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Dirgelländer Muzikanten Stein
De opmaat ... van nummer 13
Het jubileumjaar van de Dirgelländer Muzikanten is
al weer enige tijd voorbij en we zijn weer teruggekeerd naar onze normale doen. Nog één keer
komt het jubileum in het Nuujts met Fotoboek…. Voor de kapel stonden er weer diverse optredens op het programma. In Op de
bühne… een verslag van de afgelopen periode. Mooi, dat de Dirgelländer Muzikanten nog
altijd goed in de belangstelling staan. De
Vrienden van de Dirgelländer melden zich
in Bèste Vrunj…. In deze uitgave van uw Dirgelen Nuujts vindt u weer bekende rubrieken.
In een nieuwe aflevering van Instrumentaal…
nemen we weer een instrument onder de loep.
Dit keer ligt er weer een bijzondere kapel Op
de Pupiter…. En we kijken terug op onze reis
naar Zijen…. En, aan een Afscheid... en een
Welkom... schenken w e aandacht. M et
Bok en Geit… komt carnaval nog even langs;
en we doen een beroep u op voor de Rabo
Clubkas Campagne…. Veel nieuws dus.
Met nummer 13 van uw Dirgelen Nuujts start
al weer het vierde jaar van ons informatiebulletin met alle weetjes en andere aardigheden
over de Dirgelländer Muzikanten voor u als lid
van de Vrienden van de Dirgelländer. We wensen u veel leesplezier.

De contactpersonen 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.

Bèste Vrunj van de Dirgelländer...
Zoals bij vrijwel alle verenigingen, hebben ook de Vrienden van de Dirgelländer
inkomsten en uitgaven en vindt er jaarlijks een kascontrole plaats. Dit jaar is op
28 januari deze controle uitgevoerd door Jan Pepels en Hilde Tilmans. Er waren
geen bijzonderheden te melden; de kas werd in orde bevonden.
Wellicht is het een aantal leden ontschoten dat er ook dit jaar weer contributie
verschuldigd is. Zoals bekend bedraagt de contributie € 10,00 per persoon per
jaar. De contributie kan overgemaakt worden op rek. NL92 RABO 0167 7544 67
t.n.v. J.H. Stijnen, Vrunj Dirgelländer o.v.v. contributie 2015. Alvast dank.
Net zoals de voorgaande jaren houden wij dit jaar ook weer een Vriendendag.
Noteer alvast in jullie agenda dat deze gehouden wordt op zondag 4 oktober.
Meer info omtrent plaats, tijdstip, programma enz. volgt nog.
Vrunjtelikke groete,
Namens de contactpersonen, Harrie Stijnen.
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...Bok en Geit
In de Dirgelländerfamilie is twee leden van de Vrienden een grote eer te
beurt gevallen. Jan en Finy Smeets zijn dit jaar op Carnavalsdinsdagmiddag,
in een bomvolle Fanfarezaal, als Bok en Geit uitgeroepen. Dat betekent dat
zij dit seizoen bij alle carnavalsactiviteiten in Stein in the picture komen te
staan. Wij denken dat het een goede keus is, want bij de reis naar Oberbayern waren ze ook al opgevallen en uitgeroepen tot Fans van de reis. Dat leverde hun toen nog een “woosj” op, die bij de vriendendag is verorberd.
Jan en Finy, van harte gefeliciteerd met jullie benoeming tot Bok en Geit.

Nog meer Carnaval ...
We moeten, wel een beetje laat, nog iemand binnen de Dirgelländerfamilie
feliciteren die als Prins is uitgeroepen.
Ton Bastings is nl. de Prins geworden van mannenkoor Mignon uit Geleen
(en Marlies zijn Prinses?). Voor wie Ton niet direct in beeld heeft: Ton is de
vrolijke schoenmaker/grappenmaker uit de Ruysdaalstraat in Geleen en
graag bij de activiteiten van de Dir gelländer Muzikanten en de Vrienden
aanwezig.
Ton en Marlies, alsnog proficiat en denk maar zo: beter laat dan nooit.
De blije gezichten van
Jan en Finy Smeets.
Bok en Geit 2015!

