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De opmaat ... van Nummer 35
Hier is weer uw Dirgelen Nuujts met nummer 35.
Hopelijk is iedereen nog in goede gezondheid.
Het coronavirus beheerst nog steeds onze
realiteit. Maar er zijn ook lichtpuntjes en punten om naar uit te kijken. Wat denkt u
van een Oktoberfest am Tisch...? Verderop in
dit blad vindt u meer info hierover. Positief
blijven is het belangrijkste.
De agenda voor 2020 van de Dirgelländer Muzikanten is inmiddels leeg doordat alle activiteiten zijn afgezegd. Wel hebben we inmiddels enkele malen in de openlucht kunnen
optreden voor u, onze fans. Daarmee hebben
we De stilte doorbroken...
Desondanks presenteren we u in uw Dirgelen
Nuujts weer nieuws en informatie.
We hebben voor u Nieuws van de kapel...,
In Omaggio... dit keer een uitgebreid stuk
over Ernst Mosch ganz privat....
In Op de pupiter... dit keer een bijzondere
musicus en een muziekstuk van zijn hand.
Er is nieuws over Oktoberfest am Tisch..., en
het Dirgelenfeest 2021.... Verder is er weer
info over onze Nieuwe muziek..., enz. .
Ook de vaste rubrieken, zoals Agenda..., de
oproep voor de Rabo ClubSupport actie...,
en Staccato..., zijn er uiteraard weer.
Op de bühne... is er ook dit keer niet.
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier!
En, het belangrijkste, blijf gezond!

Het bestuur van de
“Vrienden van de
Dirgelländer”
Jan Smeets
046-4336323
E. jansmeets54@hotmail.com
Harrie Stijnen
046-4332828
E. hariestijnen@gmail.com
Nico Snackers
 06-23970502
E. jnsnackers@home.nl
Lid worden van “Vrienden
van de Dirgelländer”?
Neem even contact op met
een van de contactpersonen
en maak € 10,= over naar
IBAN nummer
NL08 RABO 0334 2807 29
t.n.v Stichting Vrienden van
de Dirgelländer.
U bent dan altijd op de
hoogte van het nieuws van
de Dirgelländer Muzikanten.

Nieuws van de kapel...
... De coronatijd houdt ons orkest van de bühne. Met “huiswerk” van onze
dirigent hebben we de muziekkwaliteit bij de Dirgelländer Muzikanten hoog
willen houden. Ook aan de nieuwe stukken hebben de muzikanten thuis gewerkt. U ziet, niet alles staat stil. En, sinds enkele weken kunnen we, onder
strenge voorwaarden, gelukkig weer samen repeteren.
Onze zoektocht naar invulling van de vrouwelijke zangstem heeft een positieve wending gekregen. Een enthousiaste geïnteresseerde zangeres bezoekt sinds enige tijd onze repetities. We zijn doende de muziek nu in te
studeren en af te stemmen op de mannenstem. Jack zal bij eventuele optredens voorlopig de zang alleen verzorgen. Daar biedt ons repertoire voldoende mogelijkheden voor.
We houden u op de hoogte.
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Ommagio...

Ernst Mosch met één
van zijn duiven

Met kleindochter Julia
op de tennisbaan

Ernst Mosch ganz privat...

