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Hier is weer de nieuwe uitgave van uw Dirge-
len Nuujts. We kijken terug op een geslaagd 
jaar voor de Dirgelländer Muzikanten. En dat 
in meerderlei opzicht. Het was het jaar van 
de CD opnames en een jaar met een ruim 
aantal optredens.  Verder noemen we de reis 
naar Calella in Spanje; het druk bezochte 
K&S Dirgelenfeest en natuurlijk het geslaagde 
1e Steinder Oktoberfest. In dit nummer weer 
bekende rubrieken en  nieuws rond Uw Dir-
gelländer Muzikanten. Dit keer staat onze 
bassist in de rubriek Solo voor… Het laatste 
nieuws over onze nieuwe reis naar Altenau 
in Oberbayern in september a.s.. In Op de 
bühne… weer u een terugblik op de activitei-
ten van de Dirgelländer Muzikanten in de af-
gelopen periode. Er is informatie over de 
nieuwe CD. En natuurlijk weer een bijzonder 
musicus Op de Pupiter…. In  Nieuwe mu-
ziek… informatie over onze muzikale onwik-
keling. En dan nog…, even terugkijken op het 
1e Steinder Oktoberfest en op de Vrien-
dendag 2013. Een kort verhaal over subsidie 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, sponso-
ring van K&S en onze nieuwe aanschaf. Kort-
om, er is weer het nodige te melden over de 
Dirgelländer Muzikanten. We wensen U veel 
plezier met het doornemen van de 8ste uitga-
ve 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 
IBAN nummer  
NL92RABO167754467  
t.n.v. J.H. Stijnen                  
o.v.v. Vrienden van de Dir-
gelländer. 
U bent dan altijd op de  
hoogte van het nieuws van 

de Dirgelländer Muzikanten. 

De opmaat ...  van nummer 8 

          Dirgelen Nuujts  

Nummer 8 
 

december 2013 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
 

Voorzitter:                     
Rob Lamkin 
 

Secretaris/PR:                     
Henk Stortelder 
 

Penningmeester:                 
Jack van Rossum 
 

Bestuursleden: 
Jo Faber 
 

Peter Notten        
        …………… 
 

Muzikale leiding: 
Frits van den Bosch 
 

Repetitor: 
Jan van den Bosch 
        …………… 
 

Contact: 
Henk Stortelder 
Smeetsstraat 70 
6171 VD Stein NL. 
 

tel. 046-4337868 
      06-57342358  
 

mail. h.stortelder@home.nl 
 

Rabobank:  
IBAN: NL98RABO0149252870   
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Nieuwe muziek ...  
Al eerder informeerden wij u over “nieuwe” stukken in het repertoire van de 

Dirgelländer Muzikanten. Het aantal nummers dat is uitgeprobeerd op de re-
petities en daarna opgenomen in de muziekmap breidt zich steeds meer uit. 
Bij optredens komen deze werken dus ook vaker op het programma. Een uit-
daging voor de muzikanten en verrassend voor ons publiek. Als nieuwe num-
mers konden we weer toevoegen: “Lojza” van Antonin Pavlu’s, “Ta Nase Kape-
la” van Jan Slabak, “Drei weisse Birken” van Paul Lember’; zeer bekend van 
Ernst Mosch und seine Original Egeländer Musikanten. Nieuw is ook “Dva Su-
permani”, een stuk met een mooie solo voor tenorhoorn en bariton, van Zde-
nek Gurský. Verder nog “Breclavanka” van Metodej Prajka en de Kuschel Polka 
van Peter Schad. In ieder geval weer enkele stevige passsen naar voren op 
het pad van de Tsjechische blaasmuziek. Hier zal het zeker niet bij blijven. On-
ze muziekcommissie blijft speuren naar passende nieuwe nummers voor ons 
orkest. Ze worden beoordeeld door repetitor Jan van den Bosch en vervolgens 
dus “getest” op de repetitie en verder uitgewerkt. Dan duurt het even voordat 
de nieuwe nummers gebruiksklaar zijn voor het orkest en Jan van den Bosch 
zijn goedkeuring geeft. Soms moet er zelfs stevig aan worden gewerkt, dat is 
geen probleem.  
We weten waarvoor we het doen. Voor ons trouwe publiek.   

