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De opmaat ... van nummer 7
Uw nieuwe uitgave van het Dirgelen Nuujts
komt iets later zoals aangekondigd. We wilden namelijk een verslag van de reis naar
Calella met de Dirgelländer Muzikanten opnemen. Bekende rubrieken en ander nieuws
hebben we weer voor u opgemaakt. Er worden weer twee muzikanten voorgesteld in de
rubriek Solo voor… . Dit keer komen onze
trompettisten aan het woord. Er is 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. Natuurlijk kijken we terug
op het geslaagde K&S Dirgelenfeest 2013. Er
is informatie over de nieuwe CD. En natuurlijk weer een bijzonder musicus Op de Pupiter…. De muzikale ontwikkeling binnen de
kapel wordt geschetst in Nieuwe muziek…
En dan nog…, informatie over het 1e Steinder Oktoberfest dat de Dirgelländer Muzikanten samen met de Vrienden van de Dirgelländer organiseren. Ook over de komende Vriendendag kunt U een en ander lezen. U
ziet, er is weer het nodige te melden over de
Dirgelländer Muzikanten. Veel plezier met
het doorneuzen van deze 7de uitgave van uw
Dirgelen Nuujts.

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.

Nieuwe muziek ...
Het repertoire van de Dirgelländer Muzikanten wordt voor en na uitgebreid

met “nieuwe” stukken. Een aantal nummers is uitgeprobeerd op de repetities
en daarna opgenomen in de muziekmap. Dat levert een nieuw geluid op op de
bühne. Leuk voor het publiek en voor de muzikanten zelf. Het idee om de muziekmap van de kapel in tweeën te verdelen wordt ook steeds verder uitgewerkt. Zo ontstaat één deel met de concertmuziek en een tweede deel met
meer op feest gerichte muziek. Als nieuwe nummers kunnen we o.a. noemen:
“Dem Land Tirol die Treue” van Florian Pedarnig met zang van de voorste rij
van ons orkest. En dan het overbekende nummer “Egerland-Heimatland” van
Jozef Stepanek. Verder: “Musikanten Kirtag”, “Schwarzer Peter”, “Uplakaná”,
alle 3 van Thomas Zsivkovits van Blaskapelle Tschecharanka. Verder nog
“Kmotrenka” en “Bystrocicka” van de bekende componist Antonin Zvacek en
de Kuschel Polka van Peter Schad. In ieder geval een stevige pas naar voren
op het pad van de Tsjechische blaasmuziek. Hier zal het zeker niet bij blijven.
De muziekcommissie blijft op zoek naar passende nieuwe nummers. Ze worden beoordeeld door dirigent Jan van den Bosch en vervolgens dus “getest” op
de repetitie. Een paar stukken kwamen zelfs al in Calella op de pupiter. Nieuwe nummers geven altijd weer een impuls aan het orkest. Het niveau groeit
erdoor en de toehoorders hebben er zeker ook plezier aan. Wordt vervolgd...
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Op het jubileum van Marlenticka in Reijmerstok.

