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De opmaat ... van nummer 22
Hier is weer nieuws van uw Dirgelländer Muzikanten

met Dirgelen Nuujts nummer 22, voor u, onze trouwe
fans. We kijken erug op ons drukke tweede kwartaal
van 2017; Bree, Amby, Kessenich, Steinerbos, Melick, Merselo, Heistern, Geldrop, die optredens hebben
we allemaal al gehad. En hoe! Twee keer met de bus:
naar Merselo en naar Geldrop en daar tussen een
geweldige feestavond in Heistern in de Eifel. Het Prins
Bernhard Cultuurfonds Limburg... heeft ons een
mooie subsidie toegekend. Het resultaat van de
Rabo Clubkas Campagne… kunt u lezen. Verder
treft u de informatie over het K&S Dirgelenfeest
2017… en over het 5de Steinder Oktoberfest... aan.
In deze uitgave van Dirgelen Nuujts vindt u
natuurlijk ook weer bekende rubrieken. In de
rubriek Op de bühne… kijken we terug op de
afgelopen optredens. In het bijzonder op de
rubriek Merselo, Heistern, Geldrop… In Op de
Pupiter… presenteren we weer een bijzonder
componist. In de rubriek Omaggio… dit keer de
Maasgalmkapel uit Kessenich (B). Het blijft voorlopig
nog druk. In de Agenda… vindt u onze aanstaande optredens.
Verder is er Nieuwe muziek… in ons repertoire,
waarover we u graag informeren.Er is komende tijd weer veel te doen bij uw Dirgelländer
Muzikanten. Veel leesplezier gewenst!

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.

Prins Bernhard Cultuurfonds...
… Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Dirgelländer Muzikanten een subsidie toegekend voor een deel van de kosten van de aanschaf van een esklarinet. Daarmee maakt het fonds zijn missie waar: De kunst van het geven.
Voor ons is een dergelijke financiële steun een stevige opsteker. Met de esklarinet zijn we in staat om de Böhmisch/Mährische muziek op originele wijze
te vertolken. Daarom willen we onze hartelijke dank uitspreken en het Prins
Bernhard Cultuurfonds bij u aanbevelen voor eventuele donaties.
Zij steunen daarmee culturele activiteiten in de provincie.
Zo ook dus uw Dirgelländer Muzikanten.
Overigens is deze subsidie voor ons ook een waarmerk van
kwaliteit voor onze vereniging, een pluim op ons werk. In die
zin zijn we dan ook trots op de bijdrage van het...

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Omaggio …

De Maasgalmkapel
uit Kessenich.

… dit keer voor de Maasgalmkapel uit Kessenich (B). Zij speelden al op ons
K&S Dirgelenfeest, wij speelden al enige malen op hun kapellenfestival in
Kessenich en ze waren met ons in Melick op 28 mei j.l.. Je kunt wel spreken
van een relatie tussen de Maasgalmkapel en de Dirgelländer Muzikanten.
“De Maasgalmkapel” uit Kessenich verzorgt succesvolle concerten in binnenen buitenland. Dit orkest geniet internationaal grote bekendheid en behoort
tot de top van de Belgische blaaskapellen. De Maasgalmkapel, opgericht in
1980, stamt uit Kessenich in het noordoosten van België, aan de
oever van de Maas, aan de grens met Nederland.
Al sinds haar ontstaan is medeoprichter en dorpsgenoot Peter
Willen kapelmeester, tenorhoornist en voorzitter van deze gezellige groep, die zelfs twee keer per week repeteert!
Elk jaar verzorgt de Maasgalmkapel een twintigtal optredens,
waar ze altijd een zeer aangenaam en afwisselend programma
ten gehore brengt. Van Böhmische en Moravische muziek tot
Egerländers, Duitse schlagers en zelfs moderne solowerken.
Samen met de kapel draagt ook haar zanggroep met heel wat
meezingers bij aan een gezellige sfeer, zowel op het podium als
in het publiek. Er is voor elk wat wils in het repertoire!
De combinatie van een spontane sfeer op en naast het podium,
een gevarieerd repertoire, de goede muzikale kwaliteit en een
eigen professionele geluidsversterking zorgen voor de ideale klankkleur van
dit orkest, dat heel veel mensen kan bekoren. De spontane uitstraling van
het orkest zorgt telkens weer voor een gezellige sfeer, die steeds overslaat
op het publiek. De vele optredens in België, Nederland en Duitsland en zelfs
Tsjechië zijn hiervan het bewijs.
Met het organiseren van het jaarlijkse tweedaagse festival in Kessenich,
grootste in de Benelux, bewijst de Maasgalmkapel dat ze een actieve, springlevende club is. In het laatste weekend van april bruist Kessenich van de
blaasmuziek, waarbij men steeds een hoogstaand programma biedt met als
hoogtepunt Blaskapelle Gloria. De Maasgalmkapel met haar mooie klank en
goede zang horen we graag. En in hun mooie lichtblauwe hesjes en prachtige
Dirndl zijn ze ook een lust voor het oog; een edelsteen in onze schatkist van