Dirgelländer Muzikanten  Stein 
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De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
In de laatste periode van dit jaar had-
den de Dirgelländer Muzikanten nog 
enkele optredens te verzorgen.   
... op zondagmiddag 27 oktober gaven 
de Dirgelländer Muzikanten natuurlijk 
acte de presence op hun eigen 1e 
Steinder Oktoberfest in de Fanfarezaal 
te Stein. Al vroeg in de middag was 
het publiek massaal aanwezig. Na de 
opening door burgemeester Mevr. 
Leurs-Mordang konden we de enthou-
siaste bezoekers met onze muziek in 
de goede stemming brengen. De reac-
ties uit de zaal logen er niet om. Van-
wege de gevraagde toegiften over-
schreden we zelfs de tijdslimiet die ons 
in het programma was toegemeten. 
...op zondagmiddag 10 november wa-
ren de Dirgelländer Muzikanten weer 
van de partij in Stein, in WZC De 
Moutheuvel. Zoals we gewend zijn, 
troffen we een goed met publiek ge-
vulde zaal. De bewoners verheugen 
zich blijkbaar op ons optreden en 
klapten en “schunkelden” flink mee 
op onze muziek. Ook de aanwezige 
familieleden lieten zich niet onbetuigd 
in hun applaus. Het is steeds weer 

een genot voor 
ons als muzi-
kanten om in 
een WZC de 
mensen zo 
veel plezier te 
bieden met een 
optreden. Ge-
weldig!    
…  op zondag-
middag 24 no-
vember lieten 
de Dirgelländer 
Muzikanten van 
zich horen in St. 

Jans in Geleen. De zaal van het huis 
zat, als gewoonlijk, goed vol met be-
woners en familie. We vinden het mooi 
om ook hier weer te mogen optreden. 
Dankbaar werk! Na afloop kregen we 

                                                   Dirgelen Nuujts  

 

Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

veel complimenten van bezoekers. 
We ontmoetten er ook nog de nodige 
fans. Dat is altijd leuk. De activitei-
tencoördinator van Odilia hoort blijk-
baar ook tot onze fans, getuige haar 
enthousiaste aankondigingen en 
dankwoorden.  
… op zondag 15 december op de 
Vriendendag van onze fanclub de 
Vrienden van de Dirgelländer. Na 
een leuke gezamenlijke competitie in 
handboogschieten in de middaguren, 
konden we in de zaal van Brasserie 
Merode met onze vrienden een gezel-
lige avond doorbrengen en genieten 
van een uitgebreid buffet. Speciaal 
voor onze fans speelden we een con-
cert om de vriendendag af te sluiten.  

Op de bijna 
traditionele 
openingsklan-
ken van Mu-
ziky, Muziky juichten en klapten onze 
Vrienden vol enthousiasme. Er werd 
“geschunkeld” en zelfs gedanst. Met 
Ty to Vís wilden we het concert afslui-
ten maar we kwamen niet om een 
allerlaatste verzoeknummer heen: 
Dem Land Tirol die Treue ontstak nog 
eens het muzikale vuur bij het pu-
bliek. Al met al een geslaagde Vrien-
dendag 2013. We kunnen ons geluk-
kig prijzen met zo’n achterban! 

In St. Jans te Geleen. 
Frits telt af: 1,2,3,4…. 

