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Dirgelländer Muzikanten Stein
De opmaat ... van nummer 6
Dirgelen Nuujts roept beslist al reacties van
herkenning op bij de meeste lezers. Het voorstellen van de muzikanten in de rubriek Solo
voor… krijgt weer een vervolg. De informatieavond voor de reis naar Calella met de
Dirgelländer Muzikanten in september. Verder meer informatie over onze nieuwe reis
naar Altenau in Oberbayern in september
2014. In Op de bühne… vindt u een terugblik op de activiteiten van de Dirgelländer
Muzikanten in de afgelopen periode. Ons programma met optredens is weer goed gevuld.
Dit voorjaar is nog flink gewerkt aan de CDopname. Uw ideeën voor een naam voor de
CD zijn nog steeds welkom. Ook krijgt u weer
een kijkje in de activiteiten van de Dirgelländer Muzikanten, van nu en van toen. Verder
weer een opmerkelijk musicus Op de Pupiter…, met een band met de Dirgelländer Muzikanten. Een bericht van De Vrienden van
de Dirgelländer over lief en leed.
En dan nog…, samen met de Vrienden organiseren de Dirgelländer Muzikanten het eerste Steinder Oktoberfest.
Veel plezier met het doorneuzen van deze
uitgave van uw Dirgelen Nuujts.
Overigens, Karel staat nu op onze statiefoto
mét de nieuwe bas. Kijkt u maar naar zijn
extra brede smile.

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
rekeningnummer 167754467
t.n.v. J.H. Stijnen
o.v.v. Vrienden van de Dirgelländer: altijd op de hoogte
van het nieuws van de

Dirgelländer Muzikanten.

Rabo Clubkas Campagne… Dank!
… In het vorige Dirgelen Nuujts hebben we onze fans gevraagd ons te steunen bij de sponsoractie van de Rabobank 2013. In totaal kon er € 150.000,=
verdeeld worden onder de deelnemende verenigingen. Fans die lid zijn van
de Rabobank Westelijke Mijnstreek konden hun stemmen uitbrengen op hun
favoriete club. De Dirgelländer Muzikanten kunnen blijkbaar weer rekenen op
de sympathie van velen. Op onze kapel werden maar liefst 101 stemmen uitgebracht; 15 meer dan vorig jaar, een stijging van 23%! Op een zo kleine
club als de onze is dat een heel aanzienlijke score. Omdat het totaal aantal
uitgebrachte stemmen ook hoger lag dan vorig jaar werd het uit te keren bedrag per stem ook lager. Toch mogen wij het mooie bedrag van €384,81 tegemoet zien. En dat mede dankzij u, onze fans. Dank daarvoor!
Ook willen we onze dank uitspreken naar de Rabobank Westelijke Mijnstreek
voor hun gulle opstelling. Zeker in deze tijden zeer lovenswaardig. Met de
financiële steun aan verenigingen onderstreept Rabobank haar wortels in de
samenleving en die steun komt zeker goed terecht. De verenigingen zijn toch
wel het cement in de maatschappij. Bloeiende verenigingen zorgen voor een
bloeiend sociaal leven. Een goede actie dus van Rabobank. Nogmaals dank.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

1

Dirgelen Nuujts
De nieuwe CD van de Dir gelländer

Weet u een mooie naam
voor onze nieuwe CD?
Mail:
H.Stortelder@home.nl

De

De DVD van onze reis
naar Oberbayern is te
bestellen bij de LOS !
Verderop meer info.

In de Bosjhook in Stein,
“Borkovická polka”

Muzikanten ...

