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De opmaat ... van nummer 18
Hier is weer nieuws van uw Dirgelländer Muzikanten,
met Dirgelen Nuujts nummer 18, speciaal voor u,
onze trouwe fans. Ons programma is in volle gang:
Merselo, Merkelbeek, Kotem, Meers… Dat is al geweest. In de Agenda… vindt u onze aanstaande
optredens. Exclusief voor u is er een uitnodiging om met de bus mee te gaan naar de
Oberländer Bua’m… in Kinzweiler (D).
De geweldige uitslag van de Rabo Clubkas Campagne… kunt u lezen. Verder treft u de informatie over
het K&S Dirgelenfeest 2016… en over het 4e Steinder Oktoberfest... aan. Beide feesten worden dit
jaar echt anders. Leest u maar eens verderop. Overigens, achteraan vindt u het affiche van het
K&S Dirgelenfeest 2016 en op onze website
staat al het affiche dat John Baggen voor het
4e Steinder Oktoberfest 2016 heeft ontworpen. Ook treft u een aankondiging aan van ons optreden in de Boschhook op 25 september…. In deze
uitgave van uw Dirgelen Nuujts ziet u verder
weer bekende rubrieken. In deze periode is het
druk voor de kapel. In de rubriek Op de bühne…
passeren de optredens nog eens de revue. In
een nieuwe aflevering van onze nieuwe rubriek
Omaggio... presenteren w e w eer een kapel uit onze omgeving. Dit keer in Op de Pupiter… een bijzondere componist. Weer veel
nieuws dus. Veel plezier bij het lezen.

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.

De Rabobank Clubkas Campagne 2016...

.
... is de titel van de sponsoractie waarmee de Rabobank Westelijke Mijnstreek deelnemende verenigingen steunt. Net als voorgaande jaren waren de
Dirgelländer Muzikanten er weer bij. Een oproep aan de leden van de Rabobank
Westelijke Mijnstreek publiceerden wij in nummer 17 van uw Dirgelen Nuujts.
En, met geweldig resultaat. Bij de afsluitende manifestatie op donderdag 16
juni in Limbricht presenteerde de Rabobank de resultaten van de deelnemende Verenigingen. De Dirgelländer Muzikanten konden zelf niet aanwezig zijn bij
de slotmanifestatie. De muzikanten waren die donderdagavond in actie op de
repetitie voor het optreden bij de Ponderosa in Kotem (B).
€ 688,50 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. Maar, niet alleen het financiële resultaat telt. Met 153 stemmen staan we weer 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 een fantastisch
gevoel. Daarom onze hartelijke dank aan ieder die ons door zijn of haar stem
heeft gesteund en aan gulle gever Rabobank Westelijke Mijnstreek.
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Met de bus naar de Oberländer Bua’m...
… De geschiedenis herhaalt zich. Net als vorig jaar in oktober, reizen we ook
dit jaar naar Kinzweiler. Daar organiseren de Oberländer Bua’m uit Alsdorf
weer een muziekavond.
Iedereen die vorig jaar mee is gegaan heeft zeker nog de beste herinneringen
aan de gezellige avond.
Dit jaar staan naast de Dirgelländer Muzikanten verder Blaaskapel Freunde
Echo uit Overloon en ook de Oberländer Bua’m zelf op de bühne. Zij zullen
ook de avond openen om 18.00 uur. Het is de bedoeling dat elke kapel twee
uur muziek voor zijn rekening neemt. Het muzikale aanbod staat garant voor
een heel plezierige avond.
Ook dit jaar willen de contactpersonen van de Vrienden weer een bus regelen
voor de reis. U kunt zich opgeven bij Harrie Stijnen, Jan Smeets of Nico Snackers.
De busreis inclusief entree in Kinzweiler bedraagt € 15,=.
De precieze organisatie van de busreis krijgt u nog te horen via de contactpersonen van de Vrienden van de Dirgelländer

