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De opmaat ... van Nummer 33
Voor u ligt Dirgelen Nuujts met nummer 33.
Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden
oud. De agenda van de Dirgelländer Muzikanten
loopt weer aardig vol. Het ene jaar is het afwachten wat de aanvragen betreft, het andere jaar stromen ze binnen, zoals nu.
Toch moeten we noodgedwongen, vanwege
het coronavirus, even de adem inhouden. Alle
activiteiten van de kapel zijn afgezegd. In ieder geval tot 6 april. Diverse optredens zijn
afgezegd; de Vriendendag wordt verplaatst.
We hebben info over Een nieuwe zangeres...,
onze Nieuwe Website..., en Facebookpagina...
In uw Dirgelen Nuujts treft u verder nog
meer nieuws aan: het onverwachte Afscheid..
van een van onze leden.
In Omaggio... presenteren we u een blaaskapel uit het Belgische Limburg .
In Op de pupiter... dit keer een opmerkelijke
muziekgroep waarvan we een muziekstuk in
ons repertoire hebben opgenomen.
En, er is al weer info over het 8ste Steinder
Oktoberfest..., w e kijken vooruit naar het
Dirgelenfeest 2020.... Verder is er w eer
info over onze Nieuwe muziek..., enz. .
Ook de vaste rubrieken, zoals Agenda...,
Op de bühne..., Staccato..., etc., zijn er
uiteraard weer. We wensen u veel lees- en
kijkplezier! En, blijf gezond!

Het bestuur van de
“Vrienden van de
Dirgelländer”
Jan Smeets
046-4336323
E. jansmeets54@hotmail.com
Harrie Stijnen
046-4332828
E. hariestijnen@gmail.com
Nico Snackers
 06-23970502
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
NL08 RABO 0334 2807 29
t.n.v Stichting Vrienden van
de Dirgelländer.
U bent dan altijd op de
hoogte van het nieuws van
de Dirgelländer Muzikanten.

Nieuwe zangeres ...
... Nelly heeft afscheid genomen van ons orkest. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is daaraan door het bestuur van De Vrienden de nodige aandacht
besteed. Nelly was toch steeds zowel de visuele als ook de auditieve blikvanger van de Dirgelländer Muzikanten.
De zoektocht naar een nieuwe zangeres is al een poos gaande. Dat dat niet
eenvoudig zou worden, wisten we vooraf. Er is een lijst van mogelijke kandidates gemaakt. Die dames hebben we benaderd.
Uit de contacten kwamen weer nieuwe namen. Ook die zijn benaderd.
Tot nu toe zonder resultaat. Een enkele keer leek het tot succes te leiden,
maar op het laatste moment kwam er toch weer een kink in de kabel.
We geven de moed niet op en zoeken gestaag verder.
Voor komende optredens is een programma samengesteld waarbij Jack alleen de zang kan verzorgen. We houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Omaggio …
… In Omaggio presenteren we elke keer een blaaskapel uit Limburg en omstreken. Daar is nogal wat keus in. Dit keer is Omaggio voor de Stokkemer
Stadsmuzikanten uit Stokkem (B).
Dit orkest speelde al op ons Dirgelenfeest; destijds nog op de Dirgelen.
En de Dirgelländer Muzikanten zouden spelen op 29 maart in Stokkem op
het “Spek en eieren concert”. Dit is echter afgezegd en wordt verplaatst.
De Stokkemer Stadsmuzikanten zijn, als zo veel kapellen, voortgekomen uit
de plaatselijke harmonie. In 1957 ontstond de kapel, onder de naam
“Boerenhofkapel De Lustige Snaken” uit de koninklijke harmonie St. Cecilia.
In hun boerenkiel werd voornamelijk gespeeld op plaatselijke en regionale activiteiten. Maar zeker op een behoorlijk
niveau, getuige het behalen van een eerste prijs bij een muziekwedstrijd in Ohé en Laak in 1967.
Na een moeilijke periode ging het vanaf 1980, onder leiding
van dirigent René Bocken, weer bergop. Vanaf 1994 werd
met succes deelgenomen aan concoursen en kampioenschappen. Het resultaat was een plaats in de topklasse.
In 1999 volgde de aanschaf van nieuwe uniformen en de
naam van de kapel werd veranderd in “Stokkemer Stadsmuzikanten”.
De kapel bleef groeien: in 2002 bereikte men zelfs de super-topklasse.
Dat men in Stokkem ook zelf goed de handen uit de mouwen kan steken
blijkt wel. Vanaf 2002 organiseerde het orkest zelf het “Weekend van de
Blaasmuziek” met jaarlijks een optreden van Vlado Kumpan und seine Musikanten en nog andere Tsjechische toporkesten. Dat was zestien jaren lang
een druk bezocht festival.
Er werd deelgenomen aan diverse buitenlandse kampioenschappen, in SüdTirol, in Duitsland en in Oostenrijk; steeds onder leiding van René Bocken.
Een mooi resultaat was bijv. de derde plaats in de Oberstufe. De dirigent
oogstte daarbij telkens lof voor de speelwijze van het hoofdzakelijke Tsjechische en Egerländer repertoire.
In eigen huis heeft men de Stadsmuzikanten in het hart gesloten. De oudere
Stokkemmenaren spreken nog altijd over het orkest als “De boeren”.
Het wordt weer eens tijd om de Stokkemer Stadsmuzikanten uit te nodigen
voor ons Dirgelenfeest. Misschien voor 2021.
De Vriendendag op 24-5
gaat niet door.
Er komt een nieuwe datum.
U hoort er nog van.

