
 

 

Annemie Hermans 
 

Annemie studeerde in 1980 af aan de Pedagogische Academie in  

Sittard. Naast haar baan in het Vormingswerk begon zij in 1985 aan 

de Speciale Tijden Opleiding Schoolmuziek aan het Conservatorium 

te Maastricht, waarvoor ze in 1990 afstudeerde. In februari 1992   studeerde Annemie als eer-

ste in Nederland af voor het hoofdvak mandoline aan het Sweelinck Conservatorium in Am-

sterdam. Door de jaren heen nog diverse nascholings- cursussen op het gebied van schoolmu-

ziek, mandoline en management. 

 

Annemie richtte op 16-jarige leeftijd het Mandoline-Ensemble The Strings op in Stein en vijf 

jaar later het Mandoline-Orkest The Young Strings (Bij dit laatste orkest veranderde een paar 

jaar later de naam in Mandoline-Orkest The Strings). Annemie is al sinds de oprichting diri-

gente en secretaris van beide orkesten. Zij arrangeert voor deze twee ensembles veel werken. 

Het grootste succes met het ensemble bestond uit het winnen van het laatste Wereldmuziek-

concours te Kerkrade in de hoogste divisi voor mandoline-orkesten en de resultaten op diverse 

buitenlandse concoursen en festivals. Ook met Mandoline-Orkest The Strings werden reeds 

diverse successen behaald op bondsconcoursen en binnen- en buitenlandse festivals. Sinds 

januari 2002 is Annemie ook dirigente van Mandoline-Vereniging Edelweisz uit Meers-

Elsloo. 

 

Annemie is reeds vele jaren Adviesraadlid van het Nederlands Verbond van Mandoline-

Orkesten en heeft daardoor taken als docente, examencommissielid en jurylid bij concoursen 

en festivals in binnen- en buitenland. Als secretaris is ze verbonden aan de Federatie van 

Limburgse Mandoline-Verenigingen. Van oktober ’04 tot oktober ’09 was ze president van 

The European Guitar and Mandolin Association. Ook was ze meer dan 18 jaar lang docente 

en eerste mandolaspeelster bij het Landeszupforchester Nordrhein-Westfalen en speelt zij 

barokmandoline en mandolone in barokmuziek-ensembles. Ze doceerde bij het Europees 

Jeugd Mandoline en Gitaarorkest en was daarmee o.a. in Duitsland, Italië, Griekenland, 

Luxemburg en Italië.  

 

Annemie is hoofd Muziekschool Kumulus te Maastricht. Verder geeft zij mandoline-

technische opleidingen voor de Federatie van Limburgse Mandoline-Verenigingen, het Ne-

derlands Verbond van Mandoline-Orkesten en de Bund Deutsche Zupfmusiker . Ze is lid van 

de Culturele Werkgroep van de Gemeente Stein, met als hoofdtaak het organiseren van con-

certen in het Terpkerkje te Urmond en sinds januari 2010 is ze benoemd als lid van de Provin-

ciale Adviescommissie Cultuur. 

 