… We ronden zo stilaan de CD-opname af. Alle nummers zijn nu ingespeeld. De stukken met zang worden nu nog ingezongen door ons zangduo
Nelly en Jack en daarna wordt alles nog afgemixed door opnameleider Arno
op den Camp en onze dirigent Jan van den Bosch. En dan moet het resultaat er liggen. Om alles tot in de puntjes voor elkaar te krijgen was het
toch wel een hele klus.
Er komt, speciaal voor het jubileum, een bijzonder boekje in de CD. Daarin
vinden geïnteresseerden het nodige terug over de historie van de 50-jarige
Dirgelländer Muzikanten. Ook dat vraagt natuurlijk weer de nodige aandacht. Bij de vormgeving hiervan hebben we wel de hulp van John Baggen,
professioneel vormgever uit Stein. De inhoud valt natuurlijk onder regie
van de Dirgelländer Muzikanten zelf.
En, we zijn nog steeds op zoek naar een mooie, passende naam voor onze
nieuwe CD. Stuurt u ons uw ideeën hiervoor per mail door? (zie hiernaast).
Om de nieuwe CD te presenteren hebben we gekeken naar een geschikte
gelegenheid aan het begin van ons jubileumjaar 2014. De keuze is nu gevallen op zondagmiddag 12 januari 2014. Tegelijk met onze nieuwjaarsborrel zal de CD-presentatie worden gehouden. De Dirgelländer Muzikanten
zullen dan, samen met een nog uit te nodigen blaaskapel, een middagprogramma vullen in de zaal van Brasserie Merode. Daar zal dan ook de naam
van de CD bekend worden gemaakt en natuurlijk ook de naamgever. We
willen er een mooie middag van maken met veel goede blaasmuziek. U zult
hierover t.z.t. nog verdere informatie ontvangen.

Dirgelländer Muzikanten

...op zondag 21 april in WZC Odilia en
...op zaterdag 27 april in WZC Oud
Geleen beleefden we weer twee
mooie optredens die de bewoners
weer veel plezier brachten. Ook voor
de Dirgelländer Muzikanten geeft het
steeds weer een grote voldoening om
voor deze mensen een vrolijke noot
te mogen brengen.
...op 3 mei, tijdens het weekend van
de blaasmuziek, gaven de Dirgelländer Muzikanten acte de presence in
Stokkem. Na het optreden van de
Lustigen Freunde uit Bissegem (B),
was het om 14.30 uur de beurt aan
de Dirgelländer Muzikanten. De
Stadsfeestzaal Nieuwenborgh was
toen al goed gevuld. Onder leiding
van Jan van den Bosch en met een
goed verzorgd geluid werd een uitstekend concert gegeven. Na afloop kregen we van diverse muzikanten van
andere blaaskapellen complimenten.
Wat ook opviel was dat er veel Vrienden van de Dirgelländer aanwezig
waren, ook zeker een compliment
waard. Gaande het optreden van de
Dirgelländer liep de zaal helemaal
vol; dit had natuurlijk te maken met
de presentatie van het Maaskentjleed
in Belgisch Limburg. Samen met koren uit België en Nederland, muzikaal
ondersteund door de Stokkemer
Stadsmuzikanten en de Dirgelländer,
werd het Maaskentjleed
op een voortreffelijke
manier gepresenteerd.
Zeker een pluimpje
waard voor de mensen
van Stokkem die veel tijd
hebben gestoken in de
voorbereiding en promotie van het Maaskentjleed. Het geheel werd in
stijl afgesloten met het
Limburgs Volkslied,
staande meegezongen
door alle aanwezigen.
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op de Bühne …
… op zondagmiddag 26 mei waren
de Dirgelländer Muzikanten in
Bunde, in WZC De Wilgenhof. In een
volle zaal brachten we een middag
stemming en plezier voor de bewoners, hun familie en andere belangstellenden. Er werd flink meegeklapt
en ook gezongen. Voor de Dirgelländer Muzikanten was het ook een gezellige
In de Wilgenhof krijgt Kees
middag
Paulissen de klarinetsolo
met een
geslaagd
van Stara Lipa door Toon en
optreden.
Frits als aubade.