... Het succesverhaal van Ernst Mosch is bekend uit vele publicaties.
Hij werd geboren op 7 november 1925 in het Egerland, Tsjechië. Meer dan
40 jaren lang maakte hij succesvolle, kenmerkende blaasmuziek. Zijn unieke
gevoel voor de titelkeuzes, tot op het bot gepolijste arrangementen en producties bezorgden de uitzonderlijke musicus het ene na het andere eremetaal; 29 gouden, platina en diamanten platen. Hij vulde de grootste concertzalen van de wereld, tot en met Carnegie Hall in New York. Het orkest vloog
er met een KLM toestel heen. Daarvoor moest Mosch ook zijn grote vliegangst overwinnen. Hij ontwikkelde zich tot een icoon in de muziekwereld.
Waar hij ook kwam, de zalen stroomden vol en het publiek jubelde. In 42
landen zijn er geluidsdragers van hem uitgebracht.
Zijn orkest, zijn muziek en zijn interpretatie zijn een voorbeeld voor andere
kapellen. Hij is feitelijk de grondlegger van de huidige kapellenmuziek.
Zijn privéleven is een ander hoofdstuk. Niet dat dat geheimzinnig is, maar er
is nooit veel over bericht. Daarom nemen we nu de kans om daar uitgebreider over te schrijven.
Bij Mosch was alles duidelijk en overzichtelijk. Zijn carrière kende geen rare
sprongen of vreemde bochten. Het draaide om de Böhmische blaasmuziek,
ondanks de toen populaire Rockmuziek, Neue Deutsche Welle of Discosound
kon hij grote triomfen vieren. Echter, meteen na de oorlog hield Ernst Mosch
zich bezig met jazz en swing. Hij speelde in Duitsland in bars en clubs van
het Amerikaanse leger, in de moeilijke na-oorlogse jaren zijn manier om als
muzikant met zijn gezin te overleven. Hij trouwde in 1945 met zijn Lydia.
Ze kregen drie dochters: Karin, Ellen en Brigitte.
"Ik hield en houd nog van Amerikaanse Big-Band-Muziek! Tommy Dorsey
was een idool voor me. Of Stan Kenton, of ook trombonist Bill Harris. Mijn
god, die speelde niet, hij sprak op zijn trombone. Daarom was ik toen meer
dan gelukkig dat ik in de bigband van Erwin Lehn bij de Süddeutsche Rundfunk kon komen.” “Wij jazzten daar dat het een lieve lust was”, vertelde hij
graag. Hij speelde er trombone. Dat had hij zich overigens zelf geleerd. In de
1950-er jaren geldt Mosch als een van de beste jazztrombonisten.
Bij het dansorkest van (Professor) Erwin Lehn kreeg hij in 1955 de kans om
zijn lang gekoesterde droom te verwezenlijken: een eigen blaasorkest met
muziek uit zijn thuisland Egerland. In 1956 richtte hij zijn orkest op, toen
nog onder de naam “Die Egerländer Musikanten”. Één van zijn eerste composities was Pfeffernüsse, ook uit 1956, een polka voor blaasorkest met een
solo voor 3 trombones (te vinden op you tube). De titel verwijst naar de pepernoten, zoals men die bij ons in Nederland maar ook in Duitsland kent.
Ernst Mosch pulseerde innerlijk van passie voor de muziek, met een immense drang naar perfectie. Bij hem was niets clichématig of sentimenteel. Hij
trad bijvoorbeeld nooit op bij verkiezingsbijeenkomsten: "Ik ben apolitiek,
net als mijn muziekstukken. Voor mij telt uitsluitend de muziek en ook nog
alleen dan wanneer die goed is.” "Heile Welt? Was gibt es Schöneres, als
heile Welt" zei Ernst Mosch ooit en hij meende het serieus.
Daarbij stond hij met beide benen stevig op de bodem van de feiten.
Deftigdoenerij imponeerde hem niet.
Hij had een grote liefhebberij aan het houden van sier- en postduiven
en bij de bijeenkomsten van zijn duivenfokkersvereniging
was hij regelmatig aanwezig. Met zijn duiven behaalde hij
bijna net zo veel prijzen en huldigingen als met zijn muziek.
In zijn krap bemeten vrije tijd was hij thuis bij zijn familie
en ging dan graag naar de tennisbaan met zijn kleindochter
Julia. Daar werd flink met het tennisracket gezwaaid en
daarna dronk hij dan een glas mineraalwater.
Hij genoot van lange wandelingen met zijn hond, zocht de
rust op bij het vissen met de hengel en hij nam graag deel
aan het gemoedelijke leven in zijn woonplaats UnterGermaringen. Hier, in de mooie Allgäu vond hij de kracht die hij
voor zijn veeleisende en vermoeiende muzikantenleven nodig
had. Lekker doorzakken bestond voor hem niet en ook aan stopVissen was een
pen dacht hij nooit. Ernst Mosch was overtuigd: "Een musicus zet
andere hobby
er niet zelf een punt achter. Dat doet iemand anders ..."
Ernst Mosch stierf op 73-jarige leeftijd op 15 mei 1999 in Germaringen.
Op zijn bidprentje staat zijn foto in orkestuniform met daaronder de tekst:

Wer ihn kannte, weiss was wir verloren!
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Agenda 2020 - 2021
2020 (Door afzeggingen (bijna) leeg. We kijken wel al vooruit naar 2021!)
Za. 12 sept. Open Air optreden bij brasserie Merode. 13.30-15.15 uur.
Zo 27 sept. Steinder Mannenkoor De Grous vanaf 16.00 uur. Afgezegd.
Zo 11 okt. 8ste Steinder Oktoberfest. Verplaatst naar 2021.
Za 17 okt. Kaulille (B) Eedbroederschap St. Sebastianus. Verplaatst naar 2021
Za 14 nov. De Lemborgh Sittard (Afgezegd).
2021
Zo. 14 mrt. Sankt Sebastian (D) Investitur der Schützen (OV en besloten!)
Ma. 5 apr. Kikaconcert Schaijk, Blaskapelle Fresia. (OV).
Zo. 29 aug. Dirgelenfeest (info volgt).
Za. 16 okt. Kaulille (B) Edele Eedbroederschap (OV en besloten!)
Zo. 17 okt. 8ste Steinder Oktoberfest
Zo. 24 okt. Die Lerchenwald Musikanten Asenray, jubileum (OV).

