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Dirgelländer Muzikanten Stein
De opmaat ... van nummer 14
Hier is weer nieuws van uw Dirgelländer Muzikanten.
Het vorige Dirgelen Nuujts nummer 13 (!) hebben
we goed doorstaan en nu ligt alweer nummer 14
voor u. U merkt vast de verandering op in onze
“statiefoto” hierboven. De Dirgelländer Muzikanten
hebben een nieuwe drummer. De rubriek Solo
voor … komt daarom weer even terug van
weggeweest en biedt ruimte voor het presenteren van twee nieuwe mensen bij onze club.
Er is een nieuw bestuur... gekozen voor onze vereniging. De geweldige uitslag van de Rabo clubkas campagne… kunt u lezen. Verder treft u de informatie
over het K&S Dirgelenfeest 2015 en over het 3e
Steinder Oktoberfest aan. Overigens ziet u op de
laatste bladzijde van het Dirgelen Nuujts alvast het affiche dat John Baggen voor het K&S
Dirgelenfeest 2015 heeft ontworpen. In deze
uitgave van uw Dirgelen Nuujts vindt u verder
weer bekende rubrieken. Deze periode is beslist
druk voor de kapel en er volgen nog veel optredens.
In de rubriek Op de bühne… passeren die nog
eens de revue. In een nieuwe aflevering van
Instrumentaal… nemen we weer een instrument onder de loep. Dit keer in Op de Pupiter… een bijzonder muziekstuk en zijn componist. In de volle Agenda… onze aanstaande
optredens. Weer veel nieuws dus.

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.

Nieuw bestuur voor de Dir gelländer Muzikanten ...
… Sinds de ledenvergadering in maart j.l. kent het bestuur van de Dirgelländer
Muzikanten deels een nieuwe samenstelling. Voorzitter is Jos Vranken, secretaris is Pe-

ter Notten. Jack van Rossum is als penningmeester op zijn post gebleven. Dit trio wil zijn
schouders onder de kapel zetten en samen met de leden goed aan de weg timmeren.
Voorlopig is er werk genoeg: het K&S Dirgelenfeest 2015 staat er aan te komen en de
nieuwe opzet kost natuurlijk het nodige aan voorbereidingswerk. Zeker ook gezien de
nieuwe locatie voor deze happening zijn er toch in de organisatie een aantal aanpassingen uit te werken. U leest verder in Dirgelen Nuujts meer bijzonderheden over ons feest
in De Grous en u vindt alvast het affiche op de laatste pagina van deze uitgave.
Henk Stortelder heeft weliswaar geen bestuursfunctie meer, maar hij blijft zijn taken in
de PR voortzetten. Gezien zijn ervaring en contacten in de muziekwereld blijft hij een
zeer waardevolle pijler onder de kapel en een grote steun voor het nieuwe bestuur.
Na enkele wijzigingen in het ledenbestand zijn de Dirgelländer Muzikanten gewoon op
stoom gebleven. Overigens worden er nog enkele nieuwe mensen aan u voorgesteld in
dit Dirgelen Nuujts. Zowel actief op muzikaal gebied als op ondersteunend vlak. In Solo
voor … worden nieuwelingen aan u voorgesteld en in Helpende handen… onze twee
steunpilaren voor de zaken rond de geluidsinstallatie. Zie verder in deze uitgave.
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De Rabobank Clubkas Campagne 2015...
... is de titel van de sponsoractie waarmee de Rabobank Westelijke Mijnstreek deelnemende verenigingen steunt. Net als voorgaande jaren deden de
Dirgelländer Muzikanten weer mee. Een oproep aan de leden van de Rabobank
Westelijke Mijnstreek publiceerden wij in nummer 13 van uw Dirgelen Nuujts.
En met daverend resultaat. Bij de afsluitende manifestatie op donderdag 4
juni in Susteren presenteerde de Rabobank de resultaten van de deelnemende Verenigingen. De Dirgelländer Muzikanten werden vertegenwoordigd door
Annemie Stortelder en Annemie Notten. De muzikanten zelf waren in actie op
de repetitie; de laatste voor het optreden met het Steinder Mannenkoor in de
Boschhook. De twee dames brachten het bericht van het prachtige resultaat
voor onze vereniging na de repetitie naar Stein.
€ 558,60 kunnen w ij dankzij uw steun en de sponsoractie van de Rabobank Westelijke Mijnstreek tegemoet zien. Een geweldige opsteker, vindt
ook penningmeester Jack van Rossum. Wel 200 euro meer dan vorig jaar.
Maar, niet alleen het financiële resultaat telt. Met 147 stemmen staan we
hoog op de ladder naast veel grotere verenigingen.
Dat onze vrienden en sympathisanten ons een dergelijk warm hart toedragen
en op ons stemden geeft ons natuurlijk ook een fantastisch gevoel. Daarvoor
onze hartelijke dank aan ieder die ons door zijn of haar stem heeft gesteund
en aan Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Solo voor...