Vriendendag afgezegd...
... Vanwege de huidige situatie heeft het bestuur van De Vrienden van de
Dirgelländer besloten om de geplande Vriendendag (24-5) te verplaatsen
naar een nader bekend te maken datum. We houden u op de hoogte.

Nieuwe website voor de

Nieuwe website én
nieuwe facebook pagina
voor de
Dirgelländer Muzikanten.

Dirgelländer Muzikanten

... Al een hele poos bestond de wens om een nieuwe website voor ons orkest
op te zetten. De oude site werd niet meer volledig bijgehouden en gaf daardoor verouderde informatie. Daar is nu gelukkig verandering in gekomen.
Op internet zijn de Dirgelländer Muzikanten weer present. Met een site die
nieuw vorm is gegeven. Op de achtergrond is een afbeelding van een koperblaasinstrument te zien. Op de homepagina staat een duidelijke menubalk
met alle keuzemogelijkheden. Er is allerlei informatie te vinden. De agenda
van optredens is weer up to date en we presenteren foto’s van onze optredens en activiteiten van het afgelopen jaar.
Doordat we de site nu zelf kunnen bijhouden zijn we niet afhankelijk van derden voor de actuele informatie op internet. Jo Faber zal zich over deze taak
buigen. Hier en daar zullen nog enkele aanpassingen worden aangebracht,
maar in grote lijnen functioneert alles al.
Kijkt u zelf al maar een rond op www.dirgellander.nl

Nieuwe facebook pagina...
... Naast de nieuwe site komt er ook een nieuwe facebook pagina voor de
Dirgelländer Muzikanten. Na een inbreuk op onze facebook-pagina kon deze
niet meer worden bijgehouden. Heel vervelend, omdat ook de website niet
meer actueel was. Ons lid, Jo Faber, heeft de facebookpagina opnieuw ingericht. Met, én een nieuwe website én een nieuwe facebookpagina zijn uw
Dirgelländer Muzikanten op social media weer bij de tijd.
Kijkt u zelf maar naar het resultaat op facebook dirgellander 1964.
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Agenda 2020
Zo 29 mrt. Stokkem, Spek en eieren. 10.00 – 11.10 uur. Afgezegd.
Zo 5 apr. Krajovjanka Grashoek. Brunchconcert, 13.30 – 15.00 uur. Afgezegd.
Zo 3 mei Fresia Schaijk Kika concert 14.15 – 15.30 uur. Afgezegd.
Zo 24 mei Vriendenda.g Wordt verplaatst. (Info volgt t.z.t.).
Vr. 10 juli De Fontein Stein, met fanfare St Martin. (Info volgt).
Zo 2 aug. Ponderosa Kotem (B) 14.00 - 17.00 uur.
Zo 23 aug. Torenkruiers Bocholt (B) 12.45 - 14.15 uur.
Zo 30 aug. Dirgelenfeest, brasserie Merode vanaf 13.00 uur.
Zo 27 sept. SMK De Grous vanaf 16.00 uur (OV).
Zo 11 okt. 8ste Steinder Oktoberfest
Za 17 okt. Kaulille (B) Eedbroederschap St. Sebastianus. Besloten!!
Za 14 nov. De Lemborgh Sittard (Info volgt).

Op de pupiter...