De

Op de bühne in
de Boschhook

Dirgelländer Muzikanten

… In het drukke tweede kwartaal van
2017 waren de Dirgelländer Muzikanten te horen op deze optredens:
… zondag 2 april in Bree (B) bij blaaskapel Ôs Genuge. We speelden in het
oud schoolgebouw voor het publiek
dat zowel van de muziek als van de
brunch wist te genieten.
… zondag 9 april in WZC hagerpoort
in Amby. Daar konden we een volle
zaal met bewoners en familie amuseren met onze muziek.
… zaterdag 29 april in Kessenich (B),
voor het optreden van Blaskapelle
Gloria. De Maasgalmkapel had ons op
een ereplaats geprogrammeerd. We
speelden voor een volle zaal en konden daarna het optreden van Blaskapelle Gloria nog meemaken.
… zondag 21 mei waren de
Dirgelländer Muzikanten paraat in de Boschhook in
Stein. Samen met het Steinder Mannenkoor speelden we
voor een talrijk publiek in de
open lucht. Heerlijk weer,
een heerlijke locatie, een
heerlijke ochtend.
… zondag 28 mei waren we
te gast in Melick tijdens de
kermis op uitnodiging van harmonie
Concordia. Het was voor het eerst dat
de Dirgelländer Muzikanten hier van
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op de Bühne …
zich konden laten horen. Op het zonnige plein bij de Harmoniezaal werd het
publiek getrakteerd op vier kapellen.
Leuk, dat we, ondanks de verre reis,
diverse Vrienden mochten begroeten.
… zondag 4 juni togen we met de bus
naar Merselo, waar we te gast waren in
de tent bij Rob’s Blasmusik. We konden
genieten van bovenste beste blaasmuziek. Naast de Dirgelländer Muzikanten
speelden de blaaskapellen Benegrenska en Freunde Echo. Hun optreden
konden we dit keer wel beluisteren.
… vrijdag 9 juni in Heistern (D) bij het
30-jarig jubileum van de Bovenberger
Musikanten. In volle de tent speelden
de Dirgelländer Muzikanten tot aan de
afsluiting van het feest voor een enthousiast publiek. De complimenten
waren niet van de lucht (zie verder).
… zondag 11 juni reisden we weer per
bus; nu naar Geldrop, voor het evenement “Mosch am Mittag”. De zaal van
“De Borgh” was mooi gevuld met geïnteresseerd publiek. Zeker ook dankzij
de fans die ons vergezelden. Organisator Ruud van Didden presenteerde tussen de muziek van “De Heidefelder Muzikanten” steeds delen van de levensloop van Ernst Mosch. Daarna konden
wij zelf het publiek vermaken. Na nog
twee kapellen en een Brabants Buffet
ter afsluiting ging het weer naar Stein,
met een mooie middag als herinnering.
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Agenda 2017

Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Zo

9 juli Ponderosa Maasmechelen/Kotem (B). 15.00 – 18.00 u.
31 juli WMC Dag van de Blaasmuziek, markt Kerkrade 12.00 - 13.30 u.
27 aug. K&S Dirgelenfeest 2017. Vanaf 13.00 u.
10 sept. Vriendendag (Middag, nadere info volgt).
24 sept. Jaarmarkt Kermisplein Meers 14.00 – 16.00 u.
7 en Zo 8 okt 5e Oktoberfest Stein. Spelen zo 8 okt 14.00 – 15.15 u.
29 okt. WZC Moutheuvel Stein. 14.30 - 16.00 u.

Merselo...Heistern...Geldrop...