Spek de clubkas. Oproep aan alle Vrienden!
...Zoals elk jaar in het maartnummer roepen we u ook dit jaar weer op om

ons te steunen met de sponsoractie van onze goede relatie, de Rabobank
Westelijke Mijnstreek. U weet het vast nog van de vorige keren; alle leden
van de Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uit te brengen op
hun favoriete vereniging. In ons geval dus de Dirgelländer Muzikanten. Vorig jaar leverde dat een mooi bedrag op. We hopen ook dit jaar weer op Uw
steun. De Rabobank heeft een wijziging in haar sponsorbeleid aangebracht.
Door de vele stemmers werden de uit te keren sponsorbedragen te klein.
De Rabobank heeft nu besloten om per stem € 3,80 uit te keren aan de gekozen vereniging. Uw stem is voor ons dus geld waard.
We brengen u nog even in herinnering hoe het werkt!
Ieder lid van Rabobank Westelijke Mijnstreek ontvangt vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen
gaan stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2015 . In de stemperiode die loopt van 8 tot en met 21 april 2015 kunt u via
www.rabobank.nl/wm op de speciaal ingerichte site komen. U kunt in totaal
5 stemmen uitbrengen; per club maximaal 2 stemmen.
De Dirgelländer Muzikanten behoren natuurlijk, zoals elk jaar weer, tot de
aangemelde verenigingen.
U wilt U ons toch zeker steunen; doe dan mee aan de sponsoractie van de
Rabobank Westelijke Mijnstreek via de site rabobank.nl/wm. Brengt u de
actie ook onder de aandacht van uw vrienden en bekenden? Wij verheugen
ons op uw steun, want uw stem is voor ons goud waard. Stem bij de Rabo
Clubkas Campagne op de Dirgelländer Muzikanten en wij brengen u muzikaal in topstemming.

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten hebben een mooi fotoboek samengesteld.
50 Jaar Dirgelländer Muzikanten zijn daarin in beeld gebracht.

“OAMKB Marina van Rossum Sittard administratiekantoor” tekende hierbij
voor de financiële ondersteuning .
Onze Vrienden betalen de vriendenprijs van € 10,= voor het fotoboek.


U moet dan het boek afhalen bij Jack van Rossum of Henk Stortelder.
Denkt U aan het overmaken van de contributie aan de Vrienden van de
Dirgelländer.

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire.
Er is nu o.a. een leuke solo voor es-klarinet en bastuba.
De Dirgelländer Muzikanten reisden 15 maart naar Zijen in Drenthe.
De Rabo Clubkas Campagne 2015 loopt van 8 t/m 21 april 2015
Steun onze vereniging en stem op de Dirgelländer Muzikanten .
De Dirgelländer Muzikanten danken u alvast voor uw stem.
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Agenda 2015
zo. 07 juni
zo. 21 juni
zo. 28 juni
zo. 12 juli
zo. 30 aug.
za. 05 sept.
zo. 27 sept.
zo. 04 okt.
za. 10 okt.
zo. 18
zo. 01
zo. 22
zo. 29

De

okt.
nov.
nov.
nov.

Concert met Steinder Mannenkoor bij IVN in de BoschhookSteinerbos, 11.00 - 12.30 uur
Café Ponderosa Kotem – B., 15.00 – 18.00 uur
Frühshoppen tent Café Amadeus, Markt 34 Geleen,
11.00 tot 13.30 uur
Hubertushuis Oud Geleen: frühschoppen 12.00 – 15.00 uur;
bij goed weer buiten op het terras Hubertushuis
K&S Dirgelenfeest, in MFC De Grous, verdere info volgt
Oktoberfest Schlosspark Merode – D. (bij Düren) in voorpro
gramma van Die Original Zillertaler; onder voorbehoud
Frühschoppen tent Café Amadeus, Markt 34 Geleen,
11.00 tot 13.30 uur
Vriendendag, verdere info volgt
Musikfest in hal omgeving Alsdorf; ca. 19.30 – 21.30 uur;
onder voorbehoud
3e Steinder Oktoberfest, in feestzaal Merode, info volgt
WZC De Moutheuvel Stein, 15.00 -16.30 uur
Orbis Odilia/St. Jans Geleen, 14.30 – 16.00 uur
Frühschoppen tent Café Amadeus, Markt 34 Geleen,
11.00 tot 13.30 uur

