 .
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5de Steinder Oktoberfest 2017…
… Het is bijna zover: het 5de Steinder Oktoberfest staat er aan te komen.
In samenwerking organiseren de Vrienden met de Dirgelländer Muzikanten voor
u dit populaire feest in de zaal van Brasserie Merode.
Op de Vriendendag 2017, op 10 september j.l., namen we afscheid van Brigit
Cleuskens, de geweldige Oktoberfestkönigin 2016.
Tevens werd onze nieuwe Oktoberfestkönigin 2017 uitgeroepen: Corrola Pepels,
dochter van Jo en Lisette. Haar statiefoto vindt u hiernaast.
De optocht op zaterdag 7 oktober is uitgegroeid tot een grote bezienswaardigheid. Zeer tot ons genoegen hebben zich diverse verenigingen en groepen bereid verklaard om deel te nemen aan de stoet.
Van historische tractoren, koeien, Almhütten, muziekgroepen tot
schutterij is alles vertegenwoordigd wat je in een Oktoberfestoptocht
zou verwachten. De organisatoren zijn daarover zeer verheugd. Het
enthousiasme en de energie die in het welslagen van deze optocht is
gestoken verdient grote waardering. Zoals gezegd, het wordt een
echte bezienswaardigheid. Dus, komt dat zien! Deelnemers in Dirndl
of Lederhosen zijn ook zeer welkom.
Na de optocht volgt de Oktoberfestparty voor het “jongere publiek”,
in de prachtige Weiss-Blau aangeklede zaal van Brasserie Merode. We
hebben zelfs een heuse Maibaum opgezet voor de bühne. Overigens
is de Oktoberfestkeuken ook na de optocht geopend en biedt dan bijzondere traditionele gerechten aan: Goulashsuppe, Currywurst en
heerlijke hamburgers.
Op zondag 8 oktober heten we iedereen van harte welkom op onze
Oktoberfestmittag. Net als vorige jaren is een mooi programma samengesteld.
Op zaterdag 7 oktober start de optocht om 18.30 uur vanaf de Havenstraat en trekt door Stein richting Brasserie Merode.
Daarna is de Opening met het Gemeentebestuur en stellen we de
Oktoberfestkönigin 2017
Steinder Oktoberfestkönigin 2017 aan het publiek voor.
Corrola Pepels
Vanaf 20.00 uur presenteren we Die Allesdurcheinandertaler Hatseflats Discoshow, Volle Pulle en Richtig Rex.
Op zondag 8 oktober starten we om 13.00 uur met DJ Matthieu Ebben (ook
verder in de pauzes), het voorstellen van de Steinder Oktoberfestkönigin 2017,
de Dirgelländer Muzikanten, Grenzenlos, Original Wurmtal Quintet en
Volle Pulle.
Het 5e Steinder Oktoberfest
Op beide dagen kunt u genieten van ons culinaire “Oktoberfest aanbod”, met
is dit jaar op zaterdag
dit jaar weer een nieuwe verrassing, naast de Oktoberfestburger van vorig
7 en zondag 8 oktober in
jaar. Dit jaar serveren we een echte (kleine) Schweinshaxe. Ook wordt op beiBrasserie Merode in Stein.
de dagen een loterij gehouden met mooie prijzen. Kaarten voor beide evenementen zijn te koop bij Primera in het Winkelcentrum Stein.
Zet u de beide data alvast in uw agenda?
Overigens, u kunt ons volgen op de Facebooksite van het Steinder Oktoberfest.
Graag ontmoeten we u bij onze optocht en het feest op zaterdag 7 en zondag 8
oktober a.s..

Staccato...
Het 5e Steinder Oktoberfest is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober.
De optocht op 7 oktober belooft een grote happening te worden.
U wilt ook meelopen? WELKOM! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Aansluitend aan de optocht is de Oktoberfestparty
Op zondag 8 oktober is het Oktoberfest, zoals u al gewend was.
Het K&S Dirgelenfeest op zondag 27 augustus was een groot succes.
De vele bezoekers genoten van een programma met top-blaasmuziek.
De muziekavond met Paul van Loo krijgt een vervolg.
Op 25 november is een nieuwe avond met luistermuziek van Paul van Loo.
De avond wordt gehouden in Café De Witte Börstel in Meers.
Kaarten à € 6,00 zijn daar al verkrijgbaar en bij Jan Smeets.
Wees er op tijd bij, want op is op!
Onze gezellige fanclub groeit en bloeit.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Poster 5de Steinder Oktoberfest 2017...
… Voor ons aanstaande 5de Steinder Oktoberfest 2017 heeft John Baggen een
mooie poster ontworpen. Graag willen we John bedanken voor het vele werk
dat hij met zijn creatieve ondersteuning aan ons levert.

Fine…
Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

Dirgelländer Muzikanten
verschijnt elk kwartaal
gratis voor de leden van
“Vrienden van
de Dirgelländer”.

Tot slot nog. De Dirgelländer Muzikanten beleven een succesvol jaar 2017.
Onze agenda vult zich nog steeds met nieuwe optredens.
Houdt u ook onze website in de gaten: www.Dirgellander.nl, en de Facebooksite van uw Dirgelländer Muzikanten.
Hoofdmoot voor de komende tijd is natuurlijk het tweedaagse 5de Steinder
Oktoberfest op zaterdag 7 en zondag 8 oktober, met de optocht op zaterdag.
Op de Facebooksite van het Steinder Oktoberfest vindt u daarover alle info.
Wij ontmoeten u graag bij (een van) onze komende activiteiten. Tot dan!
Uw Dirgelen Nuujts nummer 24 verschijnt eind december 2017.
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