...op zondag 3 juni bij gelegenheid
van het 40-jarig jubileum van het
IVN in de Bosjhook. Inmiddels is een
optreden van de Dirgelländer Muzikanten op deze markante plek in het
Steinerbos ook al een traditie. Samen met groepen uit de Steinder
Revuu verzorgde de kapel een gevarieerd programma bij heerlijk weer.
Het openluchttheater was goed gevuld en de bezoekers genoten van
een spektakel met theater, dans én
muziek van de Dirgelländer Muzikanten. Onder het genot van hapjes
en drankjes werd het een geslaagde
middag voor het IVN en de vele bezoekers en meewerkende groepen.
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Agenda

2013-2014

2013
Do. 4 juli Informatieavond over de Calella-reis, Merode 21.00 u.
Za. 6 juli Pergamijn Slakkeweiden Hoensbroek 14.30—16.00 u.
Zo. 7 juli Café Ponderosa Kotem (B) 15.00– 18.00 u.
Zo 14 juli 15 jaar Marlenticka, tent Reijmerstok 12.30-14.00 u.
Zo 21 juli WMC Kerkrade, tent Museumplein/Continium 12.30-15.00u.
Zo. 4 aug. Frühschoppen Fc Kempke Rekem(B) 12.00—13.30 u.
Zo. 25 aug. K&S Dirgelenfeest, Dirgelen Stein, vanaf 13.00 u.
Zo. 8 sept. Torenfeesten Oud Geleen, 11.00 – 14.00 u.
Zo. 15 sept. TentfeStein, vv. De Ster, 14.30– 17.00 u.
28/09-05/10 Oktoberfest Calella – Spanje.
Zo. 27 okt. Steinder Oktoberfest, Fanfarezaal Stein, vanaf 14.00 u.
Agenda-aanvullingen volgen.
Zo. 3 nov. WZC De Moutheuvel Stein 14.00-15.30 u.
Zie ook onze webpagina:
Zo 24 nov. Orbis Sint Jansgeleen 15.00—16.30 u.
www.dirgellander.nl
Zo. 15 dec. Vriendendag van “de Vrienden van de Dirgelländer”.
2014
Begin jan.
Opening jubileumjaar tijdens Nieuwjaarsreceptie Gem. Stein
Datum volgt.
Zo. 12 jan.
CD-Presentatie/Nieuwjaarsborrel, Merode vanaf 14.00 u.
30/31 aug.
50 jaar Dirgelländer Muzikanten.K&S Dirgelenfeest;
info volgt.
17 t/m 22 sept. Concertreis naar Altenau Oberbayern en omgeving.
Zo. 5 okt.
Kapellentreffen Judaska, Hout-Blerick; tijden volgen.

Grüss Gott, Steinder Oktoberfest!
Dit jaar voor het eerst organiseren de Dirgelländer Muzikanten, samen met
de Vrienden van de Dirgelländer, het eerste Steinder Oktoberfest, op
zondag 27 oktober a.s., in de Fanfarezaal in Stein. De koppen zijn bij elkaar gestoken en we hebben goed gekeken naar het origineel in München.
Daaruit hebben we een aantal originele elementen genomen die we in het
Steinder Oktoberfest inbouwen. Denk daarbij aan de aankleding in WeissBlau, de dranken, de glazen, de keuken. Kortom, zoveel als mogelijk willen
we uit het Münchner Oktoberfest overnemen. Maar dan wel in het klein,
natuurlijk! Dirndl en Lederhosen zijn vanzelfsprekend extra welkom.
Het programma is mooi gevuld met blaasmuziek van o.a. de Dirgelländer
Muzikanten, Die Alt Böhmische, maar ook met Oberkrainer muziek en een
optreden van muzikanten met diatonische harmonika’s, beter bekend als
Wiener of Steierische. U kunt natuurlijk ook dansen. En er wordt een origineel “Glückshafenspiel” gehouden waar u mooie prijzen kunt bemachtigen.
Het belooft dus een bijzonder feest te worden. De Dirgelländer Muzikanten
en de Vrienden van de Dirgelländer brengen u in topstemming.
Let U wel even op: de eerder geplande Vriendendag van de Vrienden van
de Dirgelländer is verschoven naar zondag 15 december; info volgt.