Op de pupiter...

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

... Dit keer de kapelmeester van Blaskapelle Gloria: Zdenek Gursky (*1954).
Gursky is trompettist en componist. Zijn eerste muzikale schreden zette hij
op 12 jarige leeftijd met trompetles en hij kwam al snel in een jeugdblaasorkest waarin ook andere bekende musici zoals Jan Slabak, Vladimir Pfeffer en
Milos Prochaska hun carrière begonnen. Met dit orkest maakte Zdenek Gursky
tournees door heel Europa. Toen hij 18 was richtte hij een dansorkest
op waarin hij ook gitaar speelde. In 1973 kwam hij bij de toen al
vermaarde kapel Mistrinanka. Daar speelde hij 20 jaar lang trompet.
In 1993 stichtte hij met collega’s de muziekuitgeverij Gloria. Een jaar
later volgde de oprichting van Blaskapelle Gloria, als uitgeverij-orkest
voor het inspelen van de werken.
In 2000 werd Gloria Europameister in het Duitse Meihingen.
Inmiddels is Blaskapelle Gloria een beroemde kapel. Ze is bekend door
haar eigen sound waarbij de zang en de trompetten een belangrijke rol
spelen. Bijna jaarlijks zijn ze te horen en te zien in Kessenich (B). Intussen kijkt Zdenek Gursky terug op een oeuvre van meer dan 700 (!)
werken. Zijn stuk Kouzelné klarinety, Zauberhafte Klarinetten, staat
sinds kort op het repertoire van uw Dirgelländer Muzikanten .
Gursky’s vrouw Miluska schrijft de expressieve zangteksten bij de muziek. Sinds 2006 verzorgt hun dochter Sylvie de presentatie op de
bühne, op amusante en informatieve wijze; ook in het Duits.
Koelzené klarinety is een solo bravourstuk voor twee klarinetten. Onze
klarinettisten Eric en Serge hebben er flink aan geoefend. Dat moet
ook wel want het is een pittig ”Mährisch” stuk met een hoog tempo.
Aan het einde wordt het nog eens versneld. Hopelijk zijn we spoedig in
Zdenek Gursky,
de gelegenheid het voor u ten gehore te brengen.
Anders moet u even op you tube kijken. Veel plezier.
leider van Blaskapelle
Gloria

Oktoberfest am Tisch...
... Onder die naam willen we, samen met de Vrienden van de Dirgelländer, de
liefhebbers toch een gezellig (aan)gepast feest aanbieden.
Dirndl en Lederhose kunnen uit de kast.
Samen met Brasserie Merode hebben we een driegangen diner in Oktoberfeststijl ontwikkeld. Natuurlijk met bijbehorende muziek. Daarvoor tekent
het duo Rasss Echt. We hebben drie avonden gepland: zaterdag 10 en
zondag 11 oktober en zaterdag 24 oktober. Begin is om 16.30 uur en de uiterlijke eindtijd is 22.30 uur. Op 24 oktober zijn nog plaatsen vrij.
Met een uitgebreide Kalte Platte, daarna een halbes Hendl of een Schnitzel
(naar keuze) en een Oktoberfestdessert willen we onze gasten verwennen.
U kunt zich opgeven bij Harrie Stijnen (harie.stijnen@gmail.com).
Geef daarbij ook uw keuze voor het hoofdgerecht aan.
Uw betaling op IBANnr. NL45RABO 0328863777 t.n.v. Stg. Vrienden van de
Dirgelländer wordt per mail bevestigd. Pas dan is uw aanmelding definitief.
We voldoen natuurlijk aan de corona-maatregelen voor de horeca.
Er is dan ook voor beide avonden een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
En, wie ‘t eerst komt, ‘t eerst maalt. Dus, wees er op tijd bij.
Inschrijven is mogelijk tot 7 oktober.

Zin een een feestje?
Za. 10 , zo. 11 en zo. 24
oktober.
Oktoberfest am Tisch.
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het nieuwsblad van de

Dirgelländer Muzikanten
verschijnt elk kwartaal
voor de leden van
“Vrienden van
de Dirgelländer”.
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De stilte doorbroken...
... Het plan om in de open lucht, gewoon vrij toegankelijk en natuurlijk corona-proof, op te treden is al volop in uitvoering. Orkest en publiek moeten veilig zijn. Maar, toch willen we een compleet optreden presenteren.
Het eerste open air, op zaterdagmiddag 12 september bij Brasserie Merode
was een groot succes. Tegen de 100 bezoekers genoten bij heerlijk weer van
onze muziek in de open lucht. Als tweede open air optreden speelden we vóór
WZC De Moutheuvel op zondagmiddag 20 september; weer stralend weer en
veel publiek van de bewoners en voorbijgangers. We willen de stilte nog verder doorbreken met een derde optreden in Stein. Dirgelländer Open Air!
Vanwege het weer beslissen we dat natuurlijk op korte termijn.
Onze fans krijgen daarover info via de mail. Of, let op Facebook of onze site.