In Merode op de  
Vriendendag 2013 

De nieuwe CD van de Dirgelländer Muzikanten ...  
… De nieuwe CD van de Dirgelländer Muzikanten is klaar. Onze dirigent Jan 
van den Bosch en opnameleider Arno op den Camp hebben alles nog eens 
grondig onder de loep genomen en de laatste puntjes op de “i” gezet. Over 
puntjes gesproken: de doelstelling was, het produceren van een CD met alles 
tot in de puntjes afgewerkt. En dat is het ook geworden. We mochten al enke-
le stukjes beluisteren. Wat een sound! 

Het speciale jubileum CD-boekje, met veel fotomateriaal van de 50-jarige Dir-
gelländer Muzikanten is mooi uitgewerkt. Kopers vinden dat boekje natuurlijk 
bijgevoegd bij de CD. Zeker voor onze fans een leuk hebbedingetje. 
De presentatie van de nieuwe CD zal plaatsvinden op zondagmiddag 12 janua-
ri 2014, in de zaal van Brasserie Merode, aan het begin van ons jubileumjaar; 
tegelijk met onze Nieuwjaarsborrel. Het programma start om 14.00 u. Mevr.  
Leurs-Mordang, burgemeester van de Gemeente Stein, zal de presentatie ope-
nen en de van de allereerste CD in ontvangst nemen. Natuurlijk wordt dan ook  
de naam van de nieuwe CD bekend gemaakt. Daarna volgt een optreden van 

de Dirgelländer Muzikanten, die een aantal van de nummers van de CD live 
zullen spelen. Tot ca.18.00 u. zal de Original Maaskapelle het programma ver-
der vullen. U ziet, het wordt vast een mooie middag met blaasmuziek van de 
bovenste plank. Als presentator hebben we Ton Lexis kunnen strikken, die ons 
door de middag zal leiden. We zullen ook onze hele voorraad CD’s meebren-
gen, want we gaan er van uit dat er veel belangstelling voor zal zijn. We ver-
heugen ons er alvast op, op deze middag weer veel fans en vrienden te mogen 
begroeten.     
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Staccato... 
De Dirgelländer Muzikanten vieren in 2014 hun 50-jarig (!) jubileum. 

De Dirgelländer Muzikanten bereiden zich voor op een daverend  
     Jubileumjaar, 2014. 

De nieuwe CD van de Dirgelländer Muzikanten is klaar. 

De CD wordt gepresenteerd op zondagmiddag 12 januari 2014. 

Deze datum hebt U vast en zeker al in uw agenda gezet. 
De Dirgelländer Muzikanten blijven werken aan nieuw repertoire. 

De Vriendendag 2013 is een groot succes geworden. 

Onze fanclub groeit en groeit tot zo’n 150 (!) Vrienden van de Dirgelländer 

Het 1e Steinder Oktoberfest is een groot succes geworden. 

Op 26 oktober 2014 organiseren we het 2e Steinder Oktoberfest. 

De Dirgelländer Muzikanten doen dat weer samen met  
     de Vrienden van de Dirgelländer.  
De Dirgelländer Muzikanten gaan in september a.s. opnieuw naar 
     Altenau in Oberbayern.  
De bus en het hotel zijn al zo goed als volgeboekt. 

De datum van de infoavond voor deze reis volgt t.z.t. 

Denkt U aan het overmaken van de contributie voor 2014 voor 
     de Vrienden van de Dirgelländer. Alvast dank. 

     Dirgelen Nuujts  

 

Agenda  2014     

Agenda-aanvullingen volgen.          
Zie ook onze webpagina: 