Dirgelländer Muzikanten

...het eerste optreden na onze zomervakantie speelden de Dirgelländer
Muzikanten in Merode voor de Vrouwenbond Nieuwdorp. Op donderdagavond 27 juni troffen we een volle zaal
aan met enthousiast publiek dat “volle
gaas” klapte en juichte op onze muziek. Een prima opening van ons nieuwe seizoen.
… in Hoensbroek, in verzorgingscentrum Pergamijn speelden we, op zaterdag 6 juli, voor een klein gezelschap
bewoners die er een feestmiddag van
maakten bij zonneschijn.
... op zondagmiddag 7 juli gaven de
Dirgelländer Muzikanten acte de presence in Kotem (B) voor het jaarlijks
optreden bij de Ponderosa. Bij stralend
weer amuseerden wij de massaal aanwezige bezoekers met onze muziek.
...op zondagmiddag 14 juli waren de
Dirgelländer Muzikanten van de partij
in Reijmerstok voor een optreden op
de jubileummiddag van
de Blaaskapel Marlenticka. We
openden de
middag in
een goed
gevulde
tent. Minpunt was de
slechte bediening van
de aanwezige geluidsinstallatie. Het
lukte de
technicus helaas niet om alles goed in
te stellen.
… op zondagmiddag 21 juli lieten de
Dirgelländer Muzikanten van zich horen op het WMC in Kerkrade. De leden
hadden zich verheugd op het optreden
voor de Alm Partypower op het belangrijke Limburgse Muziekfestival. Door
de buitensporige temperatuur, zeker in
de tent, was het publiek maar mondjesmaat aanwezig in de snikhete accommodatie. We speelden eigenlijk
voor ons zelf en onze meegereisde
fans. Jammer dat we ons niet voor een
groter publiek konden presenteren,
waarop we eigenlijk wel gerekend hadden.
...op zondag 11 augustus tijdens het
14de Boerehoffiès, in Spaubeek, in een
prachtige omgeving voor dit feest. Muzikaal werd het feest geopend door de
Beaker Hofkapel. Om 17.00 uur was
het de beurt aan de Dirgelländer Muzikanten. Vanwege het schuttersfeest
in Sweijkhuizen en ook het minder
goede weer, was er minder publiek
dan verwacht. Natuurlijk mochten we
ook weer veel Vrienden van de Dirgelländer verwelkomen. We kregen veel
complimenten voor ons optreden en
een paar mensen van de organisatie
gaan tijdens de evaluatie voorstellen
om de Dirgelländer Muzikanten ook
weer te vragen voor hete Boerehoffiès
in 2014, maar dan als 1 orkest, omdat men onze muziek hiervoor meer
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op de Bühne …
geschikt vond dan de (feest)muziek
van de Beaker Hofkapel. Kortom, een
gezellige muzikale middag.
...op zondag 8 september op de Torenfeesten te Oud-Geleen. Het optreden van de Dirgelländer Muzikanten
in de tuin van de pastorie was een
voortvloeisel van een eerder optreden
in het WZC Oud-Geleen. De organisatoren van de Torenfeesten wilden het
traditionele Frühschoppen nieuw le-

Op de Torenfeesten
ven inblazen. Onin Oud-Geleen.
danks de
slechte
weersvoorspellingen kwam in de loop
van de ochtend de zon toch te voorschijn. De sfeer onder de bezoekers,
waaronder ook vele vrienden van de
Dirgelländer, was prima. Op een goed
verzorgde bühne konden de muzikanten van de kapel in drie blokken een
gevarieerd programma ten gehore
brengen, dat goed in de smaak viel
bij publiek en organisatoren.
...op zondag 4 augustus op het frühschoppen van voetbalclub fc Kempke,
Rekem. Enige leden van de voetbalclub hadden de Dirgelländer Muzikanten gehoord tijdens een koffieconcert in Rekem en ons geboekt voor
het echt ouderwets frühschoppen.
Het was een drukke, gezellig boel in
de partytenten op straat, onder een
heerlijk zonnetje, met rijkelijk vloeiend gerstenat. Jammer dat een aantal Vrienden van de Dirgelländer ons
niet hebben kunnen vinden in Rekem.
Vreemd, maar waar.
… op zondag 15 september op het
Tentefestein bij vv De Ster in Stein.
Bij mooi nazomerweer maakten we
onze opwachting in een schitterende
tent met dito bühne. Door misverstanden over de aanvangstijd begon
ons optreden voor onze eigen mensen, maar meer en meer kwamen er
nog bezoekers binnen. In de pauze
was er nog een verrassing: Jan
Smeets “zong” zijn imitaties van o.a.
Semino Rossi en Andreas Gaballier.
Dit zeer tot genoegen van onze
hoofdsponsor Walter Kuipers. De Dirgelländer Muzikanten zetten er een
goed optreden neer. Na ons volgden
de formaties Wahnsinn en Toncadie
de tent ook in hogere sferen brachten. Zeker een geslaagde dag voor vv
De Ster en de Steinder Bök.
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Agenda
2013
Zo. 27 okt.
Zo. 3 nov.
Zo. 24 nov.
Zo. 15 dec.
2014
Vr. 3 jan.

2013-2014
Steinder Oktoberfest, Fanfarezaal Stein, vanaf 14.00 u.
WZC De Moutheuvel Stein 14.00-15.30 u.
Orbis Sint Jansgeleen 15.00—16.30 u.
Vriendendag van “de Vrienden van de Dirgelländer”.

Opening jubileumjaar tijdens Nieuwjaarsreceptie Gem. Stein
vanaf 19.00 u.
Zo. 12 jan. CD-Presentatie/Nieuwjaarsborrel, Merode vanaf 14.00 u.
30/31 aug. 50 jaar Dirgelländer Muzikanten gecombineerd met het 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.