Op de pupiter …

Componist, arrangeur en
dirigent Kurt Gäble

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

…dit keer weer een bijzonder componist en kapelleider: Kurt Gäble; de componist die nooit muziekonderwijs had. Hij is geboren op 5 januari 1953 in Lauben
in de Unterallgäu in Beieren, in de buurt van Memmingen. Kurt is een opmerkelijk persoon. Opmerkelijk namelijk is, dat hij als kind nooit muziekonderwijs
heeft gehad. Wel zong hij samen met zijn moeder thuis op de boerderij en in
het veld en speelde hij al zeer jong blokfluit. Overigens kreeg hij als kind
de piano van zijn onderwijzer als erfenis cadeau. Pianospelen leerde hij
zichzelf. Met 13 jaar leerde hij zichzelf klarinet spelen, zonder leraar. Na
een half jaar was hij volwaardig lid van de plaatselijke kapel. De blaasmuziek heeft hem nooit meer los gelaten. Hij betitelt de blaaskapel, het samenzijn, als het beste gezelschap. Op 14-jarige leeftijd schrijft hij, op verzoek van de dirigent van de kapel, zijn eerste werk, een mars. Opmerkelijk
is ook dat zijn composities vaker in hem opkomen tijdens zijn fietstochten
in de natuur in de omgeving. Naast zijn piano thuis staat een standaard
met muziekpapier waar hij nog heel traditioneel zijn nieuwe ontdekkingen
noteert. Zijn band met de natuur spreekt uit zijn ecologisch huis. Meestal
loopt hij blootsvoets, ook in de winter. Zo speelt hij ook piano. Dat is ook
opmerkelijk. Opmerkelijk is ook dat hij als autodidact zich alles zelf heeft
aangeleerd. Door de ondersteuning van zijn ouders studeerde Kurt Gäble
aan de universiteit Augsburg muziek, kunst en pedagogiek. Eveneens autodidactisch ontwikkelde hij zijn bekwaamheid als componist en arrangeur.
Intussen heeft hij al meer dan 100 eigen werken op zijn naam staan, voor
blaasmuziek, maar ook musicals. Zijn arrangementen van Les Humphrieshits, Beatles- en Udo Jürgens-songs zijn zeer bekend. Met stukken “Der
Komet” en “Zeitenwende” was hij winnaar van componistenconcoursen van
o.a. de “Bayerische Rundfunk”. Inmiddels geldt Gäble als een van de beste
en bekendste componisten voor blaasmuziek in Duitsland. Zijn werken worden
door heel Europa vertolkt. Kurt Gäble woont nog in zijn geboortedorp en is
daar al lange tijd chef van de blaaskapel. Door zijn aanpak met een jeugdorkest en muziekonderwijs aan jonge kinderen is hij zeer succesvol. De kapel,
die Laub’ner Blasmusik, telt goed 70 leden, en dat voor een dorp van maar 750
(!) inwoners.
Zijn credo: „Musik ist Lebenshilfe, sie soll Freude vermitteln. Die Menschen
brauchen Hoffnung, und Musik kann sie vermitteln.“ Met de Polka “Wir Musikanten...” is het Kurt Gäble gelukt een blaasmuziekhit te scheppen, met daarbij de gevoelige liedtekst van Paul Nagler: "Wir Musikanten, vereint durch Spiel
und Gesang, sind befreundet ein Leben lang. Uns Musikanten ist Harmonie pur
im Blut. Musik, die tut uns echt gut."
Het is een Böhmische Polka van 3:10 minuten in moeilijkheidsgraad 3; uitgegeven door Rundel. Momenteel ligt het stuk bij de muziekcommissie van de
Dirgelländer Muzikanten ter beoordeling. Maar ook de “Mährische” polka inspireerde hem. In de kortst mogelijke tijd schreef hij een zeer succesvolle trilogie: de Laubener Schnellpolka, de Katharinen Polka en de polka “Blasmusik
macht Freude”. Deze werken behoren inmiddels tot de hits van de blaasmuziek. Wie weet staat een ervan straks in het repertoire van onze kapel. Maar
mogelijk ook een ander, nieuw stuk. Want, Kurt Gäble is nog steeds zeer actief.
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Agenda 2016
zo.
zo.
zo.
za.
za.
zo.
za.
za.