www.dirgellander.nl  

vr. 03 jan.  Opening jubileumjaar op Nieuwjaarsreceptie Gem. Stein, 
  vanaf ca. 19.30 uur 
zo. 12 jan.  CD-presentatie/Nieuwjaarsborrel vanaf 14.00 uur in Merode  
za. 22 maart Zonnebloem NL Doet, Fanfarezaal Stein,14.00 - 17.00 u. 
za. 12 april Limburgse Boerebloaskapel, zaal Vroemen Genhout,  
  20.00 – 21.45 uur 
zo. 06 juli Ponderosa Kotem, alternatief OLS in Grevenbicht? 
30/31 aug. 50 jaar Dirgelländer Muzikanten  
  in combinatie met K&S Dirgelenfeest; info volgt t.z.t. 
17-22 sept. Concertreis naar Altenau-Oberbayern;  
  datum infoavond volgt.   
28 sept. Vriendendag,  info volgt t.z.t. 
zo. 05 okt. Kapellentreffen Judaska in Hout-Blerick; tijden volgen t.z.t. 
zo. 26 okt. 2e Steinder Oktoberfest, info volgt t.z.t. 
zo. 23 nov. Orbis St. Jans Geleen, 15.00 – 16.30 uur 

De Vriendendag 2013... 
De Vriendendag 2013 van de Vrienden van de Dirgelländer heeft even 
plaats gemaakt voor het eerste Steinder Oktoberfest. Maar op 15 december 
was het dan zover. Het contactpersonen hadden een leuk programma opge-
zet. We begonnen met handboogschieten bij de “Rozenjagers”. Het was er 
behoorlijk druk. Bijna 100! Vrienden en Vriendinnen en 
“Dirgelländer” hadden zich verzameld bij de schietbaan. 
Na de nodige instructies kon, onder begeleiding, de on-
derlinge competitie beginnen. Dat gaf nog een spannen-
de afsluiting. Twee dames moesten na een ex aequo 
eindstand aantreden voor een “shoot-off” om de winna-
res te bepalen: Lieke Schmeitz. Bij de heren lag dat dui-
delijk: Wil Hanssen. De winnaars werden geëerd met 
een fles wijn. Een demonstratie van enkele 
“Rozenjagers” gaf een goede indruk over wat er bij deze 
sport allemaal komt kijken. Daarna ging het hele gezel-
schap naar Brasserie Merode voor het gezamenlijk 
etentje. Patrick en zijn team hadden goed hun best ge-
daan, getuige de grote eetlust van de Vrienden en 
Vriendinnen. Na het eten was het tijd voor enkele gezel-
lige uurtjes onder het genot van muziek van de Dirgel-
länder Muzikanten die speciaal voor hun vrienden een 
optreden verzorgden. De loterij die werd gehouden le-
verde nog blije gezichten bij de prijswinnaars op.   
Het aantal vrienden nadert inmiddels al de 150! Dat is dus een behoorlijk 
grote groep. Ëén van de dames van de Vrienden was zelfs uit Australië geko-
men om mee te kunnen feesten. Tenminste, dat waren de woorden van spre-
ker Jan Smeets van de contactpersonen. De Vriendendag was beslist weer 
een geslaagde bijeenkomst. Er werd stevig gebabbeld om de contacten bin-
nen de groep te onderhouden, maar ook geconcentreerd geschoten. Volgend 
jaar weer? Ja! Zet u de datum alvast in Uw agenda! Vriendendag van de 
Vrienden van de Dirgelländer: zondag 28 september 2014! 

De Shoot-off op de  
Vriendendag 2013 

tussen Lieke en Elly 

 

Maakt U a.u.b. tijdig Uw 

contributie voor 2014,  € 10,-  

over naar  

“de Vrienden van de 

Dirgelländer”. 

(bankreknr. zie pagina 1)  
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Solo voor... 
In deze kennismakingsrubriek komt 
nu de bassist van de  Dirgelländer 

Muzikanten, Karel Pantus, aan het 
woord. Karel vult met zijn lage stem 
het fundament van onze muziek in. 
Karel: 
“ Music was my first love… 

Op onze voordeur zijn de eerste no-
ten van deze melodie aangebracht. 
Dit is niet voor niets. 
Op 7 -jarige leeftijd maakte ik al 
kennis met zingen, mede door mijn 
ouders, die beide in een koor zon-
gen. Op 11-jarige leeftijd ben ik in 
aanraking gekomen met de blaas-
muziek, zoals zo velen op bugel in 
de fanfare. Deze liefde is niet meer 
overgegaan.  
Door de muziek heb ik Sophie leren 
kennen. Ook onze zoon John en zijn 
vrouw Laura bespelen een blaasin-
strument. Onze kleinzoon van bijna 
twee jaar loopt ook al met mond-
stukken door het huis. 