Dirgelländer Muzikanten

… In het eerste kwartaal van 2015
gingen de Dirgelländer Muzikanten
weer vol aan de slag.
Hoogtepunt is zeker het uitstapje naar
Zijen in Drenthe.
… zondag 10 januari, onze jaarlijkse
Nieuwjaarsborrel met een optreden
van onze kapel speciaal voor onze
Vrienden. De zaal van Merode was
mooi vol. We konden veel Vrienden en
Vriendinnen in een gezellige sfeer begroeten en een goed Nieuwjaar wensen.
...zondag 18 januari, op de receptie
van de 7x11 jarige Steinder Bök in de
tent op de terrein van vv. De Ster. De
in groten getale presente carnavalsverenigingen en andere belangstellenden vulden de tent al snel. Vanaf de
bühne een mooi gezicht, met vrolijke
kleuren en mooi uitgedoste carnavalisten. O.a. De Winkbülle oét Heële
hadden hun eigen hofkapel meegebracht. De vrolijke muziek van de
Dirgelländer Muzikanten kwam goed
aan bij het publiek.
… zaterdag 24 januari stonden we paraat in WZC Croonenhoff te Heer. Er
was een carnavalszitting georganiseerd voor de bewoners. Echt bijzonder was, dat de ouders van onze dirigent Jan van den Bosch en onze klarinettist Frits, dit jaar uitgeroepen werden tot Prins en Prinses Carnaval van
het huis. Een gelegenheid waar wij als
Dirgelländer Muzikanten niet mochten
ontbreken. De verrassing was compleet toen de deuren van onze nevenruimte open gingen en onze kapel
muzikaal opende onder leiding van
Jan van den Bosch. In de zaal was het
een drukte van belang en de plaatselijke carnavalsvereniging presenteerde
zich met toespraken en medailles. Er
werd polonaise gelopen en iedereen
genoot zichtbaar van de muziek, vooral Prins Chrit I van den Bosch met zijn
echtgenote.

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

op de Bühne …

Zoals altijd was het ook voor ons muzikanten een fijne ervaring om mensen op leeftijd te trakteren op onze
muziek. En dan ook nog op zo’n vrolijke gelegenheid!
...zondag 25 januari, in het kerkje in
Schipperskerk, in Galerie Marie. In
een besloten gezelschap speelden we
voor de feestgangers. Deze mooie
locatie is geknipt voor een optreden
met onze kapel. De bühne was het
voormalige priesterkoor. Het werd
een gezellig feest en iedereen, maar
vooral de feestelinge zelf, genoot van
onze muziek. Het kerkje houden we
in gedachte als een mogelijke concertlocatie.
… zaterdag 28 februari voor de Zonnebloem in Stein. Voor echt de allerlaatste keer was de plaats van handeling de Fanfarezaal. Even voor
14.00 uur startte ons optreden voor
de vrijwilligers en leden van de Zonnebloem afdeling Stein. De gezelligheid was navenant en voor
ons was het een mooi optreden. Met enige weemoed
klonken rond 17.00 uur
voor ‘t laatst de tonen van
de Dirgelländer Muzikanten
in de dierbare Fanfarezaal.
In het verleden was de kapel daar vaak te gast en in
voorkomende gevallen
diende de zaal ook als repetitieruimte. En wat te
denken van de 2 mooie Oktoberfeste die we hier
mochten houden. We zullen
hem zeker missen, de Fanfarezaal.
Bekijk de foto hiernaast nog maar
eens goed; hij is genomen vanaf de
ruimte boven.
… zondag 15 maart in Zijen in Drenthe. Op uitnodiging van de super enthousiaste Bé Speelman speelden we
in een volle zaal Hingstman voor zo’n
350 aandachtige, enthousiaste gasten. Zie verder het aparte verslagje.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Instrumentaal...