Onze nieuwe drummer
Jos Schulpen

… … Deze rubriek kent u vast nog uit eerdere edities van Dirgelen Nuujts.
Onze leden stelden zich daarin aan u voor. Nu er veranderingen en aanvullingen in ons ledenbestand zijn halen we de rubriek weer van stal om onze twee
nieuwe mensen voor te stellen: Luc op den Camp en Jos Schulpen. Allereerst
onze nieuwe drummer Jos Schulpen. Hij staat overigens al prominent op onze “statiefoto”.
“Ik ben geboren in “Deetere” in een echt schuttersgezin. Sinds mijn 5e ben ik
zelf ook lid. Ik ben begonnen als jeugdbieleman en nu opgeklommen tot de
rang van kapitein. De drumband van de schutterij is de bron van mijn muzikale carrière. Slagwerk was en is mijn ding. Later werd ook het overbrengen
en het laten beleven van muziek een echte passie. Zo behaalde ik tijdens
mijn diensttijd bij de Koninklijke Militaire Kapel (het voormalig orkest van dirigent Jan van den Bosch) mijn drumband instructeurs diploma. Daarna lag
de wereld open als leraar aan grotere groepen. In deze periode leerde ik mijn
vrouw Kitty kennen. Zij was lid van de ‘hermenie oet Zöstere’. De connectie
was ook hier snel gemaakt; Jos mocht mee op concours. Nog steeds ben ik
lid van deze club. Ook ben ik in die tijd gestart als drummer van een
Oberkraïner sextet. Oostenrijkse muziek die me van klein af aan al boeide.
Dit is ook de verklaring voor mijn latere stap naar de Böhmisch-Mährische
muziek. Velen zullen me dan ook al kennen van mijn Steinetzkiperiode, waar
ik 5 jaar mocht mee doen met de kleine bezetting en later met de grote.
En nu. 2015. De Dirgelländer Muzikanten.
Toen ik na mijn eerste repetitie thuis kwam zei het Kitty al gelijk. Dit is het,
hè? En jawel. De klik met de muziek, met Jan en de overige muzikanten is
er. Dit is mijn ding. Inmiddels heb ik mijn eerste optreden met de Dirgelländer al gehad. In het openlucht theater van Steinerbos. Prachtig!
Dus vanaf nu mag ik een van jullie zijn. Een Dirgelländer.
Ik hoop nog veel leuke dingen samen met jullie te mogen mee maken.
Zowel muzikaal maar ook zeker sociaal”.
Tot binnenkort, bij een van onze optredens.

Helpende handen voor de

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

Dirgelländer ...

...Met Hermie Dörenberg en Frans Voncken hebben we twee gemotiveerde en zeer
gewaardeerde helpers gevonden bij de logistiek rond onze geluidsinstallatie. Beiden
zijn Vrienden van de Dirgelländer. Daar hebt u de heren vast vaker gezien. Met hun
inzet hebben we de organisatorische zaken rond “het geluid” eigenlijk afgerond. Al een
poos is Luc op den Camp aan de slag als geluidstechnicus bij optredens en repetities
met zang. Voor het sjouwwerk, opbouwen, afbreken en transporteren hebben Hermie
en Frans ons hun hulp toegezegd. Een hele opluchting voor onze muzikanten en zangers want voor elk optreden was het tot nu toe haasten. Naast de geluidsinstallatie zijn
er natuurlijk ook nog de “gewone” karweitjes voor het opstellen van de pupiters en
instrumenten. De hulp van Hermie en Frans brengt ons zeker de gewenste rust voor
de optredens en voldoende tempo bij het opruimen daarna.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Agenda 2015
zo. 12 juli
Zo. 19 juli
zo. 30 aug.
zo. 20 sept.
zo. 27 sept.
zo. 04
za. 10
zo. 11
zo. 18
zo. 01
zo. 22
zo. 29

okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.