Na 52 jaren blaasmuziek in de ver-
schillende vormen, is mijn passie er 
nog steeds. Ik kan nog steeds genie-
ten van de klanken van verschillen-
de muzieksoorten, vooral Tsjechi-
sche en Oberkrainermuziek. Luiste-
ren is mooi, maar zelf muziek ma-
ken vind ik nog mooier. Ik hoop dat 
ik het nog een lange tijd een instru-
ment kan bespelen. 
In de loop der jaren heb ik veel ple-
zier beleefd door de muziek. Of het 
nu om het opleiden van muzikanten 
ging, of als dirigent van drumband 
en jeugdfanfare, een tamboerkorps 
(militaire dienst), De Riesteländer  

In deze rubriek maakt 
U kennis met de leden 

van de Dirgelländer 
Muzikanten.  
Dit keer onze bassist  
Karel Pantus  

Muzikanten, Brassband Limburg; overal 
heb ik het mooie van muziek mogen 
ervaren. Ik heb ook ervaren dat, als je 
op de verkeerde manier leert blazen, 
het verkeerd kan gaan. 
In 1960 had men nog niet gehoord van 
ademsteun en non-press. Zo gebeurde 
het dat ik 25 jaar op de verkeerde ma-
nier heb geblazen. In 1983 betekende 
dit een 'sabbatical' van een jaar om 
mijn oorproblemen te kunnen oplossen. 
Nadat oud dirigent Jan Knops mij de 
juiste manier van blazen geleerd had, 
kon ik weer met mate mijn geliefde 
hobby uitvoeren. 

Mijn terugkeer bij de  Dirgelländer Mu-
zikanten als bassist is dan zeker ook 
gekomen door het soort muziek, maar 
ook door de gezellige groep. De muziek 
op de juiste manier uitvoeren blijft nog 
steeds mijn uitdaging. Volgend jaar 50 

jaar Dirgelländer Muzikanten is een 
absolute mijlpaal. Natuurlijk ook het 
maken en het uitbrengen van de CD. Ik 
ben erg benieuwd wat het gaat worden 
en wat 'andere' mensen er van vinden. 

Dat de Dirgelländer Muzikanten  zo'n 
grote vriendenclub hebben, geeft aan 
hoeveel plezier wij de mensen geven 
met onze blaasmuziek. Laten wij sa-
men proberen dit nog lang met passie 
en liefde in stand te houden.” 
 

De rubriek Solo voor...is bijna afge-
rond. In de volgende uitgave in maart 
sluiten de trombonisten Carool en Jos 
de serie af met hun bijdrage. De redac-
tie heeft al ideeën over de opvolger van 
de rubriek. Daarover laten we u de vol-
gende keer al wat meer horen.  