In deze versie van Instrumentaal… presenteren we de klarinet; bij
de Dirgelländer Muzikanten in handen van
Frits en Toon.

bes klarinet

…In deze rubriek komen de diverse muziekinstrumenten in de kapel aan de
orde. We presenteren de geschiedenis van de instrumenten, hun ontwikkeling en allerlei wetenswaardigheden eromheen. Dit keer de klarinetten, houtblaasinstrument voor melodie en versiering. Bij de Dirgelländer Muzikanten
fungeren twee verschillende klarinetten. Een bes– en een es-klarinet, gespeeld door respectievelijk Frits en Toon. De stemming van beide instrumenten verschillend. De es-klarinet van Toon is korter, kleiner dan de besklarinet van Frits. De klarinet is een enkelrietinstrument. De naam komt
van clarinetto, een verkleinwoord van het Italiaanse clarino, een
soort trompet. De klarinet bestaat uit een cilindrische holle pijp met gaten,
waarvan sommige met de vingers worden afgedekt en andere met een klep.
De gaten, die met de vingers worden afgedekt, hebben vaak een ring (bril),
waarmee kleppen worden bediend die gaten, buiten het bereik van de vingers, afdekken. De trechter aan het uiteinde, die klankbeker wordt genoemd,
laat de klarinet meer geluid produceren, vooral bij de lage tonen. Klarinetten
zijn meestal van hout (vooral grenadillehout), maar ook metaal en tegenwoordig kunststof worden wel gebruikt. De eigenlijke geluidsproductie vindt
plaats in het mondstuk. De klarinettist zet zijn boventanden op het mondstuk
en zijn onderlip tegen het riet dat tegen het mondstuk aan gebonden of geklemd is. Door lucht tussen mondstuk en riet door te blazen gaat het riet trillen. De lipspanning (embouchure) bepaalt hoeveel vrijheid het riet krijgt om
te trillen, hetgeen de toonhoogte en de klankkleur beïnvloedt. De trilling van
het riet zet de lucht in de klarinet in beweging, waardoor er geluid (en muziek) gemaakt wordt. Door het bedienen van de kleppen wordt de lengte van
de buis aangepast hetgeen verschillende tonen (toonhoogten) bewerkstelligt.
De middeleeuwse voorloper van de klarinet is de chalumeau, de schalmei. De
uitvinder van de klarinet is waarschijnlijk Johann Christoph Denner rond 1690
geweest. Door de eeuwen heen is de klarinet steeds verder ontwikkeld. In
het grootste deel van de wereld wordt doorgaans het Böhm-systeem (Frans)
van kleppen/brillen gebruikt. Maar er zijn ook nog Uelert- (als bij de dwarsfluit) en Albert-systeem instrumenten. De bes-klarinet, de meest gangbare,
is ongeveer 66 cm lang. Zij benadert de menselijke stem qua klank en toonomvang. De kortere es-klarinet fungeert als piccolo. Bij het samenspel van
beiden ontstaat een mooie klankbalans.

Fotoboek 50 jaar Dir gelländer Muzikanten...

Zo ziet ons mooie
fotoboek er uit.

Burgemeester Mevr. LeursMordang ontvangt ons eerste fotoboek in Merode.