...Dat was een drukke week voor de Dirgelländer Muzikanten en hun fans.
In één week drie keer op pad. Twee keer met de bus met Vrienden op zondag, naar Merselo (4-6) en Geldrop (11-6). En vrijdags ertussen (9-6) nog
een lange avond in Heistern in de Eifel. Drie mooie optredens.
In Heistern vierden de Bovenberger Muzikanten hun 30-jarig jubileum met
een grote feestavond. De Dirgelländer Muzikanten waren daar bekend van
onze optredens in Kinzweiler (D). Vandaar dat de contacten eenvoudig gelegd konden worden. Dat de Dirgelländer Muzikanten hoog in koers staan
in die omgeving is wel duidelijk. Drie jaar achter elkaar konden we in de
regio onze opwachting maken. Overigens is wel aardig te vermelden hoe
men onze kapel beschrijft op de “Festbrochure” die op de tafels in de tent
stond. Op z’n Duits: “Die nun mehr als 50 Jahren musizierenden Dirgelländer Muzikanten begeistern europaweit ihr Publikum. Die Anfänge im Jahre
1964 waren in der Steiner Hofkapelle begründet. Auf Musikfestivals wurden
Spitzenränge belegt. Mehrere CD Produktionen folgten. Die heutige Band,
unter der Leitung von Wil de Bruin, bezaubert ihre Zuhörer durch ihre Brillanz. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich ein Fan-club der Dirgelländer
Muzikanten 2012 gründete.” Nogal een stevige loftuiting over ons orkest.
Het optreden in Heistern werd afgesloten door gezamenlijk met drie orkesten en een “zingende tent” het stuk “Dem Land Tirol die Treue” te spelen.
Maar ook de twee andere optredens in ons eigen noorden mochten er zijn.
Het elan van onze fans in het publiek draagt ons orkest naar een hoog enthousiasme tijdens het optreden. Wat een geweldige gewaarwording.

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Nieuwe muziek...
… De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire. Onze muziek-

commissie is steeds actief op zoek naar geschikte stukken. Die worden goed
bekeken op hun geschiktheid voor ons orkest en de manier waarop ze passen
in ons repertoire. Ook kijken we goed naar het evenwicht tussen instrumentale nummers en stukken met zang erbij.
Tijdens de winterperiode zijn er al een aantal nieuwe werken geselecteerd en
ingestudeerd, maar nu zijn er in korte tijd weer enkele nieuwe titels bij gekomen: Am Seehafen van Alexander Pfluger, Im Wäldchen van Karel Sejk, Auf
der Pfingstwiese van Timo Dellweg (zie ook verder), Von Freund zu Freund
van Martin Scharnagl en Jednotka van Metodej Prajka. En daar zal het niet
bij blijven.
Voor ons publiek is nieuw repertoire altijd leuk en ook voor onze muzikanten
is het steeds motiverend en uitdagend. Dat we deze stukken zo snel onder
de knie hebben gekregen is ook een verdienste van dirigent Wil de Bruin.
Leuke nieuwigheid is dat we “Auf der Pfingstwiese” naadloos laten overgaan
in “Im Wäldchen”.
Het laatste stuk is overigens speciaal geselecteerd voor ons programma bij
“Mosch am Mittag” in Geldrop en was een succesnummer.

K&S Dirgelenfeest 2017...
… Ja, zover is het weer bijna. Zondag 27 augustus a.s. presenteren we u ons
blaaskapellenfestival. Om 13.00 uur bijten uw Dirgelländer Muzikanten het
spits af. Daarna spelen nog 3 orkesten voor u: Blaaskapel Mährländer (een geheel nieuw orkest), de Eiserbach Muzikanten (2de plaats Oberstufe EK 2015
Kerkrade) en die Original Dorfmusikanten Pittem-B (3de plaats Mittelstufe EK
2015 Kerkrade). Elke kapel vult anderhalf uur van het muziekprogramma.
Al met al is het muzikale aanbod van hoog niveau en met veel variatie.
We zijn weer te gast in onze thuisbasis Brasserie Merode, waar zowel de zaal
als ook de brasserie en het terras ter beschikking staan.
Wij zorgen natuurlijk weer voor smakelijke barbecue-gerechten.
Ook is er weer de traditionele loterij met leuke prijzen.
En, zoals altijd is de entree vrij.
We hopen weer vele Vrienden en Vriendinnen te kunnen ontmoeten op
zondag 27 augustus a.s.. Graag tot dan. Zie ook de flyer op de achterzijde.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

Het K&S Dirgelenfeest is dit
jaar op zondag 27
augustus in Brasserie
Merode, Stein.
U komt toch zeker ook?
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Op de pupiter...

Timo Dellweg,
componist, arrangeur en
uitvoerend musicus.