Hubertushuis Oud Geleen: frühschoppen 12.00 – 15.00 uur;
bij goed weer buiten op het terras Hubertushuis
Gaststätte Zur Bahn, Süsterseel (D), 17.00—20.00 uur.
K&S Dirgelenfeest, in MFC De Grous zie verder
Café De Witte Börstel, Meers (terras), 14.00-17.00 u.
Frühschoppen tent Café Amadeus, Markt 34 Geleen,
11.00 tot 13.30 uur
Vriendendag
Musikfest in hal Alsdorf, 19.00 – 21.00 uur
Zaal Edelweiss, Dilsen (B), 16.15—17.45 uur
3e Steinder Oktoberfest in feestzaal Merode, zie verder
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

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Uit de contacten met Blaeservereinigung Merode 1974 volgt helaas geen
optreden in het Eifelplaatsje. We wachten een volgende gelegenheid af.

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

Onze Vrienden betalen de vriendenprijs van € 10,=.
Haalt u het boek af bij Jack van Rossum of Henk Stortelder.
De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire.
De Dirgelländer Muzikanten reizen 10 oktober naar Alsdorf in Duitsland.
De Rabobank Clubkas Campagne 2015 leverde een mooi bedrag op.
De Dirgelländer Muzikanten danken u voor uw stem.
De Dirgelländer Muzikanten hebben een nieuwe drummer.
De Dirgelländer Muzikanten heten Jos Schulpen van harte welkom.
De Dirgelländer Muzikanten krijgen ondersteuning van twee helpers.
Hermie Dörenberg en Frans Voncken zullen zich ontfermen over onze
geluidsinstallatie.

Denkt u aan de Vriendendag op 4 oktober?
De

Dirgelländer Muzikanten

… In het tweede kwartaal van 2015
lieten de Dirgelländer Muzikanten
van zich horen op de onderstaande
optredens. Hoogtepunt was zeker...
… zondag 7 juni, het optreden bij het
IVN in de Boschhook. Dit keer samen
met het Steinder Mannenkoor als organiserende vereniging. Bij een stralende zonneschijn hadden zo’n 300 (!)
bezoekers de weg gevonden naar het
sfeervolle openluchttheater. De gezelligheid was navenant evenals het enthousiaste applaus . In afwisselende
blokken zong het Steinder Mannenkoor en speelden de Dirgelländer Muzikanten. Tot slot klonken “het Maaskenjts Volksleed”, “Stara Lipa” en
“Böhmischer Wind” in een gezamenlijke vertolking. Al met al een zeer geslaagd koffieconcert waarbij overigens
na afloop in een gezellige sfeer ook
nog van andere drankjes werd nagenoten. De complimenten die achteraf
binnen kwamen doen vermoeden dat
dit gezamenlijke koffieconcert een
vervolg krijgt.

op de Bühne …
...zondag 12 juni, bij de Ponderosa in
Kotem. Dit optreden is al eigenlijk
traditie. Jètje zorgt voor de vrachtwagen als bühne, de
meubilering van de
ruimte voor ‘t café;
de vrolijke muziek
komt van de Dirgelländer Muzikanten.
De dreigende wolken
waaiden over en het
werd een lekkere zonnige middag met het
nodige publiek voor
de “vrachtwagen/bühne”. Onze
muziek kwam goed
aan bij het publiek.
Ook enkele nieuw
stukken die we ten gehore brachten.
Fijn ook dat er weer een veel Vrienden aanwezig waren.
… zondag 28 juni waren Dirgelländer
Muzikanten paraat op de Markt in
Geleen, bij Café Amadeus. Daarover
leest u in Dirgelen Nuujt 15 meer.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Instrumentaal...