28
04
25
08
08
16
22
12

aug.
sept.
sept.
okt.
okt.
okt.
okt
nov.

zo. 5 maart

K&S Dirgelenfeest. Vanaf 12.30 uur. Zie verder.
Vriendendag. Zie verder.
In de Boschhook, Steinerbos. 14.00—17.30u.
4e Steinder Oktoberfest vanaf 12.30 uur. Zie verder.
Oktoberfestparty vanaf 21.00 uur.
Moutheuvel Stein 15.00 – 16.30 u.
Musikabend Kinzweiler (busreis). Zie verder.
Bond Hart- en Vaatziekten, Brasserie Merode vanaf 15.30 u.
2017
Blaaskapellenfestival Breethaler, Maasbree (ov)

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire.

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Let u maar eens op bij onze komende optredens.
De Rabobank Clubkas Campagne 2016 leverde een geweldig bedrag op.
De Dirgelländer Muzikanten danken u voor uw stem.
Het K&S Dirgelenfeest 2016 is op 28 augustus in Brasserie Merode.
We presenteren, naast de Dirgelländer Muzikanten, 3 andere kapellen.
De Vriendendag is dit jaar op 4 september.
De contacpersonen zullen u nog apart uitnodigen.
Op 25 september spelen we weer in het openluchttheater bij het IVN.
We presenteren u daar nog een tweede kapel.
Het 4e Steinder Oktoberfest staat in de steigers.
Het wordt gehouden op zaterdag 8 oktober in Brasserie Merode.
Dit feest krijgt een veel ruimere opzet.
De Dirgelländer Muzikanten reizen naar Kinzweiler in Duitsland.
De Vrienden regelen weer een bus voor onze fans.
Onze fanclub groeit en bloeit. We benaderen het aantal van 160 leden!
De

Dirgelländer Muzikanten

… In het tweede kwartaal van 2016
lieten de Dirgelländer Muzikanten
van zich horen op de onderstaande
optredens. Hoogtepunt was zeker...
… zondag 28 april, het optreden bij
Rob’s Blasmusik im Frühling, in Merselo. Met een volle dubbeldekkerbus
togen we naar het noorden van onze
provincie. Dat was door de contactpersonen van de Vrienden weer puik
geregeld. Het muziekaanbod in Merselo was van hoogstaand niveau. Dat
bleek uit de interesse van het publiek.
De gezelligheid was navenant evenals
het enthousiaste applaus voor de orkesten: Muzicanka, Blech Bizarr, en
natuurlijk uw eigen Dirgelländer Muzikanten. Iedereen genoot van de geboden muziek. Bij thuiskomst was er
nog een gezamenlijk etentje in Brasserie Merode, waarmee deze heerlijke
dag gezellig werd afgesloten.
… zondag 29 mei in Merkelbeek bij de
Hölter Jonge. De zaal zal lekker vol
met vrolijk publiek. Ook een aantal
fans was naar Merkelbeek getogen.
Later dan gepland konden we de eerste tonen van ons programma laten
klinken. Terwijl het buiten regende
dat het goot was binnen de stemming
prima.
...zondag 19 juni, bij de Ponderosa in
Kotem. Dit jaarlijkse optreden is al
een traditie geworden. Jètje zorgt

op de Bühne …

voor de vrachtwagen als bühne, de
meubilering van de ruimte voor ‘t café; de vrolijke muziek komt van de
Dirgelländer Muzikanten. De slechtweerperiode was gelukkig voorbij. Het
bleef droog met zelfs een
fraai zonnetje. Het publiek
voor de “vrachtwagen/
bühne” amuseerde zich
goed met onze muziek.
Ook met enkele nieuwe
stukken die we ten gehore
brachten. Fijn ook dat er
weer veel Vrienden aanwezig waren op deze Vaderdag. Het was voor ons allemaal weer een super gezellige middag. Hopelijk
mogen we volgend jaar
weer te gast zijn bij Jètje
in de Ponderosa in Kotem.
… zondag 26 juni waren