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Oktoberfest Calella 2013...
...Voor de derde keer reisden de Dirgelländer Muzikanten van 28 september

tot 5 oktober naar het Oktoberfest in Calella - Spanje. Met de dubbeldeks
pendelbus en per vliegtuig toog de groep naar de Spaanse Costa Brava. In de
Op de bühne in de feesteetzaal van Hotel Kaktus Playa was het steeds weer een gezellige boel met
tent in Calella (S.).
onze groep van 86 (!)personen. Tot zijn eigen verdriet en onze grote schrik
kon zanger Jack van Rossum (en Mia) op het laatste moment niet mee wegens ziekte. We konden echter gelukkig
Jean Janssen strikken om de zangpartij over te nemen. Jean
heeft er op de heenreis flink op zitten zweten, maar alles
liep naar tevredenheid. Jean, onze hartelijke dank daarvoor;
Jack, van harte beterschap. Zingend liepen we mee in de
openingsstoet door Calella. De optredens in de feesttent op
zaterdag– en woensdagavond, bij de kerk en nog bij de
strandtent, met Jean en Nic als extraatje op Wiener, brachten veel plezier. Een aantal “Vrienden” en “Vriendinnen” had
zich voor de tent zelfs in Dirndl en Lederhosen gestoken. De
excursie naar de Pyreneeën (door Henk georganiseerd) liet
een groot deel van de groep de indrukwekkende charme van
het Spaanse bergland ondergaan in Rupit en in Besalú.
Daarop werd ook nog ad hoc een bezoek aan Barcelona geboekt met Henk alweer als regelaar. Wie kan dat ook beter? Daar stonden Parc Güell, de Sagrada Familia en het centrum op het programma. Het einde van deze dag viel letterlijk in het water door een daverend onweer. Er was tijd genoeg om van het
mooie weer en het strand in Calella te kunnen genieten. Er is ook flink gewandeld, overal trof je de mensen van de Dirgelländer Muzikanten en hun Vrienden aan. ’s Avonds bood het hotel nog het nodige vertier met o.a. Flamencodansers. Ook daar natuurlijk weer de nodige mensen van onze groep. Van verveling was dus geen sprake. Het tekort aan slaap zal inmiddels wel zijn ingelopen. Calella 2013 zal in goede herinnering blijven. Overigens, wie een impressie wil zien; er zijn massa’s foto’s gemaakt die nu binnen de groep circuleren
en via facebook te zien zijn.

Staccato...

De Dirgelländer Muzikanten hebben de CD-opnames afgerond.
De presentatie van de CD is gepland op zondagmiddag 12 januari 2014.
De naam voor de nieuwe CD zal dan ook worden bekend gemaakt.
De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire.
De Dirgelländer Muzikanten waren in september/oktober in Calella (S).
Voor september 2014 staat weer een reis naar Oberbayern gepland.
Over deze reis naar Altenau in Oberbayern houden we u op de hoogte.
We organiseren het 1e Steinder Oktoberfest.
De Dirgelländer Muzikanten doen dat samen met
de Vrienden van de Dirgelländer.
Het 1e Steinder Oktoberfest wordt gehouden op zondag 27 oktober 2014.
Deze datum staat zeker al in uw agenda.
We hopen veel fans en “Vrienden” te mogen begroeten
Onze fanclub groeit en groeit
Er zijn inmiddels al zo’n 130 (!) Vrienden van de Dirgelländer
De vriendendag van de Vrienden van de Dirgelländer is op 15 december.
De Dirgelländer Muzikanten vieren in 2014 hun 50-jarig (!) jubileum.
De contactpersonen van de Vrienden van de Dirgelländer hebben een

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

stichting opgericht.
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Solo voor...