In deze versie van Instrumentaal… presenteren we het drumstel;
bij de Dirgelländer Muzikanten in handen van
Jos Schulpen.

drumstel

…In deze rubriek zijn de diverse muziekinstrumenten in de kapel aan de orde
gekomen. We presenteerden de geschiedenis van de instrumenten, hun ontwikkeling en allerlei wetenswaardigheden eromheen. Dit keer, als laatste, het
slagwerk. Bij de Dirgelländer Muzikanten verenigt het drumstel verschillende
slagwerkinstrumenten in een. Waar bij een Harmonie– of Fanfareorkest de
grote trom, de kleine, of marstrom en de bekkens (deksels) door aparte muzikanten worden bespeeld, wordt dat bij een drumstel door slechts één slagwerker gedaan; de drummer. Een drumstel kan heel uitgebreid zijn, maar bij
de Tsjechische blaasmuziek en dus ook bij de Dirgelländer Muzikanten functioneert het drumstel in de basisopstelling. Het bestaat uit een aantal trommels en een aantal bekkens: bassdrum, snaredrum (marstrom), hihat
(pedaalbekkens) en bekkens (of ook in het Engels "cymbals"). De diverse onderdelen worden met beide armen (met drumstokken) en beide voeten (met
pedalen) bespeeld. De motorische behendigheid van de drummer is daarmee
meteen duidelijk. Ook het lezen van de partij waarop alle instrumenten staan
aangegeven vraagt de nodige vaardigheid. Een drummer is dus letterlijk een
duizendpoot. Waar een blazer zijn instrument vlug heeft uitgepakt en kan
spelen, is een drummer een hele tijd in de weer om het drumstel op te bouwen. Dito bij het opruimen. De andere muzikanten van het orkest helpen
daarbij vanzelfsprekend een handje mee. De bassdrum wordt met een pedaal
bediend en geeft de lage klanken. Onder het ondervel van de snaredrum is
een matje met metalen snaren gespannen. Hierdoor maakt de snaredrum
(kortweg 'snare') een fel en scherp geluid. De hihat is een door de voet beweegbare bekkenset waar de drummer met zijn stokken een ritme op slaat.
De hihat kan via de voet worden geopend (de bekkens komen dan los van
elkaar). Als er op de hihat wordt geslagen op het moment dat deze wordt geopend, en als daarna de hihat wordt gesloten, ontstaat er het karakteristieke
'sis-geluid' van de hihat. De vellen van alle trommels worden dusdanig gespannen, dat het geluid van iedere trom op elkaar is afgestemd. Hierbij spreken we niet over “toon” maar over “klank”. Het bespelen van het slagwerk
door één persoon gebeurde in de V.S. vanaf eind 19e eeuw. Het aantal technieken en ritmes is met name onder invloed van jazzmuziek enorm toegenomen. Feitelijk is de huidige opvatting over hoe men met een drumstel omgaat gebaseerd op de pioniers van de grote bigbands in, globaal, de jaren
1920-1940. Bij de Dirgelländer Muzikanten is het slagwerk in handen van
onze nieuwe drummer Jos Schulpen.

Op de pupiter...

Norbert Gälle, tenorhoornist en leider van
de Scherzachtaler

... Dit keer weer een bijzonder muziekstuk op de pupiter: “Böhmischer
Traum”. Deze polka hoort bij veel blaaskapellen tot het standaardrepertoire, ook bij de Dirgelländer Muzikanten. Henk vertelt bij de aankondiging van het stuk vaak dat op alle plekken waar blaaskapellen te horen
zijn, Böhmischer Traum klinkt. Ondertussen is “Böhmischer Traum” zelfs
de oceaan overgestoken en in de USA en Canada te horen. Bij het publiek roept het stuk meestal herkenning en enthousiasme op.
“Böhmischer Traum” is in 1997 gecomponeerd door Norbert Gälle en
door Siegfried Rundel gearrangeerd. Meteen in 1997 werd het stuk uitgevoerd door de Scherzachtaler Blasmusik, het orkest van Norbert Gälle.
Böhmischer Traum, moeilijkheidsgraad “middel”, heeft een speelduur
van 4.23 minuten. De Dirgelländer Muzikanten spelen “Böhmischer
Traum” instrumentaal, maar er is ook een liedtekst van Andreas Raith in
drie strofen die in het refrein past. “Wenn ich träum in der Nacht, träum ich
immer von dir. Und der Stern sagt zu mir, ich bleib immer bei dir (of ook
wel: ich bleib gerne bei dir).”
Böhmischer Traum wordt wel als volkslied van de blaasmuziek betiteld. Intussen zijn er echter diverse variaties ontstaan en is ook buiten de feesttenten te horen; van carnavalsmuziek tot schlager en zelfs een technoversie (!).
Ook op de diatonische (Steierische) Harmonika wordt “Böhmischer Traum”
graag gespeeld. Zonder twijfel is Böhmischer Traum een van de succesvolste
composities in de blaasmuziek en daarmee heeft Norbert Gälle zijn naam gevestigd. Als jongeling bewonderde hij Ernst Mosch en zijn orkest en droomde
ervan om ook op de bühne te staan. Met Böhmischer Traum heeft Norbert
Gälle, door zijn collega’s van de Scherzachtaler Blasmusik “Gällowitsch” genoemd, zijn droom verwezenlijkt. Nog een tip van Norbert Gälle over de
speelwijze: ”Die Polka sollte nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam gespielt werden - mit Gefühl und viel Herz!” Precies dat proberen de Dirgelländer Muzikanten en dat niet alleen met “Böhmischer Traum”.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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K&S Dirgelenfeest 2015...