Het eerste
Steinder Oktoberfest door de

Dirgelländer Muzikanten
en “de Vrienden van de
Dirgelländer”.
Op zondag 27 oktober 2013.

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten ronden de CD-opnames af.

De opnamen worden nu verder afgemixed.
U kunt uw idee voor de naam voor de nieuwe CD nog doormailen.
De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire.
De Dirgelländer Muzikanten gaan in september weer op reis naar Calella.
De bus met muzikanten, partners en fans is vol.
Voor september 2014 staat weer een reis naar Oberbayern gepland.
Over deze reis naar Altenau in Oberbayern houden we u op de hoogte.
Het K&S Dirgelenfeest 2013 is op zondag 25 augustus.
We organiseren het eerste Steinder Oktoberfest.
De Dirgelländer Muzikanten doen dat samen met de Vrienden van de
Dirgelländer.
Het Steinder Oktoberfest wordt gehouden op zondag 27 oktober 2014.
Zet u deze datum maar alvast in uw agenda.
Het wordt beslist een “SUPER” feest.
Onze fanclub groeit richting 110 leden!
De vriendendag van de Vrienden van de Dirgelländer is op 15 december.
De Dirgelländer Muzikanten vindt u ook op Facebook.
De Dirgelländer Muzikanten vieren in 2014 hun 50-jarig (!) jubileum.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder
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Solo voor...

In deze rubriek maakt
U kennis met de leden
van de Dirgelländer
Muzikanten. Dit keer
ons zangduo Nelly
Lexis en Jack van Rossum.

Nelly Lexis

Jack van Rossum

Een groot deel van het repertoire
van de Dirgelländer Muzikanten
heeft, naast het orkest, een zangpartij. Nelly treedt op als onze zangeres samen met Jack van Rossum.
Juist deze zanginvulling kenmerkt
onze muziek. Overigens wordt vaak
gezegd dat de twee stemmen een
mooie klankbalans vormen.
“Liefde voor muziek. Hoe kon het
ook anders?
Met een moeder die opgroeide in de
oorlogsjaren met 4 zussen en waar
het samen zingen en dansen zo’n
beetje het enige verzetje was. Op
zondagmiddag rolde mijn oma het
tapijt weg zodat haar dochters met
hun vrijers gezellig konden dansen.
Een tante speelde accordeon terwijl
de rest uit volle borst meezong en
de buren naar buiten kwamen om
ervan te genieten.
In mijn vroegste herinneringen zong
mam altijd met gemak een tweede
stem mee op de muziek van de elpees die zij draaide. Op een of andere manier heb ik dat van haar overgenomen.
Blokfluitles, kinderkoor, ook ik heb,
zoals zo velen, deze muzikale weg
bewandeld.
Echt serieus werd het pas toen ik op
18-jarige leeftijd met een vriendin in
de revue door mijzelf geschreven
Limburgse liedjes ging zingen. Hiervan werd destijds een EP (4 liedjes

op single-formaat) opgenomen.
Hierna volgden 2 cover-bands waarvan de eerste, Let’s dance, onder leiding stond van Arno Op den Camp.
Jawel, degene die nu onze Cd produceert! Tussen de bedrijven door zong
ik ook nog menige bruidsmis.
In 2003 bracht ik in eigen beheer de
Cd “Van alle mèrte thoes” uit. Hierop
staan door mijzelf in het dialect geschreven nummers en dat zorgde ervoor dat ik in Stein en omstreken op
menig podium mijn liedjes kon zingen.
Toch kon ik de draai in mijn eentje
niet goed vinden.
Samen musiceren is veel leuker en
daarom nam ik de kans waar om in
2007 als zangeres bij de Dirgelländer
Muzikanten te starten.
Een sympathieke, gezellige groep
mensen met veel muzikale kwaliteiten.
Zeker onder de bezielende leiding van
Jan van den Bosch is de groep enorm
gegroeid met als hoogtepunt dit jaar
de opname van een heuse Cd.
Hoewel het de nodige moeite heeft
gekost om de tekst van de Tsjechische nummers onder de knie te krijgen ben ik nu helemaal in mijn element en hoop dan ook nog lang, samen met zangmaatje Jack, mijn muzikale bijdrage te mogen leveren en
te genieten van het applaus dat ons
bij de optredens ten deel valt.”