Onze bassist 

 Karel Pantus 

Ja, u leest het goed. De Dirgelländer Muzikanten hebben een nieuwe geluids-
installatie aangeschaft. Al langer werd de wens geuit voor betere versterking 
van diverse instrumentale secties. Vooral voor de klarinetten was dat duidelijk. 
Maar ook voor de balans van het orkest bij optredens zijn versterking en mo-
gelijkheden tot afregeling van de klank grote pluspunten. Dat was steeds goed 
merkbaar bij grotere optredens waar al een goede installatie voor handen was. 
Een dergelijke aanschaf vergt echter een grote investering. Het was de bedoe-
ling om in één klap alles te vernieuwen en te optimaliseren. Dat is nu mede 
mogelijk gemaakt door sponsoring van K&S Administratie– en Belastingadvi-
seur te Stein en een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dankzij 
hun gulle gaven waren we in staat een complete installatie aan te schaffen bij 
RB Soundservice Stein. Een nieuw mengpaneel inclusief versterking, voor de 
instrumentalisten ieder een (clip)microfoon, draadloze microfoons voor ons 
zangduo waarmee vrijelijk bewegen mogelijk wordt tot in het publiek. Drie 
aparte microfoons voor het slagwerk en een versterker voor de monitorboxen 
completeren de nieuwe installatie. Alles bij elkaar dus een hele mond vol, ze-
ker als je de bekabeling erbij neemt. Rob en René Bruisten van RB Soundser-
vice willen we danken voor de goede advisering en ondersteuning bij het afre-
gelen van de apparatuur en voor de kosteloze inbouw van diverse onderdelen. 
De sponsoren, K&S Administratie– en Belastingadviseur te Stein (Walter en 
Gertie) en het Prins Bernhard Cultuurfonds danken we van harte voor hun gul-

le opstelling. Met deze aanschaf zetten we met onze kapel, de Dirgelländer 
Muzikanten, zeker weer een flinke muzikale stap voorwaarts. Het plan is nu 
ook om zoveel als mogelijk te repeteren met de installatie om er goed gewend 
aan te raken. Het geeft toch een heel ander effect en daar hoort weer extra 
oefening bij. De eerste kennismaking met het nieuwe geluid is in ieder geval 
goed bevallen. Bezoekt u maar eens een van onze komende optredens. Bij-
voorbeeld tijdens de CD-presentatie op 12 januari a.s.. U hoort nog van ons!   

Nieuwe geluidsinstallatie... 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 
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Op de pupiter…              

                                                   Dirgelen Nuujts  

 

Führ di Gott, 1e Steinder Oktoberfest! 
Met deze Beierse afscheidsgroet kijken we nog even terug naar het 1e Stein-
der Oktoberfest. Uit de vele positieve reacties mogen we wel constateren dat 
het een geslaagde happening is geweest. De Fanfarezaal bood een schitterend 
beeld in Weiss-Blau, wat de gasten al snel in Bayerische sfeer bracht. Prachtig 
ook de vele bezoekers in Dirndl en Lederhosen. Dat past vanzelfsprekend bij 
het Oktoberfest en maakt de originele sfeer compleet. De muzikale invulling 
van het programma mocht er ook wel zijn. De Dirgelländer Muzikanten, en de 
Vrienden van de Dirgelländer hebben het feest geëvalueerd. De conclusie is 
duidelijk: in 2014 komt er een 2e Steinder Oktoberfest in de fanfarezaal in 
Stein. De organisatie en uitvoering zijn grondig nagelopen; we willen tekortko-
mingen volgende keer vermijden.  
Onze erkentelijkheid willen we uitspreken naar de muzikale inzet van de diver-
se groepen, met name Jean Janssen. Ook alle helpsters en helpers willen we 
hartelijk bedanken voor hun grote inzet. “Moderator” Lou Hameleers danken 
we voor het aan elkaar praten van de festiviteiten. Gulle gevers voor de prij-
zen van de tombola bedankt; vooral Math Beckers van Biesmans Tours voor 
de geweldige hoofdprijs van de tombola; en sponsor van alle lekkernijen,  
Harry Coumans van Snackpoint Harry, hartelijk dank.  
De Dirgelländer Muzikanten en de Vrienden van de Dirgelländer brengen u 
weer in topstemming op het 2e Steinder Oktoberfest, 26 oktober 2014. 
 

 

Het 2e  

Steinder Oktoberfest door de 

Dirgelländer Muzikanten  
en “de Vrienden van de 

Dirgelländer”. 

26 oktober 2014.  

Naar Altenau (Oberbayern) in 2014... 