… Zoals we in de vorige uitgave al meldden hebben de Dirgelländer Muzikanten de opzet van het K&S Dirgelenfeest gewijzigd. Zo’n 13 jaren lang was het
jaarlijkse zomerfeest van de Dirgelländer Muzikanten in de tent op de Dirgelen in Stein een happening van de bovenste plank en inmiddels traditie geworden. Maar, met een vereniging van slechts 15 leden is het organiseren en
“draaien” van een tentfeest van een dergelijke grootte problematisch. Het
lukte tot nu toe alleen nog maar met veel externe hulp. De nieuwe gelegenheid in Stein, De Grous (MFC), is gekozen als nieuwe locatie voor het K&S
Dirgelenfeest. Een ruime zaal, goede parkeergelegenheid in de nabijheid, een
groot podium, goede sanitaire voorzieningen, dat alles biedt De Grous. We
realiseren ons dat het K&S Dirgelenfeest zal veranderen, maar we hebben de
zekerheid dat we met onze keuze een prima accommodatie hebben. En, we
zijn ook niet meer zo afhankelijk van het weer. Met het team van De Grous
hebben we prima afspraken kunnen maken. Zelfs onze barbecue blijft zoals u
gewend was. Het programma van het K&S Dirgelenfeest 2015 op zondag 30
augustus mag er ook zijn: naast uw eigen Dirgelländer Muzikanten zijn er
verder “Stolz ohne Holz”, de “Böhmerwaldkapel” (2e in de “Höchststufe” /
profi-klasse, op het Europees Kampioenschap voor blaaskapellen in de Kerkraadse Rodahal in mei j.l.); en als afsluiting presenteren we “Die Alte”.
Een mooi muzikaal aanbod dus. Start om 13.30u. einde om 22.00 u..
De entree is zoals altijd vrij.
U komt toch zeker ook naar het K&S Dirgelenfeest op
zondag 30 augustus a.s. in MFC De Grous.
Op pagina 6 vindt u alvast het affiche van ons K&S Dirgelenfeest 2015.

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

3e Steinder Oktoberfest 2015...
… We blijven nog even in feeststemming. Naast het K&S Dirgelenfeest is er
ook nog het Steinder Oktoberfest. Met het wegvallen van de Fanfarezaal
moest het organisatiecomité op zoek naar een ander onderdak voor het Oktoberfest in Stein. In de feestzaal van Merode hebben we een geschikte ruimte
gevonden inclusief de medewerking van het team van Brasserie Merode. Met
Patrick van Brasserie Merode hebben we goede afspraken kunnen maken.
Alles blijft eigenlijk zoals het was: de gezellige “Volkstümliche” muziek die u
gewend bent, een goed glas Weissbier, Kaffee und Kuchen, hartige Beierse
lekkernijen en de Weiss-Blaue aankleding; de optocht met de Steinder Garde
met Bok en Geit en de schutterij. Zo blijft het opgebouwde concept onvervalst Beierse sferen uitstralen. In de zaal is ruimte voor de bühne en onze
gasten. Onze feestkeuken komt in het café-gedeelte van Merode.
Ondertussen staat ook het programma vast. Met de Dirgelländer Muzikanten,
Irene Lardy, de “Pleyzengers”, duo “Prettig Weekend”, als afsluiting “die Batseklatsers” en in de pauzes muziek van DJ Math Ebben, bieden we u op het
3e Steinder Oktoberfest zeker een mooi muzikaal vertier.
Staat de datum al in uw agenda? Zondagmiddag 18 oktober 2015. Zaal open
vanaf 13.00 uur. Graag tot dan.
Entreekaarten à € 5,= zijn, in de voorverkoop, te verkrijgen bij PRIMERA in
het winkelcentrum in Stein, vanaf 14 september. Op is op.