Jack vult bij de Dirgelländer Muzikanten, sinds 2008, samen met Nelly
de zangpartij in. Vanaf toen spelen
de Dirgelländer Muzikanten originele
Tsjechische baalsmuziek, met zang.
“Ik ben geboren op 15 mei 1948, als
jongste uit een gezin met 6 kinderen
in een van moeders kant zeer muzikale familie. In 1957 kwamen wij in
Urmond wonen en hier is mijn muzikale ontwikkeling gestart. In het
klooster in Urmond werden jongens
geselecteerd voor het knapenkoor
om tijdens feestdagen de H. Mis op
te luisteren, samen met het mannelijk kerkkoor werden stukken ingestudeerd die in de loop van het jaar
uitgevoerd werden met Kerstmis,
Pasen, Pinksteren. Dit beviel zo goed
dat er ook tijdens huwelijksmissen
en begrafenissen een beroep werd
gedaan op het jongerenkoor. Toen
bestuursleden van de fanfare St.
Martinus op de lagere school bij de
jongeren van klas 5 en 6 kwamen
werven om een instrument te gaan
bespelen, heb ik mij aangemeld. We
startten met solfège lessen gegeven
door oudere leden van fanfare St.
Martinus. Wij kregen als instructeur
dhr. Jo. Cosemans, beter bekend als
Jo van Antje. Beter had ik het niet
kunnen treffen. Jo heeft mij niet alleen muzikaal ook als mens gevormd.
Toen de fanfare in 1964 op concours
ging in Gennep speelden alle jongeren mee. We werden Nederlands
kampioen met de oranje wimpel in

de afd. superieur.
Zo’n happening mee te mogen maken
op 16-jarige leeftijd is iets om nooit
te vergeten.
Van 1969 tot 1973 zong ik in het gemengd kerkkoor St. Martinus van Oud
Stein, onder leiding van Peter Eijkenboom. Een koor met uitstraling, met
als hoogtepunt voor die tijd ‘Die
Krönungsmesse’. De solisten waren
eigen leden, door Peter opgeleid.
1984 kwam ik bij het Steinder Mannenkoor. Hoogtepunten waren in
1986 deelname aan “The National
Garden Festival, Stoke-one-Trent”
Engeland, onder de bezielende leiding
van Anton Kropivsek en de CD opname “IN THE MOOD ON BROADWAY”.
Ook hier werden een aantal solisten
gevraagd en heb ik samen met 5 collega zangers het bekende BAD LEROY
BROWN ingezongen. Daarna heb ik
o.a. gezongen bij de Maastrichter
Staar, Enjoy 83, Joy to The Soul Gospel Koor (opname van de CD Higher)
en 8 Maote Rös met de Steinder Revuu ieder jaar weer als hoogtepunt.
Verder ook ieder jaar het Leedjeskonkoer in Urmond waar ik aan deelneem
met de oud Prinsen.
In 2007 werd ik gevraagd om te zingen bij de Dirgelländer Muzikanten
met Nelly. Deze combinatie was voor
mij nieuw maar het bevalt uitstekend.
Wij zijn gestart op 1 januari 2008 en
hebben al diverse hoogtepunten beleefd. ik hoop nog vele jaren met Nelly een duo te mogen vormen en ons
verder te ontwikkelen in het zingen”.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Informatieavond reis naar Calella ...
...Voor de derde keer reizen de Dirgelländer Muzikanten dit jaar naar het