...U weet het al: bij hun 50-ste verjaardag in 2014 reizen de Dirgelländer Mu-
zikanten weer naar Altenau in Oberbayern. De Dirgelländer Muzikanten zijn er 
gastorkest bij de feestavond van de Blaskapelle Altenau, die haar 60-jarig jubi-
leum viert. Van woensdag 17 t/m maandag 22 september zijn we weer onder-
weg in Zuid Beieren. We reizen met Math Beckers van Biesmans Tours comfor-
tabel per luxe bus. Standplaats is het uitstekende ****Hotel Schillingshof in 
Bad Kohlgrub. Het reisprogramma is deels al uitgewerkt en aan De Vrienden 
van de Dirgelländer toegestuurd. Bij de excursies en uitstapjes springt het 
bezoek aan de traditionele Almabtrieb (terugkeer van de Alm) in Krün, in het 
oog. Bij de intocht van het gepoetste en opgesierde vee en de begeleiders, 
maar ook op  de Bauernmarkt en de overige festiviteiten zullen we ons zeker 
amuseren. Ook de andere uitstapjes en excursies mogen er zijn: het Freilicht-
museum Glentleiten, het Walchensee Kraftwerk, het stadje Murnau, de Wies-
kirche zijn verdere hoogtepunten. De geplande optredens van de Dirgelländer 

Muzikanten, in Altenau, de Sonntagskonzerte in Bad Kohlgrub en in Bad Bay-
ersoien, zullen muzikale hoogtepunten zijn van de reis. Op de informatieavond 
krijgen de deelnemers meer inhoudelijke informatie over de reis en het pro-
gramma. Deze infobijeenkomst volgt t.z.t. in de zaal van Brasserie Merode.  

 
De Dirgelländer  

Muzikanten  in  

Oberbayern: 

17 t/m 22 september            

2014 

Infoavond volgt t.z.t. 

Fine…           

Tot slot nog. 
Wat was 2013 een super jaar voor onze vereniging de Dirgelländer Muzikanten . Wij, de Dirgelländer 
Muzikanten, willen graag iedereen voor de steun aan onze kapel in het afgelopen jaar dank zeggen. 
Vrienden, fans, helpers, sponsoren en gulle gevers, BEDANKT! 
Geweldig, om op zo’n fijne achterban te kunnen rekenen. 
We wensen u vast  
 

Fijne Feestdagen en een gezond en muzikaal 2014. 
 

De Dirgelländer Muzikanten brengen u in 2014 muzikaal weer in topstemming. 
  
Het volgende nummer van Dirgelen Nuujts verschijnt in maart 2014. 

Antonín Žváček (* 29 april 1907, † 4 september 1981), is een Tsjechisch musicus en componist. Hij 
wordt ook wel “koning van de mährische polka” genoemd. Als oudste in een gezin met  12 kinderen 
schreef hij met zes jaar zijn eerste lied “Das Rotkäppchen”. Zijn tweede compositie was de polka 
“Šuba”, genoemd naar de hond van de buren. Zváček werd met 14 jaar lid van de militaire kapel van 
het 6e Infanterie-Regiment in Olomouc. In 1928 ging hij naar de Koninklijke Roemeense Militaire Ka-
pel in Boekarest. Drie jaar later kwam hij weer terug en werd lid van de Politiemuziekkapel te Brno, 
waar hij later ook dirigent werd. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij muziekleraar en dirigent van het 
harmonieorkest van de stad Olomouc. Antonín Žváček schreef meer dan 500 (!)werken, marsen, 
polka’s en walsen. Zijn muziek is vaak geïnspireerd door vrienden en bekenden en aan hen, met naam,  

opgedragen. Diverse van zijn composities zijn in het repertoire van de  Dirgelländer Muzikanten opge-
nomen zoals Slepicka en Janoslavická. Van onze nieuwe stukken zijn Bystrocická, Kmotrenka en Uplaka-
ná van deze meester van zijn vak, de koning van de Mährische polka.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Polka
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Hopelijk tot ziens bij onze 

 

Jubileumactiviteiten 
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