Steun de clubkas. Oproep aan alle vrienden...

De Rabo ClubSupport actie.
Stem tussen 5 en 25
oktober op de Dirgelländer
Muzikanten

... Dit jaar houdt de Rabobank haar sponsoractie Rabo ClubSupport al voor de
10de keer! En natuurlijk zijn Uw Dirgelländer Muzikanten weer bij de aangemelde verenigingen.
Net als de vorige keren kunnen alle leden van de Rabobank Zuid Limburg West
hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging. In ons geval dus
de Dirgelländer Muzikanten.
In de stemperiode van 5 t/m 25 oktober 2020 hebben de leden van de Rabobank zeggenschap over de verdeling van het gereserveerde bedrag van liefst
€ 400.000! dat daarmee naar het plaatselijke verenigingsleven stroomt.
Vorig jaar leverde dat een mooi bedrag op voor onze blaaskapel.
Bent u wel klant maar nog geen lid van de Rabobank, meldt u dan (kosteloos)
aan, evenals uw partner, op www.rabobankwestelijkemijnstreek.nl.
Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
In november maakt de Rabobank de uitslag bekend op haar website.
Uw stem is voor ons dus geld waard. Feitelijk kunt u ons steunen met 2 stemmen en ons zo, voor u zelf kosteloos, via de Rabobank een bedrag schenken.
U wilt ons toch zeker steunen? Doe dan mee aan de sponsoractie van de Rabobank Zuid Limburg West via de Rabo Bankieren App, of de link. Brengt u de
actie ook onder de aandacht van familie, vrienden en bekenden?

Nieuwe muziek…
...We hebben de stille corona-periode aangegrepen om een aantal nieuwe werken aan het repertoire toe te voegen. In de tijd zonder optredens kunnen we de
repetities goed invullen met het uitproberen en instuderen van nieuw repertoire.
Daar hebben we vorige keer al over geschreven. Nieuw zijn nu ook nog de instrumentale Mährische polka Falesna van de hand van Metodej Prajka en het
werk Prísahám, een tango uit de pen van Jaroslav Simek, met zang. Tango’s zijn
er in Böhmisch/Mährische stijl niet zo veel. Hopelijk kunt u ze binnenkort live
horen bij een van onze optredens. Overigens heeft de muziekcommissie nog een
hele lijst met potentiële nieuwe werken ter beschikking. U zult er nog van horen.

Staccato...
Diverse evenementen zijn afgelast vanwege het coronavirus.
Deze zullen mogelijk later doorgang vinden. U hoort er nog van.
Onder de titel Dirgelländer Open Air laten we van ons horen op buitenlocaties.
We speelden al bij Brasserie Merode en bij WZC De Moutheuvel. (Zie boven).

Onze muziekcommissie heeft weer een aantal nieuwe werken geselecteerd.
Het 8ste Steinder Oktoberfest is verplaatst naar zaterdag 16 en zondag
17 oktober 2021. Het programma van beide dagen is al rond.

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

Op 10 en 11 en 24 oktober a.s. presenteren we als alternatief Oktoberfest am Tisch.
Een driegangendiner in Oktoberfeststijl met muziek van duo Rasss Echt.
Hebt u interesse, geeft u zich dan snel op. (zie pagina 3 in dit blad).
Een zangeres bezoekt momenteel onze repetities.
Binnenkort kunnen we u hierover hopelijk verder informeren.
Kijkt u ook eens op onze nieuwe website en de nieuwe facebookpagina.

Fine…
... Ondanks de goede start van 2020 heeft het coronavirus een streep door de
rekening gezet. De repetities zijn weer gestart onder voorwaarden. Veiligheid
staat voorop. We houden enkele openluchtoptredens in Stein.
Houdt u onze media in de gaten voor alle actuele info!
Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt medio december!
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De sponsoren van

Dirgelen Nuujts...

… de onderstaande sponsoren ondersteunen ons via Dirgelen Nuujts.

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

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

Merodestraat 31
6171 XM Stein
Nederland
T 046-4339131

Café restaurant catering buffetten bbq vergaderingen koffietafels

Nieuwsbrief
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Vriendenvan
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In elke woning
bloemen van de Koning

SCHOENMAKERIJ

BASTINGS
Ruysdaellaan 8

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

Valderstraat 36

Voor het ambachtelijke vakwerk !

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