Oktoberfest in Calella van 28 september tot 5 oktober. Het eerste optreden in Spanje is in de grote tent op het strand op zaterdagavond 29 september a.s.. De Dirgelländer Muzikanten zullen ook optreden op het plein
bij de kerk van Calella. Over het verloop van de reis en het verblijf bieden
we de reizigers een informatieavond aan op donderdag 4 juli a.s. vanaf
21.00 u. in Merode. Daar kunt u ook een en ander opsteken over vertier
ter plaatse. Er blijft veel vrije tijd over om zelf in te vullen. Gezien de vele
mogelijkheden die er zijn in en om Calella zullen we ons beslist uitstekend
vermaken en al zeker wanneer het weer meezit, waar we natuurlijk van
uit gaan. Overigens is de reputatie van ons logiesadres, Hotel Kaktus
Playa, al bijna legendarisch; niet in de laatste plaats waar het de keuken
betreft. Men biedt eigenlijk alles wat het hart maar begeert. Om een en
ander nog eens door te nemen voor de reis heten we u graag welkom op
4 juli vanaf 21.00 u. in de zaal van Brasserie Merode, Nieuwdorp, Stein.

Het K&S Dirgelenfeest 2013...
… wordt gehouden op 25 augustus a.s.. We voeren een aantal veranderingen en verbeteringen in, ook met het oog op ons 50-jarig jubileum in
2014. Daarom komt er dit jaar in augustus alvast een feestpaviljoen voor
ons K&S Dirgelenfeest. Dit overdekt het terrein op de Dirgelen veel beter
waardoor de ruimte comfortabeler is. Gezien de uitgebreidere festiviteiten
rond het jubileum in 2014 willen jaar al “proefdraaien” met deze tent.
Ook de indeling van de tent, met name de plaats van het podium, is goed
onder de loep genomen: we willen betere mogelijkheden voor het ruimtegebruik. We schreven eerder ook al over het presenteren van reclames
van onze gewaardeerde sponsoren in de hogere nok van de tent. Dat gaat
dus allemaal veranderen. We kunnen ook beter de weersinvloeden de
baas. Barbecue en koffie/gebak/ broodjes-bar kunnen worden ondergebracht in dezelfde ruimte en niet in een aparte tent ernaast. Dat alles levert meer comfort op, vooral ook voor de bezoekers, waarvan er in de
nieuwe tent ook meer passen. In het programma komt weer een optreden
van de Dirgelländer Muzikanten zelf. Dat is vorig jaar goed bevallen bij
zowel de kapel als bij de bezoekers. Daarvoor kunnen we weer rekenen op
de hulp van onze Vrienden van de Dirgelländer. We hebben 3 orkesten
gecontracteerd om het programma verder goed in te te vullen. Naast de
Dirgelländer Muzikanten zelf zullen De Limburgse Boereblaoskapel, Marlenticka en Die Batseklatsers het publiek tracteren op hun muziek. En, u
weet het, de entree is gratis. Het K&S Dirgelenfeest groeit! Zegt het voort!