… We blijven nog even in jubileumsfeer. Als afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Dirgelländer Muzikanten in 2014, is een mooi album samengesteld met foto’s van de hoogtepunten uit de geschiedenis van onze Steinder blaaskapel vanaf 1964 t/m 2014. De samenstelling was in
handen van Henk Stortelder, Jos Vranken, Jo Faber en Karel Pantus, die
er toch nog heel wat uren in gestoken hebben. De geschiedenis van onze kapel in een notendop vindt u terug in het boek. Bij de meeste foto’s
is een bijschrift geplaatst. Een prachtige uitvoering in fraaie opmaak, op
mooi papier en met schitterende kleuren.
Het 1e exemplaar van ons fotoboek is tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op zaterdagavond 10 januari bij brasserie Merode overhandigd
aan burgemeester mw. Marion Leurs – Mordang. Van de hand van de
burgemeester is ook het voorwoord van het boek. Voor Steindenaren is
het boek zeer de moeite waard vanwege de historische foto’s die herinneringen uit de goede oude tijd oproepen.
Het fotoboek “50 jaar Dirgelländer Muzikanten” is vanaf woensdag
25 februari a.s. verkrijgbaar bij Primera in het Winkelcentrum te
Stein. Maar… , speciaal voor De Vrienden van de Dirgelländer is het
boek voor € 10,= te koop bij Jack van Rossum of Henk Stortelder
van de Dirgelländer Muzikanten.
De Dirgelländer Muzikanten bedanken “OAMKB Marina van Rossum
Sittard administratiekantoor” van harte voor de financiële ondersteuning bij de realisatie van dit unieke fotoboek.
In dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad en in De Schakel / De
Trompetter, verschenen op woensdag 25 februari, stond een persbericht over het fotoboek "50 jaar Dirgelländer Muzikanten" compleet
met twee foto’s. Toch een mooie promotie voor het fotoboek en zeker ook voor de Dirgelländer Muzikanten.
En, een mooie afsluiting van ons jubileumjaar “50 jaar Dirgelländer Muzikanten Stein”.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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K&S Dirgelenfeest...
… De Dirgelländer Muzikanten hebben zich beraden over de opzet van het

K&S Dirgelenfeest. Zo’n 13 jaren lang was het jaarlijkse zomerfeest van de
Dirgelländer Muzikanten in de tent op de Dirgelen in Stein een vast begrip.
We stonden zelf steeds versteld van onze eigen prestatie om met een dergelijk kleine groep mensen een tentfeest in die orde van grootte te organiseren.
Je stoot dan al snel tegen grenzen aan. Dat lukte echt niet meer zonder de
uitgebreide hulp van bereidwillige vrienden, fans en sponsoren. Alleen al de
tijd die gaat zitten in de voorbereidingen is zeer aanzienlijk. En dan nog het
opbouwen, inrichten en aankleden van de tent en weer afbreken en opruimen. Tijdens het feest zelf is sowieso veel hulp nodig. Voor een kleine vereniging als de Dirgelländer Muzikanten een hele klus. Na ervaringen met het
Steinder Oktoberfest in de Fanfarezaal is gedacht over het houden van het
K&S Dirgelenfeest in een bestaande accommodatie. Bij andere blaaskapellen
zien we overigens hetzelfde fenomeen; een tent als feestaccommodatie is
eerder uitzondering dan regel. De nieuwe gelegenheid in Stein, De Grous
(MFC), is gekozen als nieuwe locatie voor het K&S Dirgelenfeest. Voldoende
ruimte in de zaal, een goede parkeergelegenheid, een mooi podium; allemaal
zaken waaraan De Grous voldoet. Natuurlijk realiseren we ons dat vertrek
van de Dirgelen het K&S Dirgelenfeest zal veranderen, maar we hebben goede hoop dat we met onze keuze een prima accommodatie hebben. Binnenkort hoort u meer over het programma van het K&S Dirgelenfeest 2015 op
zondag 30 augustus a.s..

Het K&S Dirgelenfeest van
de Dirgelländer Muzikanten
is op zondag 30 augustus a.s.
in het nieuwe
Multifunctioneel Centrum
De Grous in Stein.
T.z.t. volgt meer info.

3e Steinder Oktoberfest...
… Ja, dat staat er ook weer aan te komen. De Fanfarezaal is niet meer beschikbaar, maar we hebben met de voorbereidingsgroep besloten dat, na het
succes van de twee voorgaande jaren, het Oktoberfest in Stein niet verloren
mag gaan. We verhuizen naar de feestzaal van Merode. Uitgangspunten blijven de gezellige “Volkstümliche” muziek die u gewend bent, een goed glas
Weissbier, Kaffee und Kuchen, hartige Beierse lekkernijen en de Weiss-Blaue
aankleding. Zo blijft het opgebouwde concept onvervalst Beierse sferen uitstralen. Over het programma van het 3e Steinder Oktoberfest volgt in het
volgende Dirgelen Nuujts meer informatie.
De datum zet u wel alvast in uw agenda?
Zondagmiddag 18 oktober 2015. Graag tot dan.