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

... dit keer een bijzonder orkest, de Original Tiroler Spatzen.
Dit naar aanleiding van een “nieuw” muziekstuk in het repertoire van de
Dirgelländer Muzikanten: Freunde, Heute feiern wir; opgediept uit het
muziekarchief door onze muziekcommissie.
Deze muziek speelden de Tiroler Spatzen al in 1975. Hun sound was destijds
zeer populair. Bij vele tentfeesten traden de Tiroler Spatzen op, met hun nieuwe, vrolijke muziekstijl, die het midden hield tussen Oberkrainer muziek en de
blaasmuziek van Ernst Mosch. Twee tenorhoorns of trombones die met steun
van de andere instrumenten, klarinet/saxofoon, trompet, accordeon, gitaar en
slagwerk een waarlijk vuurwerk van Volkstümliche muziek produceerden; min
of meer afgeleid van de echte volksmuziek. Ook de teksten zijn vaak afgeleid
van motieven uit de Alpen. Daarbij ontbreken beelden van de bergen en natuurlijk het Edelweiss niet.
De Original Tiroler Spatzen werden opgericht in 1969, vanuit de Viller Spatzen
die al sinds 1959! deze muziek speelden. De oprichter van de Viller Spatzen,
Heinz Lener, is de eigenlijke “uitvinder” van deze stijl. Samen met zijn broers
en enkele vrienden startte hij deze professionele Volkstümliche muziek.
Helaas stierf Heinz Lener veel te jong in 1974, op 31-jarige leeftijd. Maar, zijn
muzikale erfenis was gegrondvest. Andere orkesten volgden het voorbeeld,
soms ook met in hun naam “Spatzen”: Kastelruther Spatzen, tot zelfs in Limburg: de Palemiger Spatzen. De letterlijke vertaling van het Duitse woord
Spatzen is mussen, maar men bedoelt er hier eigenlijk zangvogels mee.
Intussen zijn er vele titels in deze stijl uitgebracht die door diverse formaties
worden vertolkt. Het is altijd een vrolijke bedoening met deze muziek.
In de Oktoberfesttijd klinkt deze vlotte muziek nog overal.
En, nu ook weer terug in het repertoire van de Dirgelländer Muzikanten.
Let u maar eens op bij een van onze komende optredens.

www.dirgellander.nl

8ste Steinder Oktoberfest...
... de 8ste editie van ons Steinder Oktoberfest op zaterdag 10 en zondag 11
oktober staat al goed in de steigers. Het programma voor beide dagen is zo
goed als rond. Op zaterdagavond presenteren we u Dj Luc, Anna en Brigitta en
feestband Zugabe. Op zondag Die Eiserbach Musikanten, Anna en Brigitta, Die
Steierische Harmonikafreunde, Nelly Sander en de DirgelLänder Muzikanten.
Het feest zal weer gehouden worden in de sporthal bij Merode. Dat is vorig jaar
goed bevallen. De aankleding en de verlichting van de hal krijgt op dit moment
alle aandacht. Bekende elementen blijven in het feest aanwezig: Oktoberfest
am Marktplatz, het uitroepen van de Oktoberfestköngin, de optocht.
Het Steinder Oktoberfest met erbij horende activiteiten is inmiddels uitgegroeid
Onze Oktoberfestköniginnen
tot een vast evenement voor de gemeenschap; georganiseerd door de
Dirgelländer Muzikanten en De Vrienden van de Dirgelländer.
2016-2019
Reserveert u alvast de data: zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020,
8ste Steinder Oktoberfest in de sporthal van Merode.

Dirgelenfeest 2020...
... Op zondagmiddag 30 augustus zal ons traditionele kapellentreffen plaatsvinden. Naast de Dirgelländer Muzikanten zullen optreden De Flippers uit Itteren
en Blaskapelle Fresia uit Schaijk. Deze beide orkesten hebben hun sporen in de
blaasmuziekwereld zeker verdiend. Het programma begint om 13.30 uur en eindigt rond 18.45 uur. We denken dat we met drie orkesten het programma goed
kunnen vullen.
Overigens, niet alleen het oor zal worden gestreeld, maar er is ook aan de inwendige mens gedacht. Zoals vanouds zorgen we weer voor een lekker stuk
vlaai en ook voor lekkers van de barbeque. Tot dan!!
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

Het Dirgelenfeest is op
30 augustus 2020

Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

Dirgelländer Muzikanten
verschijnt elk kwartaal
voor de leden van
“Vrienden van
de Dirgelländer”.
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Afscheid...
… Helaas is er weer een afscheid te melden. Onze laatste aanwinst, trompettist Ad Maessen, gaat ons orkest verlaten. U hebt hem misschien al op onze
“statiefoto” gemist. Zijn embouchure speelt hem zodanig parten dat verder
spelen op ons niveau niet meer lukt.
Heel jammer, want we verliezen een zeer bedreven muzikant met hart voor
onze muziek.
Ad gaat op zoek naar hulp om toch weer muzikaal verder te kunnen.
Ad, bedankt voor je inzet voor onze kapel en, wie weet, kom je er weer goed
bovenop. Wij hopen het in ieder geval voor je.