In deze rubriek maakt
U kennis met de leden
van de Dirgelländer
Muzikanten. Dit keer
onze trompettisten Jo
Faber en Jos Vranken

Jo Faber

Jos Vranken

De trompettisten van de Dirgelländer Muzikanten komen dit keer samen aan het woord. Jo en Jos vullen
deze stemmen al jarenlang in bij onze kapel. Samen vormen ze een ingespeeld duo. Het woord aan Jo:
“Ik ben geboren 1944 in Sittard. In mijn
familie in Limburg en Friesland speelden
zo’n 22 familieleden een instrument , variërend van piccolo tot bas. Vanzelfsprekend zou ik ook muzikant worden. In april
1953 kreeg ik een piston in de handen
gedrukt, enkele lessen en de boodschap:
ga naar de zolder en probeer er maar
eens wat geluid uit te krijgen. Na enige
dagen lukte dat en via de Harmonie St.
Cecilia Oud-Geleen kwam ik op de muziekschool in Geleen, waar ik 3 jaar les
had van trompettist Jo Dieteren. Daarna
kwam ik, via dansorkest Arno S (Born),
De Sjoutvotte kapel (Kluis/Geleen), Philips kapel (Sittard), De Elsener Band
(Nieuwstadt) uiteindelijk in 1980 bij de
Dirgelländer Muzikanten. In de 33 jaar bij
de Dirgelländer Muzikanten heb ik heel
wat mogen meemaken. Onvergetelijk was
het eerste uitstapje in 1986 naar Bunnen
en de eerste concertreis naar Calpe
Spanje in februari 1995. Daarop volgden
Taxenbach Oostenrijk, Winterberg Duitsland, Hodonin Tsjechië, Praag Tsjechië,
Sobeslav Tsjechië en 2 keer naar Calella
Spanje en het afgelopen jaar naar Altenau Zuid Duitsland. Dit jaar weer naar
de oktoberfeesten in Calella Spanje.
Jos is 1e trompetist bij de Dirgelländer Muzikanten.
“Op mijn 8ste begon ik met trompet bij de
kon. harmonie St Caecilia Beek waar ik 4
jaar muziekschool volgde en de diploma`s
t/m D behaalde. Ik speelde toen ook veel
concoursen wat soms stress opleverde,
maar ook leuke ervaringen. Net als zo
velen heb ik ook op het punt gestaan om
te stoppen met de muziek, maar dankzij
mijn moeder ben ik toch verder gegaan.
Gelukkig maar, want muziek maken is
een van mijn grootste hobby’s. Tijdens
mijn diensttijd van 1974-1976 speelde ik
bij het tamboerkorps van de Koninklijke
Luchtmachtkapel in Nijmegen. Hoogtepunten in die tijd waren Taptoe Delft
(sinds 1975 in Breda) de vele shows in
binnen- en buitenland, samen met de
Luchtmachtkapel en op beëdigingen en
herdenkingen het spelen van de last post.
Tot 1980 speelde ik met veel plezier bij de
harmonie. Daarna speelde ik tot 1997 in
de fanfare van Stein. In de tussentijd was
ik ook 10 jaar bij big band Happy Sound,
3 jaar bij de Hierthaler Buben in Heer en
tussendoor hielp ik bij diverse verenigingen uit. In de late jaren 80 speelde ik met
enkele jongens van de fanfare in een licht
klassiek getint kwintet .In de jaren 90
speelde ik veel huwelijksmissen en ook
begrafenissen samen met orgel of piano.
Geweldige muzikale tijden. Toen ik gevraagd werd om bij de Dirgellander muzikanten te komen hoefde ik niet lang na te
denken. Deze muziek sprak me zeer aan.
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En dan nog diverse korte tripjes naar Duitsland.
Tussendoor was ik nog een kleine 8 jaar bij
de fanfare in Stein en omdat dat nog niet
genoeg was heb ik ook nog een koperkwintet gevormd met Jos Vranken, Karel Pantus, Henk Stortelder en Walter Steinhauer
met o.a. muziek van de Canadian Brass.
Helaas ging het kwintet na een jaar of 5
aan zijn eigen succes ten onder. In 2000
heb ik voor 8 jaren het voorzitterschap van
de Dirgelländer muzikanten overgenomen
van Jos Vranken. Tot op heden ben ik nog
bestuurslid.
Mijn voorliefde voor de Tsjechische blaasmuziek heeft er tevens toe geleid dat ik
sinds de oprichting in 2007 lid ben van de
Blaaskapel Holand’anka, die uitsluitend
Tsjechische blaasmuziek speelt in oorspronkelijke bezetting. In rustige momenten
mag ik ook graag luisteren naar licht klassieke muziek met de trompet in de hoofdrol. Ik heb dan ook een enorme bewondering voor de helaas overleden Maurice
André.
Tot slot: In februari 2013 heb ik samen met
mijn vrouw Etje Elzinga, waar ik al 47 jaar
lief en leed mee deel en die me nog altijd
steunt met mijn muzikale carrière, gevierd
dat ik 60 jaar muzikant ben. Ik krijg helaas
geen lintje of speldje omdat ik nooit als muzikant geregistreerd heb gestaan bij een
bond .”
We speelden veel van James Last (o.a.
vele jaren in de tent van de Steinder Bök);
maar nu is het repertoire in hoofdzaak Tsjechisch en Ernst Mosch. Deze muziek kunnen we dankzij onze goede bezetting
prachtig ten gehore brengen. In 1994 hebben de Dirgelländer een nieuwe start gemaakt nadat diverse leden gestopt waren.
Ik ben toen 6 jaar voorzitter geweest. We
zijn op zoek gegaan naar nieuwe leden en
muziek en na een tijdje hadden we alles
weer onder controle. In die tijd hebben we
ook een paar demo-cdtjes opgenomen.
Momenteel hebben we een complete CD
(16 nummers) opgenomen waar we met
veel plezier aan gewerkt hebben. Ook tijdens onze vele optredens waaronder onze
geweldige buitenlandse reizen naar Belgie,
Duitsland, Tsjechië, Spanje en Oostenrijk,
geniet ik nog steeds van onze mooie blaasmuziek en natuurlijk van de mensen die we
laten genieten van onze muziek. Het oprichten van de Vrienden van de Dirgelländer is een groot succes. We zien hen vaak
bij onze optredens. Ook het K&S Dirgelenfeest is ieder jaar een succes waar we heel
trots op zijn. In 2014 zullen we ons 50- jarig
bestaan vieren wat voor ons natuurlijk ook
weer een druk maar vooral een muzikaal
jaar gaat worden met vele hoogtepunten
zoals CD-presentatie, het tweedaags
jubileumfeest en de reis naar Altenau. Ik
ben inmiddels 50 jaar muzikant en met
Henk en Jo het langste lid van de kapel. En
nog steeds geniet ik van muziek en zeker
van onze muziek.”
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Grüss Gott, 1e Steinder Oktoberfest!
Het 1e Steinder Oktoberfest staat compleet in de steigers. De Dirgelländer
Muzikanten, en de Vrienden van de Dirgelländer hebben samen de organisatie aangepakt. Nu staat het te gebeuren op zondag 27 oktober a.s., in
de Fanfarezaal in Stein, vanaf 14.00 uur. We zullen de gasten ontvangen in
Weiss-Blaue sfeer en met een Bayerisches Angebot aan dranken, drankjes,
Kaffee und Kuchen en allerlei hartige Beierse lekkernijen, koud en warm.
Alles overgenomen van het originele Münchner Oktoberfest. Maar dan wel in
het klein, natuurlijk! We hopen veel bezoekers in Dirndl en Lederhosen te
kunnen verwelkomen, want dat past natuurlijk bij het Oktoberfest en maakt
de originele sfeer pas compleet. Voor de opening tekent burgemeester Mevr.
Leurs-Mordang, onder begeleiding van de wethouders!
Voor muzikaal vertier zorgen de Dirgelländer Muzikanten. Die Altböhmischen, maar ook Oberkrainer muziek, een zanger en muzikanten met diatonische harmonika’s, beter bekend als Wiener of Steierische zullen U verder
muzikaal verwennen. Alles wordt door een “Moderator” aan elkaar gepraat.
Natuurlijk kunt ook dansen. En er wordt een origineel Glückshafenspiel
(tombola) gehouden waar u mooie prijzen kunt bemachtigen. De hoofdprijs
is een bijzondere klapper! Het belooft dus een daverend feest te worden.
De Dirgelländer Muzikanten en de Vrienden van de Dirgelländer brengen
u in topstemming op het 1e Steinder Oktoberfest.
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.