…Dit keer een jonge musicus, componist en arrangeur: Timo Dellweg.
De Dirgelländer Muzikanten spelen sinds kort de titel Auf der Pfingstwiese van
zijn hand. Timo Dellweg werd geboren op 29 oktober 1997 in Idar-Oberstein.
Op 6-jarige leeftijd al begon hij met trompet- en pianoles. Op trompet was hij
tweemaal prijswinnaar bij het concours “Jugend musiziert”.
In 2000 kwam hij bij het Luftwaffenmusikkorps 2 in Karlsruhe. Van 2001 tot
2005 studeerde hij trompet aan de Robert Schumann-hogeschool in Düsseldorf en was intussen zes jaar lang als Flügelhornist, trompettist en als keyboardspeler actief in het genoemde militaire korps in Karlsruhe.
Timo Dellweg is lid (geweest) van diverse bekende muziekensembles. Sinds
1999 speelt hij Flügelhorn bij Michael Klostermann und seine Musikanten.
Daarnaast speelde hij twee jaar Flügelhorn bij Guido Henn und seine Goldenen Blasmusik. Sinds 2008 is hij Flügelhornist bij de Egerländer Rebellen en
sinds 2010 Flügelhornist en “hofcomponist” bij Michael Maier und seine Blasmusikfreunde. Al met al dus ondanks zijn jonge leeftijd een zeer actief, gedegen musicus. Ook als componist, arrangeur en uitgever van eigen werk laat
hij veel van zich horen. Sinds 2009 staan al vele polka’s, walsen en marsen
op zijn naam. Enkele titels: Zwischen Himmel und Erde, Am Stammtisch, Im
Steinbruch, Eine Frühlingsspielerei en van nieuwere datum o.a. Clara-Polka
en Glückspilz. Sinds 2014 zijn zijn werken merendeels uitgaven onder eigen
regie. Een van zijn succesvolste composities is zonder twijfel zijn concertmars
Kaiserin Sissi, ter ere van de beroemde Oostenrijkse keizerin Elisabeth (18371898). Deze temperamentvolle mars ontstond bij het 5-jarig jubileum van de
Egerländer Rebellen en veroverde binnen de kortste keren de blaasmuziekwereld. We konden de mars horen in Merselo bij Rob’s Blasmusik, gespeeld door
de nieuwe blaaskapel Benegrenska. We zijn er van overtuigd dat we van hem
nog het nodige zullen horen.
Let u maar eens op tijdens een van onze komende optredens.

De Rabobank Clubkas Campagne 2017...

Dank voor uw steun met
uw stem van de
Rabobank Clubkas
Campagne 2017!

... deze titel voert de sponsoractie waarmee 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 21 van uw Dirgelen Nuujts. En,
met het hoogste resultaat tot u toe. Bij de afsluitende manifestatie op donderdag 29 juni in Limbricht presenteerde de Rabobank de resultaten van de deelnemende Verenigingen. De Dirgelländer Muzikanten zelf waren aan het repeteren voor het optreden bij de Ponderosa in Kotem (B). Hermie en Frans vertegenwoordigden ons op de slotmanifestatie in Genhout om het goede nieuws te
gaan ophalen.
€ 816,63 Kunnen w ij dankzij de sponsoractie van de Rabobank W estelijke Mijnstreek en uw stemmen tegemoet zien. Een geweldige opsteker.
Maar, niet alleen het financiële resultaat telt. Met 163 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 natuurlijk gulle gever Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Muziekavond met Paul van Loo…
...Het organisatie-comité van het Steinder Oktoberfest organiseerde op 21 april,