Het 3e Steinder Oktoberfest
is op zondag 18 oktober a.s.
in de feestzaal van
Merode in Stein.
Verdere info volgt.

Op de pupiter...
... dit keer Blaskapelle GLORIA, een bekend orkest ook in onze contreien.
Deze kapel komt uit zuid-Moravië (Mähren). In 1994 werd het
orkest opgericht. Gloria bestaat uit 13 muzikanten en 3 uitstekende zangers/zangeressen en staat onder leiding van
trompettist en componist Zdeněk Gurský. De meeste leden
hebben een opleiding op conservatoriumniveau of Musikhochschule en de kapel is dan ook een professioneel ensemble. In
hun rijen hebben de musici van Gloria ook diverse componisten waardoor de bron voor hun repertoire rijkelijk vloeit. Inmiddels heeft de kapel 29 (!) geluidsdragers en video’s geproduceerd. In 2005 werd zelfs de eerste DVD gepresenteerd
onder de titel “Sommernachtstraum in Mähren”. In 2000 werd
Blaskapelle Gloria bij het eerste Europese concours voor
Böhmisch-Mährische Blasmusik Europees kampioen in de profiklasse, de hoogste titel die in deze muziekrichting is te behalen. Bij hun optreden bieden de muzikanten van Gloria het
publiek een dwarsdoorsnede van het muzikale landschap. Daarbij reikt het
programma van polka’s, marsen en walsen tot popmuziek die op een geheel
eigen wijze wordt vertolkt. Hun Mährische stijlrichting staat garant voor
spetterend instrumentaal vuurwerk. Dat levert het orkest ook de grote populariteit op. De vele tv-optredens in Tsjechië, Duitsland en Oostenrijk spreken
voor het uitstekende, hoogstaande muzikale niveau dat Blaskapelle Gloria
presenteert. Bij hun optredens, bijvoorbeeld in Kessenich (B), op zaterdag
25 april a.s., treft men steevast een grote schare aanhangers, ook uit Nederland, die zich als fans verbonden voelen met Gloria. Met Blaskapelle Gloria
als voorbeeld spelen blaaskapellen uit heel Europa nummers van dit orkest.
Dat geldt ook voor de Dirgelländer Muzikanten. In ons repertoire zijn de
stukken “Zwei Supermänner”, een solo voor bariton en tenorhoorn en
“Schweizer Polka” opgenomen. Beide werken zijn van de hand van Zdeněk
Gurský en oorspronkelijk door Blaskapelle Gloria uitgevoerd. Voor de liefhebbers wijzen we nog maar eens naar het optreden van Blaskapelle Gloria
op zaterdag 25 april a.s. in Kessenich (B).
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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Afscheid…

Welkom...

Personele wisselingen kunnen, ook in een kleine vereniging als de onze, niet
uitblijven. In dit Dirgelen Nuujts nemen we afscheid van een lid en verwelkomen we een nieuweling.
… Onze waarnemend-voorzitter Jack van Rossum heeft het al aangegeven op
de Nieuwjaarsborrel: de Dir gelländer Muzikanten hebben afscheid genomen
van Rob Lamkin (voorzitter en tenorhoornist). We zullen hem erg missen vanwege zijn muzikale inbreng, maar ook als organisator en werker bij b.v. ons
K&S Dirgelenfeest. Maar, natuurlijk ook als vriend. Aan het invullen van de
opengevallen plaats met een geschikte muzikant wordt nog gewerkt. Rob,
van harte bedankt voor je grote inzet voor de Dir gelländer Muzikanten en
we wensen jou en Anja alle goeds toe voor de toekomst.
… Een hartelijk welkom geldt onze nieuwe geluidsman Luc op den Camp. Bij
de aanschaf van de nieuwe geluidsinstallatie was al snel duidelijk dat er een
man/vrouw achter de knoppen zou moeten komen. Met Luc is die plaats nu
ingevuld. In het volgende Dirgelen Nuujts zal Luc zich aan u voorstellen.

Naar Zijen (Drenthe)...

Bé Speelman als gastdirigent op de bühne in
Zeijen. Jan houdt een
oogje in het zeil.