Het K&S Dirgelenfeest 2013...
… is een groot succes geworden. De aanblik van de grotere tent met de
twee aangebouwde paviljoens was al een lust voor het oog. De grote bühne
bood veel ruimte voor de orkesten en de tenthoogte was ook comfortabeler.
Barbecue en koffie/gebak/ broodjes-bar hadden meer plaats. Het opbouwen
op de zaterdag gaf extra tijdruimte voor het uitproberen van een
aantal vernieuwingen. O.a. experimenteerden we met de presentatie
van onze gewaardeerde sponsoren. Het weer speelde niet echt mee
maar met de nieuwe tent konden we de buien goed de baas. De bezoekers kwamen in groten getale op het K&S Dirgelenfeest af. Al
vroeg in de middag was het gezellig druk, bij het optreden van de
Limburgse Boere Blaoskapel. Tijdens het eigen optreden van de Dirgelländer Muzikanten zelf was het zelfs stampvol. Achter de bar betekende dat “alle zeilen bijzetten”. Dankzij de hulp van onze Vrienden
van de Dirgelländer kwam alles dik in orde. Marlenticka volgde ons
op met een mooi optreden. De gezellige avond werd afgesloten met
Die Batseklatsers. Om 22.00 uur viel het eindsignaal van een geslaagd K&S Dirgelenfeest 2013. De maandag resteerde om alles weer op te
ruimen. Ook hier weer hulp van enkele Vrienden van de Dirgelländer.
Doordat er nu meer tijd is voor opbouwen en afbreken is er natuurlijk minder stress. Alle helpers en ook alle bezoekers een van harte gemeend DANK
JULLIE WEL!