De

Dirgelländer Muzikanten op de Bühne …

… Het eerste kwartaal was als gewoonlijk een rustigere periode voor de
Dirgelländer Muzikanten. Dit jaar was
er naast onze eigen nieuwjaarsbijeenkomst één optreden:
... Zondag 19 januari
speelden we bij de
Mährländer in Grevenbicht op hun nieuwjaarsbijeenkomst.
Het was een drukke
bedoening in de zaal
Aurora. Naast ons orkest en de Mährländer
speelde er ook een 6mansformatie met de
In Grevenbicht bij
De Mährländer

naam “Himmlische Heini’s”. Leuk om te
zien en te horen hoe zo’n klein orkest
enthousiast aardige muziek kan maken.
Het publiek (en ook wij) genoot er tenminste van.
Bijzonder was ook het samen spelen
van twee nummers door alle deelnemende muzikanten (zie foto).
Dirigent Dennis Lebens stond op de tafel om het geheel in goede banen te
leiden. Een heel leuk idee!
... Zondag 29 maart zouden we te gast
zijn in Stokkem (B) op het “Spek en
eieren concert” van de Stokkemer
Stadsmuzikanten. Dat optreden is afgezegd.

Contributie Vrienden van de Dirgelländer 2020...
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer.
Het nieuwe clubjaar is al lang weer begonnen.
Een aantal leden is nog vergeten om de contributie (€ 10,=, c.q. € 15,= voor
de papieren versie), te betalen. Wilt u dit bedrag s.v.p. overboeken op het
IBAN nummer NL08 RABO 0334 2807 29 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dirgelländer . Alvast onze dank.
Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer

Nieuwe muziek…
...In de rustigere winterperiode nemen we de tijd om nieuw repertoire uit te
proberen en in te studeren. Zo blijven én onze muzikanten én onze optredens
fris. De laatste tijd zijn er weer een aantal muzikale verrassingen bij gekomen.
Falesna Polka van Metodej Prajka, klarinetsolo Kouzelné Klarinety van Zdenek
Gurski, Fest der Blasmusik van Simon Meurs en de Weinkeller Polka van Stefan Stranger. En, er zal nog meer volgen.
U hoort ze ongetwijfeld bij een van onze komende optredens.

Staccato...
Diverse evenementen zijn afgelast vanwege het coronavirus.
Deze zullen deels later doorgang vinden. U hoort er nog van.
Op zondag 30 augustus 2020 is het Dirgelenfeest.
Het 8ste Steinder Oktoberfest is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020.
Ons organisatiecomité voor het Oktoberfest is flink uitgebreid.

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

Het programma van beide evenementen is al rond.
We zoeken een nieuwe zangeres.
Er is een nieuwe website en een nieuwe facebookpagina.
Onze gezellige fanclub “Vrienden van de Dirgelländer” groeit en bloeit.

Fine…
... Het nieuwe jaar zijn we stevig van start gegaan.
De aanvragen voor 2020 stromen binnen en de agenda raakt al goed gevuld.
Fijn dat men ons zo goed weet te vinden. Helaas zet het coronavirus een
streep door de rekening. De activiteiten van de kapel, repetities etc. zijn zeker tot 6 april a.s. opgeschort. Diverse optredens zijn afgelast.
Houdt u onze media in de gaten voor alle actuele info!
Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt eind juni!

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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De sponsoren van

Dirgelen Nuujts...

… de onderstaande sponsoren ondersteunen ons via Dirgelen Nuujts.

Een abonnement kost € 18,50 per jaar.
U ontvangt 8 nummers, in kleur en thuisbezorgd!
Aanmelden bij abonnementen-administratie:
jan.natuurgids@gmail.com
Website: www.denatuurgids.nl

Ontdek, beleef,
en geniet bij
Brasserie La Piazza
In Aelse
Dor. Verschureplein 17
Elsloo
085-8772998

Merodestraat 31
6171 XM Stein
Nederland
T 046-4339131

Café restaurant catering buffetten bbq vergaderingen koffietafels

Nieuwsbrief
Nieuwsbriefvoor
voorde
deVrienden
Vriendenvan
vande
deDirgelländer
Dirgelländer
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In elke woning
bloemen van de Koning

SCHOENMAKERIJ

BASTINGS
Ruysdaellaan 8

6165 TZ Geleen
Tel. 046-4748990
Voor al uw schoenreparaties en sleutelservice
Geopend dinsdag 9.00 – 13.00 uur

Valderstraat 36

Voor het ambachtelijke vakwerk !

Wij danken onze sponsoren van harte voor
hun steun aan onze vereniging.
Kiest u bij uw aankopen bij voorkeur onze
sponsoren.
Nieuwsbrief
voor
dede
Vrienden
van
dede
Dirgelländer
Nieuwsbrief
voor
Vrienden
van
Dirgelländer
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