Dirgelländer Muzikanten

De Dir gelländer Muzikanten
paraat bij Café “De Witte Börstel in
bij de Ponderosa in Kotem.
Meers. Kastelijn Leroy Wauben had
zich goed voorbereid. Op het terras
stonden tenten en parasols. De drie
korte buitjes konden het talrijke publiek dan ook niet echt deren. De
stemming was perfect, getuige de enthousiaste reacties uit het publiek, dat
zich uitstekend amuseerde met de
drie uurtjes blaasmuziek van de Dirgelländer Muzikanten. Hopelijk zijn we
volgend jaar weer te gast in Meers.
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Omaggio...

De Böhmerwaldkapel
uit Schinnen

Het K&S Dirgelenfeest
is op zondag 28 augustus
a.s.
in de feestzaal van
Brasserie Merode
in Stein.

… dit keer voor de Böhmerwaldkapel uit Schinnen. Het dorpje Schinnen is van
oudsher bron van muzikaal talent. Uitgaande van de fanfare Sint Caecilia uit
Schinnen was er rond 1950 al een ensemble dat amusementsmuziek maakte.
Leider destijds was Martin Diederen, vader van Martin junior, de huidige leider
van de kapel. De muziek van Ernst Mosch en zijn Egerländer Musikanten
vormde het uitgangspunt van het repertoire. De Böhmerwald Blaaskapel trad
in 1969 voor het eerst op en bleef tot 1981 bestaan. In de tussenliggende periode vond een deel de Böhmerwalders nieuw emplooi bij de Schintaler. Echter, op 22 juni 2013 keerde de Böhmerwald Blaaskapel terug, als
Böhmerwaldkapel.
Net als vroeger telt De
Böhmerwald (Blaas)kapel 16 leden en ze komen weer uit de
fanfare van Schinnen. Overigens, ook nu hebben vijf leden
de achternaam 'Diederen'. Het
repertoire is geënt op Ernst
Mosch en de Böhmische muziek.
En dat met hoge kwaliteit. Dat
hebben we op het K&S Dirgelenfeest in 2015 kunnen beleven.
De nieuwe Böhmerwaldkapel timmert flink aan de weg, met een zeer gemotiveerde groep muzikanten en jonge talenten, waar limburg de komende jaren
nog heel wat van kan verwachten. De jonge kapelleden krijgen ook alle mogelijkheden om hun kunnen te demonstreren met solospel.
In 2014 lanceerden zij hun eerste CD met als titel "Mit Musik gehn wir auf Reisen" met onder andere de nieuwe Böhmische klassieker "Böhmische Liebe"
van componist Mathias Rauch. Deze polka staat ook in het repertoire van de
Dirgelländer Muzikanten. In 2015 nam de Böhmerwaldkapel succesvol deel
aan de Europese kampioenschappen voor Blaaskapellen in de hoogste klasse,
"die Profi- stufe" en de kapel behaalde de titel “Vice-Europameister”!
Dit jaar neemt De böhmerwaldkapel deel aan het “Lechnerfest” in Bisschofshofen in Oostenrijk, waar zij toporkesten uit Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland
zullen treffen. Zelf organiseert De Böhmerwaldkapel ook al enkele feesten, zoals met Pasen, het optreden op de Schinnense Zomerkermis en het kapellenfestival in Partij-Witten. Daar konden de Dirgelländer Muzikanten vorig jaar
ook optreden. Met bewondering kunnen we vaststellen dat de Böhmerwaldkapel in korte tijd na de heroprichting zeer succesvol is.
Met die heroprichting is een puike kapel ontstaan die ons Limburgse muzikale
landschap in hoge mate verrijkt. Chapeau!