Marlenticka aan het
werk op de bühne

Op de foto (van Henk Helwig LOS/Schakel/Trompetter) een impressie van de gezellige drukte op ons K&S Dirgelenfeest .

Op de pupiter…
… dit keer een musicus van eigen bodem: Freek Mestrini , 1946 geboren in Heerlen. Op 6-jarige leeftijd begint de muzikale carrière van Freek Mestrini bij de fanfare in Terwinselen (Kerkrade). Met 12
jaar begint Freek een trompetopleiding op de muziekschool. Op zijn 17-de (1964) mag hij
“voorspelen” bij de Marinierskapel. En met succes. Hij blijft er tot 1973. In deze tijd studeert hij aan
het conservatorium in Den Haag en Antwerpen trompet en muziektheorie.
Hij werd vooral bekend door zijn relatie met Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten,
waar hij vanaf 1973 gedurende 20 jaar werkzaam was als 1e Flügelhornist.
Naast uitvoerend en docerend musicus is Freek dirigent, muziekpedagoog en componist/arrangeur.
Inmiddels staat al wel onder zo’n 500(!) muziekstukken zijn naam. Het gaat vooral om werken voor
harmonie/fanfare en blaaskapel. Uit het Egerländer tijdperk stammen natuurlijk ook de nodige werken
met een Böhmisch/Egerländer karakter. Bij buitenlandse concerten horen we vaker zijn werk.
In 1994 richtte hij zijn eigen muziekuitgeverij "Wertach" in op in Kaufbeuren (D); later in Kaltental.
Naast eigen composities publiceert hij ook werk van andere componisten. Daarnaast opende hij een
muziekwinkel in Kaufbeuren. Zijn “Beierse wortels” zijn hier onmiskenbaar in terug te vinden.
Van 2001 tot 2006 was hij dirigent van de blaaskapel Egerländer Blasmusik uit Neusiedl am See (O).
Nog steeds geeft hij nationale en internationale workshops en cursussen voor trompet en bugel.
De Dirgelländer Muzikanten hebben in hun repertoire ook zijn muziek opgenomen: de bekende werken “Böhmischer Diamant” en “Goldene Tenorhörner”
Bij de “Böhmischer Diamant” opent het stuk met een tweestemmige passage voor duo Flügelhorn.
Het klinkt heel statig, langzaam als een koraal. Daarna komt het hele orkest aan het werk voor het
vervolg, in “gemütliches Polka Tempo”. Een prikkelende bassolo in het midden en een unisolo voor
het slot dagen het orkest uit. Met recht een Diamant.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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De nieuwe CD van de Dirgelländer

Muzikanten ...

…… De CD-opname is klaar. De stukken met zang zijn ook ingezongen door
ons zangduo Nelly en Jack. Het afmixen door opnameleider Arno op den
Camp en onze dirigent Jan van den Bosch nadert zijn voltooiing.
Er wordt nu nog gewerkt aan het speciale CD-boekje, met daarin informatie
over de 50-jarige Dirgelländer Muzikanten.
De selectie van een mooie, passende naam de nieuwe CD is ook afgerond.
Zoals al eerder geschreven zal de presentatie van de nieuwe CD plaatsvinden op zondagmiddag 12 januari 2014, aan het begin van ons jubileumjaar;
tegelijk met onze nieuwjaarsborrel. Er wordt een muzikaal middagprogramma aangeboden met natuurlijk de Dirgelländer Muzikanten en de Original
Maaskapelle, in de zaal van Brasserie Merode. Het bekend maken van de
naam van de CD is een van de programmaonderdelen. We beloven u alvast
een mooie middag met veel goede blaasmuziek. Presentatie is in handen
van Ton Lexis. T.z.t. ontvangt u nog verdere informatie.