Op de pupiter…

Even onthouden:
25 augustus 2013
K&S DIRGELENFEEST

Bohumír Kameník

Bohumir Kaméník (1954) stamt uit het Böhmisch-Märische hoogland, uit Pávov bij Jihlava .
Als begaafd muzikant studeerde hij van 1970 tot 1981 trompet aan het conservatorium te Brünn en
aan de Janacek muziekacademie. Tijdens zijn studie al speelde hij bij enkele symphonieorkesten,
maar ook bij de Blaskapelle Mistříňanka. Tijdens zijn militaire dienst was hij lid van het Militair orkest
van Bratislava als 1. trompetist. Daarna speelde hij in de blaaskapellen Moravanka van Jan Slabák en
Moravěnka als 1. Flügelhornist. In 1990 richtte hij zijn eigen orkest op onder de naam Kameníkovi
Musikanti, Kameniks Muzikanten. Sinds de tweede helft van de 90-er jaren werkte hij in de vermaarde Blaskapelle Túfaranka, als artistiek leider, dirigent en 1. Flügelhornist; als leider van de kapel.
Sinds 2006 wijdt hij zich als muziekpedagoog aan muziekscholen in Brünn aan de muziekopleiding
van jeugdige muzikanten.
Verder werkt hij aan de ontwikkeling van nieuwe Flügelhornmodellen van de Firma Lídl in Brno.
In 2007 begon hij zijn samenwerking met blaaskapel Dubňanka uit Dolní Dubňany. Vanaf 2011 speelt
hij in deze formatie mee bij geselecteerde concerten.
Wij konden hem in Kessenich (B) en laatst nog in Beringe bij blaasmuziekfestivals horen. De optredens kenmerken zich vooral door virtuoos spel, praktisch zonder pauze en in elkaar overgaande stukken. Bij de opening van het concert komen de muzikanten, Kameník voorop, spelend, één voor één
de bühne op en vullen zo beetje bij beetje, op indrukwekkende wijze, de klankopbouw van het orkest.
Blaaskapel Dubňanka werkt met een zangkwartet (!), dat, met de twee dames in hun specifieke klederdracht, veel indruk maakt met authentieke zangteksten. Er wordt ook bij gedanst. Éen van de
zangers speelt overigens ook trompet/Flügelhorn. Het valt trouwens sowieso op dat de musici van
Dubňanka vaker zelf meezingen.
Kameník doet zich, als muziekpedagoog, ook gelden tijdens workshops die hij bij zijn tournees regelmatig geeft.
De Tsjechische musicus, Bohumír Kameník is in het Steinse wel bekend van de tijd dat hij met Blaaskapel Túfaranka hier optrad. Hij was zelfs te gast in huize Stortelder. De Dirgelländer Muzikanten
hebben via hem een aantal instrumenten aangeschaft en op de eerste CD van onze kapel is zelfs een
door hem speciaal voor ons gecomponeerd stuk, getiteld “Veur ôs vrunj”, opgenomen.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Dirgelen Nuujts
De

Gasthof Tannengrün
in Nachtsheim

Dirgelländer Muzikanten …

…maakten al menige buitenlandse reis. Daarbij zijn ook kortere uitstapjes.
Eén daarvan bracht ons in 2011 naar Nachtsheim in de Eifel. Op het Oktoberfest in Calella in Spanje werden de contacten gelegd met de plaatselijke
Musikverein. Musikverein Waldecho was namelijk van plan om in Nachtsheim
tijdens de Kirmes 2011 een Bayerischer Abend te organiseren en de bedoeling was dat de Dir gelländer Muzikanten de muzikale invulling van het feest
voor hun rekening zouden nemen. De Nachtsheimers (overigens met een
uniform in dezelfde kleuren als de Dirgelländer Muzikanten)
hadden onze kapel aan het werk gezien en gehoord in Calella.
Dus togen we zaterdagsavonds 25 juni met een volle bus muzikanten, aanhang en fans naar de Duitse Eifel, een rit van goed 2
1/2 uur. Henk had een super dinerbuffet geregeld in de plaatselijke Gasthof Tannengrün. Er werd nog vooraf een soundcheck
uitgevoerd waarbij de organisatie in de stress schoot vanwege
het oplossen van tekortkomingen aan de geluidsinstallatie. Na
het overvloedige diner namen we rond 20.00 u. onze plaats in
op de bühne van de Dorfsaal. Op het ernaast gelegen plein stonden enkele attracties vanwege de jaarlijkse kermis. Bezoeksters
in Dirndl (ook de serveersters) en bezoekers in Lederhosen en
natuurlijk de grote glazen Franziskaner Weissbier en de Riesenbrez’n en andere Beierse lekkernijen maar ook de Weiss- Blaue
versiering zorgden voor de nodige sfeer. Het was voor de kapel
een lange ruk op een hete bühne onder de lampen, met één pauze. Onder
leiding van Jan van den Bosch brachten we het er echter goed van af. De
bezoekers en onze fans reageerden enthousiast en met bewondering. Nu
nog staan we vermeld in de webpagina van de Musikverein Waldecho als de
“weltbekannte Dirgelländer Muzikanten”(dus!). Na afloop bleef nog even
kort tijd om zelf een pint te drinken. Rond half twee ‘s nachts ging het weer
richting Stein in de mooie nieuwe bus van Math Beckers.