K&S Dirgelenfeest 2016...
… Voor de editie van 2016 hebben de Dirgelländer Muzikanten de opzet van

het K&S Dirgelenfeest aangepast. Dit jaar presenteren we 4 blaaskapellen,
die elk anderhalf uur blaasmuziek voor hun rekening zullen nemen. Naast uw
eigen Dirgelländer Muzikanten zullen verder optreden, Muzicanka uit HoutBlerick, de Breethaler uit Maasbree en Die Original Rodebachtaler Musikanten
uit Birgden-Gangelt (D). Daarmee menen we u, ons gewaardeerde publiek,
een mooi blaasmuziekprogramma te kunnen bieden, met voldoende variatie.
Ieder orkest heeft namelijk zijn specifieke muzikale handtekening. Plaats van
handeling wordt Brasserie Merode, waar we de zaal, de brasserie en, bij goed
weer, het terras ter beschikking hebben. De geluidsman zal eventueel buiten
ook van zich laten horen. Het team van Patrick de Bie van Merode zal ons ondersteunen. Daarmee zijn we verzekerd van kwaliteit en goede service. Onze
traditionele barbecue wordt weer zoals u gewend was en ook een loterij zal
natuurlijk niet ontbreken. Al met al denken we u ruim voldoende te kunnen
bieden: een mooi muzikaal aanbod, gezellige sfeer, lekkers om te smullen…en
alles tegen schappelijke prijzen.
We starten om 12.30u. Het einde is gepland om 21.00 u..
En u weet het, zoals altijd: de entree is vrij.
U komt toch zeker ook naar het K&S Dirgelenfeest op
zondag 28 augustus a.s. in Brasserie Merode te Stein?
Tipt u uw vrienden en bekenden ook over ons blaasmuziekfestijn?
En, weest u er op tijd bij voor een goed plekje.
Wij heten u nu alvast van harte welkom.
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4e Steinder Oktoberfest 2016...
… We blijven nog even in feeststemming. Naast het K&S Dirgelenfeest is er
ook het 4e Steinder Oktoberfest dat de Dirgelländer Muzikanten samen met
de Vrienden van de Dirgelländer organiseren. Dat staat al helemaal in de
steigers. Voor 2016 wordt het feest uitgebreid met een avondparty.
Het middagprogramma blijft zoals u gewend was, qua invulling en tijd. Vanaf 12.30 uur is er passende muziek van DJ Matthieu Ebben, die ook de pauzes opvult. Vanaf 13.00 uur trekt de optocht vanaf de kerk in Oud Stein via
het centrum naar Nieuwdorp. Om 14.00 uur is de opening van het Oktoberfest in de zaal van Brasserie Merode. Achtereenvolgens presenteren we u
Grenzenlos, de Dirgelländer Muzikanten, Irene Lardy en Vollle Pulle. Kaffee
und Kuchen staan gereed, de Beierse keuken is weer paraat met lekkere
menu’s en hapjes, Beierse dranken zijn er natuurlijk ook weer. En, er is
weer een loterij met leuke prijzen.
De optocht wordt wel uitgebreid met meer deelnemers en een langere route.
We vragen onze Vrienden om ook mee te lopen. In de zaal worden plaatsen
voor de deelnemers gereserveerd. Om 20.00 uur eindigt het eerste deel van
het Oktoberfest 2016.
De zaal wordt daarna opnieuw ingericht voor de Oktoberfestparty die start
vanaf 21.00 uur.
In het avondprogramma presenteren we afwisselend DJ Will Leurs, Mesjieu
Maurice en Richtig Rex.
Eindtijd van het feest is 02.00 uur.
Natuurlijk presenteren we hapjes gedurende de avond en is er een loterij.
We hopen op veel bezoekers die een goede “Stimmung” mee brengen, zowel
’s middags als ’s avonds. En…, Dirndl en Lederhosen zijn natuurlijk extra
welkom. Vooral ook tijdens de optocht. Graag tot dan!