… Een hele poos al stond de reis naar Drenthe gepland. Op onze CD-presentatie in 2014 nodigde Bé Speelman ons uit naar Zijen te komen. De uitnodiging
is toen aangenomen en de busreis georganiseerd. Zondag 15 maart j.l. vertrok de bus vanaf Merode om 8.15 u. in Stein met 45 Dirgelländer en Vrunj
naar het noorden; in de richting van de rondstruinende avontuurlijke wolf die
begin maart nog in Drenthe voor onrust zorgde; naar het land van Bartje.
De Dir gelländer Muzikanten gingen goed voorbereid op pad. In de voorafgaande repetities had Jan van den Bosch het muzikaal programma stevig doorgenomen, met de bedoeling om een ruim aantal van de nieuwe
stukken uit ons repertoire ten gehore te brengen. Onderweg genoten we
van het Drentse landschap en de ruimte. Na slechts 3 uur “bussen” kwamen we om 11.15 u. aan bij zaal Hingstman. We installeerden ons meteen op het podium voor de soundcheck. Voor onze nieuwe geluidsman
Luc meteen ook een uitdaging. De soep met broodjes lieten we ons daarna goed smaken. Vanaf 12.30 u. drong het publiek al op naar de zaal. De
start van het concert was om 14.00 u. gepland. Vooraf speelde nog het
duo “Prettig Weekend”. Dat bracht meteen al stemming. Organisator Bé
Speelman bracht zijn enthousiasme op grandioze wijze over op de aanwezigen. De Dir gelländer Muzikanten openden met “Wir grüssen Euch”.
Vlot achter elkaar kwamen de stukken van het programma. Het publiek
luisterde zeer aandachtig. Bij “Dudacka” was het zelden zo stil in de zaal;
overigens ook een verdienste van Bé Speelman. De nieuwe solo voor esklarinet en bes-bas “Komar à Slon” was een groot succes. Karel en Toon
speelden het zelfs nog klaar om tijdens het stuk grapjes te maken. Ondanks de “luister-sfeer” kwamen de Drentenaren in de zaal meer en meer
van hun stoelen en klapten spontaan mee. Als afsluiting stond voor ons het
lekkere “stamppotbuffet” klaar. De terugreis verliep ook zeer voorspoedig; om
goed 22.00 uur waren we weer terug in Stein. ‘s Maandags zat bij de mail een
reactie van Bé Speelman: “De complimenten vliegen ons hier om de oren”.
Het was uitstekend bevallen. En dat was voor ons natuurlijk wederzijds!

Hallo Merode (D), hier Stein (NL)…
… In de Noord-Eifel bij Düren (D) ligt het dorpje Merode (!) met zijn mooie
kasteel. Prins Karl Ludwig de Merode resideert daar met zijn gezin. Wij hebDe Dirgelländer Muzikanten
ben contact gelegd met Merode, want alleen al het feit dat op het kasteel in
maken mogelijk op zaterdag
Stein ook de familie De Merode resideerde is al een aanleiding, niet waar. Het
5 september a.s. hun
dorp Merode heeft een actief blaasorkest, Bläservereinigung Merode. Zij orgaopwachting in Merode (D).
niseren een Oktoberfest. Op zaterdag 5 september spelen in de tent in het
Misschien iets voor u om mee
kasteelpark Die original Zillertaler. Mogelijk dat de Dir gelländer Muzikanten
te reizen?
in het voorprogramma mogen optreden. Dat wordt mogelijklijk een busreis.
Nadere info volgt.
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Fine…
Tot slot nog. We zijn goed uit de startblokken gekomen in 2015. Onze agenda
staat al weer aardig vol. Toppers voor de komende tijd zijn het optreden in de
Boschhook met het Steinder Mannenkoor en de optredens op de Markt in Geleen bij Café Amadeus. U kunt daar genieten van onze muziek tijdens het frühschoppen. Natuurlijk zien we u ook graag in het Hubertushuis in Oud Geleen
en in de Ponderosa in Kotem (B).
Uw Dirgelen Nuujts nummer 14 verschijnt eind mei 2015.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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