Naar Altenau (Oberbayern) in 2014...
De Dirgelländer
Muzikanten naar het
Ammertal in
Oberbayern:
17 t/m 22 september
2014

...We schreven er al eerder over: bij gelegenheid van hun 50-ste verjaardag
in 2014 reizen de Dirgelländer Muzikanten weer naar Altenau in Oberbayern. De Blaskapelle Altenau bestaat dan 60 jaar en viert dat met een aantal
activiteiten gedurende het jaar. We kennen Altenau in het Ammertal uit
2012. Toen waren de Dirgelländer Muzikanten daar te gast op het Trachtenfest. Die reis is bij de deelnemers van 2012 zeker nog in goede herinnering.
Als afsluiting van hun jubileumjaar hebben de muzikanten uit Altenau een
avondconcert gepland met de Dirgelländer Muzikanten. Er zijn intussen ook
al verdere afspraken gemaakt. Van woensdag 17 t/m maandag 22 september zijn we weer onderweg in het Ammertal in Zuid Beieren. We zullen verder optredens verzorgen in Bad Kohlgrub en Bad Bayersoien. Er is tijd voor
excursies en uitstapjes maar ook vrije tijd. De herfst is overigens een mooie
periode om de Ammergauer Alpen te bezoeken. Er wordt nog gewerkt aan
het reisprogramma. We hebben al enkele mooie excursies op het oog. En we
hebben een uitstekend hotel gevonden. We houden u via Dirgelen Nuujts
natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Lief- en leedregeling van de Vrienden van de Dirgelländer
Zoals bij vele verenigingen het geval is hebben ook wij, de Vrienden van de Dirgelländer, gemeend een lief- en leedregeling in te voeren. Dit om onze onderlinge band te verstevigen. Wij vinden
het van belang dat wij bij feestelijke gelegenheden zoals : huwelijk, 25 – 40 – en 50 jarig huwelijk,
maar ook bij verdrietige gelegenheden zoals : overlijden ouders, kinderen enz. van onze leden, attent moeten zijn en er dan bijvoorbeeld namens de Vrienden van de Dirgelländer een presentje of
blijk van medeleven wordt aangeboden.
Een dergelijke regeling kan alleen maar optimaal functioneren wanneer wij tijdig op de hoogte gesteld
worden van eerder genoemde gelegenheden. Geef dit dus s.v.p. aan ons door.
De contactpersonen, Harie, Jan en Nick.

Fine…
Dirgelen Nuujts
het nieuwsblad van de

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

Tot slot nog.
U hebt het al gelezen. Er staat ons een “feestrijk” seizoen te wachten. Het
K&S Dirgelenfeest op 25 augustus a.s én als klap op de vuurpijl,
het eerste Steinder Oktoberfest op 27 oktober 2013.
In het volgende nummer van uw Dirgelen Nuujts leest u daarover zeker
meer. Wij, de Dirgelländer Muzikanten en de contactpersonen van de
Vrienden van de Dirgelländer hopen vele vrienden te mogen begroeten
op de feesten. Graag tot dan.
Het volgende nummer van Dirgelen Nuujts verschijnt in september 2013.
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