Het 4e Steinder Oktoberfest
is op zaterdag 8 oktober a.s.
in de feestzaal van
Brasserie Merode in Stein.

Het Steinder Oktoberfest
wordt uitgebreid met een
avondparty, voor onze
jongere publiek.

Vriendendag 2016...
… 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 leuke middag
in “westernstijl…..” van vorig jaar. Dit jaar worden we om 14.30 uur verwacht bij Jeu de Boule-club “Ummer d’r Bie” aan de Platijkweg in SteinNieuwdorp, voor een “sportieve” middag. Natuurlijk alles onder het genot
van een hapje en een drankje. De definitieve informatie over de Vriendendag
volgt via de contactpersonen rechtstreeks naar alle Vrienden. Zet u wel de
datum in Uw agenda?
Te oordelen naar de vorige Vriendendagen zijn Harrie, Jan en Nico creatief
genoeg om er weer een heerlijke middag van te maken. En, uw eigen
Dirgelländer Muzikanten zullen u met een uurtje blaasmuziek verwennen.
Dat doen we heel graag voor onze trouwe fans van De Vrienden van de Dirgelländer. Opgeven kan zowel bij Harrie, Nico als Jan.

In de Boschhook op 25 september...
… Sinds een aantal jaren spelen de Dirgelländer Muzikanten in de mooie lo-

catie van het openluchttheater in het Steinerbos, bij het IVN. We hebben nu
een datum kunnen vastleggen voor het optreden van dit jaar. Op zondagmiddag 25 september spelen we vanaf 14.00 uur. Naast uw eigen
Dirgelländer Muzikanten zal ook de nieuwe Burgwache Kapel uit Geulle van
zich laten horen. De entree voor deze fijne muziekmiddag bedraagt € 4,00.
Daarbij is een consumptie inbegrepen. Het evenement gaat alleen door bij
geschikte weersomstandigheden. Heel graag ontmoeten we u als trouwe
fans op zondag 25 september a.s. in de Boschhook in het Steinerbos. Nadere
info volgt nog.

Onze contactpersonen van
de Vrienden van
de Dirgelländer

Droevig bericht…
Ons bereikte het bericht van het overlijden van dhr. Jan Ruyl. Jarenlang was
hij met zijn echtgenote aanwezig bij vele van onze optredens. De laatste tijd
liet zijn gezondheid hem echter in de steek en moest hij noodgedwongen verstek laten gaan. We verliezen in Jan Ruyl een groot liefhebber van de blaasmuziek en een goed lid van onze fanclub De Vrienden van de Dirgelländer.
We wensen mevr. Ruyl veel sterkte toe.
Namens de Vrienden van de dirgelländer,
De contactpersonen.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Affiche K&S Dirgelenfeest 2016...
… ontworpen door John Baggen van Inspired By Why, onze vaste designer
en webhost. John is de creatieve geest achter onze banner en de affiches
van onze feesten. Ook de vormgeving van onze website is in zijn handen.
Daarvoor verdient John onze dank!

Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

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

Fine…
… Tot slot nog. We kijken terug op een mooi 2e kwartaal. Onze agenda voor
de rest van het jaar staat nog aardig vol. Toppers voor de komende tijd zijn
natuurlijk ons K&S Dirgelenfeest in Brasserie Merode op 28 augustus en
het 4e Steinder Oktoberfest op 8 oktober.
Hopelijk zien we u dan!
En, dan is er nog de busreis naar Kinzweiler!
U ziet, er is leven in de brouwerij bij uw Dirgelländer Muzikanten.
Houd u verder onze agenda in de gaten voor al onze optredens.
Uw Dirgelen Nuujts nummer 19 verschijnt eind september 2016.
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