De Vriendendag 2013...
De Vriendendag van de
Vrienden van de Dirgelländer
vindt plaats op
15 december
2014

De Vriendendag 2013 van de Vrienden van de Dirgelländer heeft even
plaats gemaakt voor het eerste Steinder oktoberfest. Maar op 15 december
a.s. is het weer zover. Het bestuur heeft een leuk programma in elkaar gezet. We gaan samen handboogschieten bij de Rozenjagers. Dat zal zeker het
nodige plezier opleveren. Daarna gaat het weer volgens goed gebruik naar
Merode voor een gezamenlijk etentje. De dag wordt afgesloten met gezellig
samenzijn onder de klanken van de Dirgelländer Muzikanten die speciaal
voor hun vrienden een mooi optreden zullen verzorgen. Verdere informatie
over tijden, kosten en aanmelding krijgt U via een apart bericht van de
Vrienden van de Dirgelländer.
Het aantal vrienden is inmiddels al gestegen tot boven de 130! Dat is dus
een behoorlijk grote groep. De Vriendendag wordt beslist weer een gezellig
drukke dag en een goede gelegenheid om de contacten binnen de groep te
onderhouden. Zet u de datum alvast in Uw agenda! Vriendendag van de
Vrienden van de Dirgelländer: zondag 15 december 2013!
Nadere info volgt.

Naar Altenau (Oberbayern) in 2014...

Met de Dirgelländer
Muzikanten naar
Oberbayern:
17 t/m 22 september
2014
Aanmelden bij Henk
Stortelder.

...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
met feestavond gepland met de Dirgelländer Muzikanten als gastorkest. Er
zijn intussen ook al verdere afspraken gemaakt. Van woensdag 17 t/m maandag 22 september zijn we weer onderweg in Zuid Beieren. We hebben, met
hulp uit Altenau, het uitstekende ****hotel Schillingshof in Bad Kohlgrub voor
een vriendenprijsje kunnen reserveren. Er zijn tot nu optredens afgesproken
in Freilichtmuseum Glentleiten, Bad Kohlgrub en Bad Bayersoien. Er is tijd
voor mooie excursies en leuke uitstapjes maar ook voldoende vrije tijd om
o.a. van de vele faciliteiten van het hotel (inbegrepen) en de omgeving in Bad
Kohlgrub te kunnen genieten. De herfst is overigens een mooie periode om de
Ammergauer Alpen te bezoeken. Er wordt nog gewerkt aan het invullen van
het reisprogramma. Maar, we hebben al enkele mooie excursies op het oog.
O.a. naar het leuke stadje Murnau met zijn mooie Markt. Verder nemen we
een kijkje in het Kochelsee Kraftwerk en het bijbehorende museum. Openluchtmuseum Glentleiten mag ook niet ontbreken. En… we denken aan een
bezoek aan een traditionele Almabtrieb, terugkeer van de Alm. We houden u
via het Dirgelen Nuujts natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. De eerste aanmeldingen voor deze leuke trip zijn overigens al binnen.

Fine…
Dirgelen Nuujts
het nieuwsblad van de

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

Tot slot nog.
U hebt het vast zelf meegemaakt. We kijken terug op een “feestrijk” seizoen. Het K&S Dirgelenfeest en ons bezoek aan het Oktoberfest in Calella
waren de grote klappers. Voor de steun op de beide evenementen zijn we
helpers en medereizigers van harte dankbaar. Het is mooi dat we op zo’n
fijne groep kunnen rekenen.
En nu: het 1e Steinder Oktoberfest op 27 oktober 2013.
Wij, de Dirgelländer Muzikanten en de contactpersonen van de Vrienden
van de Dirgelländer hopen vele vrienden te mogen begroeten op dit feest.
Graag tot dan.
Het volgende nummer van Uw Dirgelen Nuujts verschijnt in december 2013.
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