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

op initiatief van Jan Smeets, een unieke muziekavond in het Zalencentrum Kerensheide.
De avond werd geopend door het duo Tamara Hodzelmans en Hans Hirsch van
dialekverain “ d’r Wauwel “ oes Kirchroa met een act over kerstmis en gedichten. Aan de ene kant was het lachen en aan de andere kant mijmeren over de
teksten van de gedichten. Daarna was het de beurt aan Paul van Loo, een van
Limburgs topdialectzangers uit de Oostelijke Mijnstreek. Hij is vooral bekend
van het lied “`t Is nog noëts zoë donker geweës”.
Paul nam ons, zoals beloofd , mee op een heerlijke muzikale rondreis langs de
mooiste Limburgse dialectliedjes en als hoogtepunt gingen we terug naar de
60er en 70er jaren. De gezellige zaal zat flink vol en iedereen genoot van de
mooie luisteravond. Er werd zelfs stevig meegezongen met de bekende tophits.
Na afloop stond meteen vast: hier geven we een vervolg aan. Waarschijnlijk in
november al. We laten u daar zeker meer over weten.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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5de Steinder Oktoberfest 2017…
… Het 5de Steinder Oktoberfest staat stevig in de steigers. Voor de vijfde keer
op rij organiseren de Vrienden samen met de Dirgelländer Muzikanten voor u
dit populaire feest in de zaal van Brasserie Merode.
De nieuwe Oktoberfestkönigin 2017 zullen we aan u voorstellen tijdens de
Vriendendag 2017 op 10 september a.s.. Daar nemen we ook afscheid van Brigit
Cleuskens, de Oktoberfestkönigin 2016.
De optocht op zaterdag 7 oktober wordt fors uitgebreid met nieuwe elementen.
We hebben diverse verenigingen bereid gevonden om hun steentje bij te dragen
en er komt een stoet van historische tractoren. Daarnaast
voegen we nog meer authentieke elementen toe aan de
optocht. Daar wordt veel extra energie in gestoken en we
zijn dankbaar voor alle hulp. Het wordt een echte bezienswaardigheid. Dus, komt dat zien! Meelopen in Dirndl of
Lederhosen wordt ook zeer op prijs gesteld.
Na de optocht is de Oktoberfestparty voor ons “jongere
publiek”. Op zondag 8 Oktober bent u van harte welkom
op onze Oktoberfestmittag, zoals u dat alle jaren al gewend was van ons. Er wacht u een prima programma:
Op zaterdag 7 oktober start de optocht om 18.30 uur
met daarna de Opening met het Gemeentebestuur en het
voorstellen van de Steinder Oktoberfestkönigin 2017.
Vanaf 20.00 uur 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.
Op beide dagen kunt u genieten van ons culinaire “Oktoberfest aanbod”, met dit
jaar weer een nieuwe verrassing, naast de Oktoberfestburger van vorig jaar.
Ook wordt op beide dagen een loterij gehouden met mooie prijzen. Over de
start van de kaartverkoop houden we u nog op de hoogte.
Zet u de beide data alvast in uw agenda?
Overigens, u kunt ons volgen op de Facebooksite van het Steinder Oktoberfest.

Staccato...
Op 21 april was een gezellige muziekavond in Zalencentrum Kerensheide.
De bezoekers hebben ervan genoten.
Daarom willen de organisatoren een nieuwe avond organiseren.
Onze Vrienden hebben busreizen georganiseerd naar Geldrop en Merselo.
We hebben genoten van twee heerlijke middagen met blaasmuziek.
De Rabobank heeft haar jaarlijkse Clubkascampagne gehouden.
U hebt 163 stemmen op de Dirgelländer Muzikanten uitgebracht.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Het K&S Dirgelenfeest wordt dit jaar gehouden op zondag 27 augustus.
Er is een puik programma samengesteld met top-blaasmuziek.
De aftrap is om 13.00 uur.
Het 5e Steinder Oktoberfest is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober.
De optocht op 7 oktober wordt een echt spektakel.
U wilt toch zeker ook meelopen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Aansluitend is de Oktoberfestparty
Op zondag 8 oktober is het Oktoberfest, zoals u al gewend was.
Droevig bericht…

De volle bühne bij de
opening van het
4de Steinder Oktoberfest

Het 5e Steinder Oktoberfest
is dit jaar op zaterdag
7 en zondag 8 oktober in
Brasserie Merode in Stein.

Onlangs overleden twee Vrienden van de Dirgelländer:
Dhr. Pierre Coumans uit Stein en Mevr. Marieke Janssen-Frissen uit Bunde (later
Amby). Beiden waren al lang lid van de Vrienden van de Dirgelländer.
Wij weten hoe zij konden genieten van de muziek van hun Dirgelländer Muzikanten en we zullen hun betrokkenheid missen.
Beide families wensen we sterkte toe.
Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Flyer K&S Dirgelenfeest 2017...
… Voor ons aanstaande K&S Dirgelenfeest 2017 heeft John Baggen een mooie
flyer ontworpen. Deze flyer is de laatste tijd overal bij onze eigen optredens
en andere blaasmuziekevenementen verspreid.
We willen John bedanken voor zijn creatieve ondersteuning.
Verder danken we onze sponsor K&S Administratie- en Belastingadviseurs
voor hun gulle bijdrage aan ons kapellentreffen.

Fine…
Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

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

Tot slot nog. 2017 belooft een succesvol jaar te worden voor de Dirgelländer
Muzikanten. Er staan nog de nodige activiteiten op onze agenda.
Houdt u ook onze website in de gaten: www. Dirgellander.nl, en onze Facebooksite.
Voor de komende tijd zijn vooral het K&S Dirgelenfeest en het 5de Steinder
Oktoberfest vermeldenswaardig, evenals ons optreden tijdens het WMC.
Hopelijk tot ziens bij (een van) onze activiteiten.
Uw Dirgelen Nuujts nummer 23 verschijnt eind september 2017.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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