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Van de redactie
Lieve lezers en lezeressen,
Een Kersteditie van de Mandogita, eigenlijk meer
een Nieuwsbrief in Mandogitavorm. Zo blijven we
toch een beetje met elkaar verbonden in deze rare
tijd, op dit moment weer in een strenge Lockdown.

Normaal gesproken zouden er nu diverse kerstconcerten te geven of te bezoeken zijn, helaas gaat dat dit jaar niet door. Niet fysiek tenminste,
maar…..Mandoline Orkest Estrellita heeft daar iets op gevonden! Als verrassing ergens in deze Mandogita een bijdrage van Estrellita met een Link naar
een compilatie van diverse kerstconcerten uit de afgelopen jaren. Geniet er
van!

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en ik hoop van harte dat we elkaar in 2021 weer allemaal kunnen
ontmoeten
Blijf gezond allemaal!
Hartelijke groet
Carla Meijran
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Beste leden,
Voor u ligt een speciale Kersteditie Mandogita met inbreng vanuit het bestuur.
We hopen dat de volgende Mandogita weer door de orkesten is ingevuld. Blijf
daarom uw stukjes sturen.

Nog steeds hebben we te maken met coronamaatregelen. Sommige orkesten
proberen de draad/ instrument op te pakken anderen durven dit niet vanwege
de leeftijd/ kwetsbare gezondheid van hun leden.
Allen missen we het “echte contact”. Het met elkaar kunnen zijn met familie en
vrienden, repeteren als orkest.
Een zware tijd, emotioneel maar ook maatschappelijk. Hoe zal het gaan als dit
voorbij is en wanneer is het voorbij? Hoe gaat het financieel? Kunnen we de
draad als orkest weer oppakken en verder gaan waar we zijn gebleven? Wanneer mogen we weer een concert geven? Of moeten we overgaan op You Tube
filmpjes? Maar hoe doe je dat?
Allemaal vragen waar elk orkest mee zit. Het Verbond kan niet op al deze vragen
een antwoord geven. Acties liggen bij de orkesten zelf.
Maar we willen en kunnen wel een luisterend oor bieden en meedenken met de
vragen. We kunnen problemen doorgeven aan de LKCA (Landelijke Koepelorganisatie voor Cultuur en Amateurkunst). Zij hebben contacten met het ministerie van OCW en andere overheden en informeren hen hierover en ze aan zetten
tot zo passend mogelijke ondersteuning voor de hele sector en tot snelle duidelijkheid over het samen musiceren.
Het enerverende jaar 2020 loopt op zijn eind. Kerst komt eraan. Voor velen zal
dit anders zijn dan andere jaren: geen kerstconcerten, kerstdiner met je familie.
En toch hopen we op goede dagen voor u. Dat u koestert wat er wel is. Voor
2021 hopen we op betere tijden en mogelijk ontmoeten we elkaar weer bij een
activiteit of concert.
Daarom voor u allen goede dagen gewenst.
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De penningmeester van het Verbond zal de in rekening gebrachte congreskosten
over 2020 in de maand december terug storten. Het Verbond heeft deze kosten
voor dit jaar laten vervallen omdat vanwege Corona is gekozen voor een digitale
Algemene Leden Vergadering.
Via de LKCA zijn we er van op de hoogte gebracht dat verenigingen bij hun eigen
gemeenten kunnen aankloppen voor geleden schade door Corona. Denk daarbij
aan schade die is geleden/kosten die zijn gemaakt voor het doorbetalen van de
repetitieruimte, dirigentenvergoeding en niet kunnen uitvoeren van jaarlijkse
acties die voorheen geld in het laatje brachten. Gemeenten hebben een financieel steunpakket van het Rijk ontvangen in het Gemeentefonds om hier de lokale
verenigingen mee te kunnen steunen.

AGENDA
In 2021 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden op zaterdag 17
april.
Ook hoopt het bestuur het Concours/Festival te organiseren in oktober 2021 en
de themadag in november 2021.
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Muziekhandel “de Rover”
Hardinxveld-Giessendam
gespecialiseerd in verkoop van

Instrumenten: mandoline, mandola, mandoloncello en gitaar
Wij leveren o.a. de merken: Albert & Müller, Knorr, Suzuki,Alhambra, Prudencio Saez en Rodriguez
Snaren:
Accessoires:

o.a. Thomastik, Hannabach, D’addario, Savarez en La Bella
diverse soorten stemapparaten, lessenaars, voetsteunen, hoezen,
koffers , enz

.
Verkoop instrumenten na telefonische afspraak
Damstraat 41
3371 AC Hardinxveld-Giessendam
Tel.: 0184-612366
Fax: 0184-612306
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Steek een kaars aan…………………….
Steek een kaars aan in het duister.
Laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.
Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister
naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.
H. Stufkens uit “Vrede voor jou”.
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Estrellita kerstconcert 2.0.2.0.
Normaliter was het orkest al druk doende het kerstprogramma in te studeren
om diverse, nieuwe en vaak uitdagende stukken te gaan leren
Bij iedere aanvang was “de nacht zo stil als het kon zijn”
Pianissimo, dat is voor het kerstgevoel wel zo fijn
Een muzikale kerstsfeer bieden, dat wil Estrellita ieder jaar nastreven
Zodat U mooie muzikale momenten kan beleven
Helaas geen traditioneel concert tijdens deze kerstnacht
We hebben echter voor U wel iets anders bedacht
en hebben een mooie kerstcompilatie voor U samengesteld
Een programma, dat diverse hoogtepunten telt
U kunt het orkest aanschouwen, omringd door vele gasten
bij concerten, waarbij Estrellita U met meerdere bekende artiesten verraste
Robert Long, Lisa Meyvis zullen eveneens de revue passeren,
zodat U het Estrellita-kerstgevoel hopelijk minder hoeft te ontberen
Gaat U zitten en doet uw ogen even dicht
U waant zich in de kerk met de muziek van Estrellita en kerstlicht

https://www.youtube.com/watch?v=aq_N5CqQk9E
Wij wensen U veel kijk- en luisterplezier
Voor volgend jaar zetten wij de kerkdeur alvast op een kier
Kerstconcert 2.0.2.0 staat voor U klaar
Fijne feestdagen en hopelijk treffen we elkaar weer volgend jaar
Muzikale groet van bestuur en de leden van mandolineorkest Estrellita.
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