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

Solo voor...
… Luc op den Camp, onze vaste geluidsman. Luc komt uit een muzikaal nest.
De Dirgelländer Muzikanten zijn blij te kunnen terugvallen op zo’n geëngageerd vakman. Met zijn Solo… stelt hij zich aan u voor.
Op 5 augustus hoop ik 21 jaar te worden. Ik studeer momenteel gitaar aan
het RockCity Institute in Eindhoven. Naast gitaar speel ik ook nog toetsen,
bas, drums en zing ik. Ook hou ik me bezig met het produceren van elektronische muziek en doe ik regelmatig opnameklusjes van singer-songwriters tot
koren en bands. Ook live geluid behoort tot één van de dingen die ik graag
doe, omdat elke locatie weer anders is en het soms een uitdaging is om het
geluid goed te krijgen. Met al deze muzikale "hobby's", vraagt men zich ook
vaak af wat mijn favoriete muziek is. Nou; een favoriete artiest, album of
nummer heb ik niet. Wel luister in graag naar "Skrillex" (Dubstep), "Red Hot
Chili Peppers" (Funk), "Paulo Mendonça" (Funkrock) en "Ellie Goulding"
(Dance/Pop). Zoals u ziet, héél gevarieerd! Naast muziek luisteren, spelen,
maken, opnemen of "uitversterken", heb ik nog een hobby: Mijn auto.
Aan mijn Nissan Sunny uit 1993 besteed ik veel tijd en aandacht. Er zit een
super geluidsinstallatie in en heb ik het interieur naar mijn eigen wenOnze vaste geluidsman
sen/voorkeuren veranderd. En er staat nog heel veel op de "To Do List"!
Toen ik eind 2014 door mijn vader Arno Op den Camp werd voorgesteld aan
Luc op den Camp
de Dirgelländer muzikanten, was ik meteen enthousiast en vond het zeker heel
bij de Ponderosa
gaaf dat ik gevraagd werd als de vaste geluidsman!
Ik zie jullie graag bij een van de volgende optredens!
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Dirgelen Nuujts
Vriendendag 2015...
… op zondag 4 oktober a.s.. Die datum staat al een hele tijd op onze agenda. Het duurt nog wel een poosje maar, we kunnen ons zeker al verheugen
op een gezellige middag; denken we nog maar even terug aan de zonnige
schuttersdag van vorig jaar.
Dit jaar wacht ons op 4 oktober een middag in “westernstijl…..”! Wat er precies door de contactpersonen uit de hoge hoed wordt getoverd blijft nog
even een verrassing, maar de cowboylaarzen, de lasso’s en de colts kunnen
van de zolder worden gehaald. Of toch maar liever de veren en het squawjurkje? De definitieve informatie over de Vriendendag volgt via de contactpersonen rechtstreeks naar alle Vrienden. Zet u de datum in Uw agenda?

Affiche van het K&S Dirgelenfeest 2015...

Fine…
Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

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

Tot slot nog. We kijken terug op een succesvol 2e kwartaal. Onze agenda voor
de rest van het jaar staat nog aardig vol. Topper voor de komende tijd is natuurlijk ons K&S Dirgelenfeest in MFC De Grous op 30 augustus.
Verder wijzen we u nog op de optredens op de Markt in Geleen bij Café Amadeus en in het Hubertushuis in Oud-Geleen. U kunt daar beide keren genieten
van onze muziek tijdens het frühschoppen. Hopelijk tot dan!
Houd u verder onze agenda in de gaten voor al onze optredens.
Uw Dirgelen Nuujts nummer 15 verschijnt eind september 2015.
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