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un
d’Annonceuren an dëser Zeidong.
Ouni hir finanziell Ënnerstëtzung wär ët nët
méiglech dëse Périodique erauszebréngen.
Liest a mierkt Iech d’Annonceuren an dëser
Zeidong a maacht och sie zou Ärem Partner.
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L'art de vivre de demain
est signé De Dietrich

Brasserie - Restaurant

”A Schmatten”
Vous invite à découvrir
ses spécialités traditionnelles.

•••
• salle séparée pour banquets
• terrasse en été
• jeu de quilles
• menu du jour
• fermé lundi et mardi - sauf jours fériés

•••
Prop.: Thein Frank
1, Saangewee • L-5698 Welfrange
Réservations au Tel. 23 66 82 61
Fax 23 66 15 34
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‘sou nennt sech d’Thema vum desjähregen
Krëscht-Gala, deen d’Musikantinnen an d’Musikanten vun
der Fanfare Gemeng Duelem Iech e Samschdeg, den 15. Dezember
07 um 20.00 Auer am Centre Culturel zu Duelem offeréieren.
Ët därf also keen sech wonneren, dat op dësem Krëscht-Gala niewent Melodieën,
déi méi an déi besënnlech Joreszäit passen, och méi rhythmesch an summerlech Musek
gespillt gët.
Musikalësch versichen d’Musikanten vun der Fanfare Gemeng Duelem, ënnert der Direktioun
vum Ivan Boumans, eng ganz Palette vun Stëmmungen, Gefiller an Atmosphère ze vermëttelen,
déi d’Ambiance vun deene verschidde Joreszäiten sollen ausdrécken.

Dir sidd alleguer ganz härzlechst op dësen secher ganz flotten Owend invitéiert.
Reservéiert Iech den Owend vum 15. Dezember 07 fir am Krees vun de Memberen
vun der Fanfare Gemeng Duelem ze verbrengen. D’Musikanten an den
Chef hun ët verdengt hiren Programm virun engem vollen Sall ze
präsentéieren.

Och profitéiere mir vun dëser Säit, fir all
de Leit Merci ze soen fir déi finanziell Ënnerstëtzung
am Laaf vum Joër. Sief daat beim Akasséieren vun de
Memberkaarten, bei der Quête fir den Hämmelsmarsch oder och
duerch d’Präsenz op eisen Manifestatiounen (Duerffest an Schampesfest),
d’Musek zielt vill Leit an der Gemeng zu hire Frënn an doropper sin mir ganz
besonnesch houfreg.
Krëschtdag steet virun der Diir, e feierlechen Dag am Krees vun der Famill, wou sech
och räichlech beschenkt gët. Mam Buch « Vu Ricciciacus via Dalahem op Duelem »
als Cadeau macht Dir mat Secherheet eng grouss Freed. Op der leschter Säit an
dësem Buet gidd Dir méi Detailler gewuer.

D’Memberen vun der Fanfare Gemeng Duelem wënschen :
Schéi an besënnlech Feierdeeg
vill Gléck a besonnesch déi beschte
Gesondheet fir 2008

Gaby & Jean-Marie Hemmen
12, route du Vin
L-5450 Stadtbredimus

tél:

+352 23 69 85 11

email: info@tourelle.lu
web: www.tourelle.lu
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Daat Instrument waat mir ech op
dëser Plaaz virstellen ass och aus der
Famill vun de Blechbléiser. Vun dësem Genre gin
ët méi Instrumenter, z.B. Baryton, Tuba... mee daat

mam schéinsten Numm ass...

den Euphonium
1843 ass den Euphonium (kënnt aus dem Griescheschen an heescht ongeféier
“schéine Klang”), deemols nach corno basso chromatico, gebaut gin, fir nieft
der Trompett an dem Bugle méi en déifen a mëllen Klang ze kréien. Erfonnt
gouf dëst Instrument vum Capellmeeschter Sommer aus Weimar an dem
Adolphe Sax. Beim Euphonium huet een eng weider Mensur agebaut,
daat heescht d’Réiher vum Instrument si vergréissert gin. Den
Euphonium gët och Infantericello genannt, ët ass den

Violoncello vun der Blosmusek.

Opbau a Qualitéiten
D’Grondstëmmung vum Euphonium ass normalerweis Si. E kléngt eng
Oktav méi déif wéi eng Trompett an eng Oktav méi héich wéi eng Tuba, déi
d’selwecht gestëmmt sin.
Bei den éischten Euphonien goufen wéinst
Intonatiounsproblemer bis zu sechs Ventiller
ubruecht. Haut gin ët der just nach dräi an
déi gin mat der rietser Hand gespillt. Bei méi
héichwertegen Instrumenter ass nach eng
Quartventil ugebaut, déi mat der lénker Hand
gespillt gët. De Schalltriichter weist entweder
no uewen oder ass no viir gedréint (Bellfront
oder Frontbell) an huet en Duerchmiesser vun
bis zu 310 mm.

Den Euphonium gët virun allem bei
Blos-kapellen als Soloinstrument
agesaat, well en e mëllen, awer
e och e spatzen, haarden
Klang kann hun.

Daat hei ass e klenge Resumé iwwert den Euphonium.
Wéi daat Instrument kléngt kënnt Dir héieren op eisem
Chrëscht-Gala, den 15. Dezember 2007 um 20.00 Auer zu
Duelem am Centre Culturel.
Sabine Barboni
Ref.: www.wikipedia.org
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De Jugenorchester vum Canton
Réimech setzt sech zesummen aus

jugendlechen

Musikanten aus den Museken aus 7 verschidden Gemengen
an zwar: Mondorf, Réimech, Welleschten, Wentréng, Greiveldéng,
Trenténg an Duelem. Virun 8 Joer hun sech e puer Museken zesummen
gedoen fir dësen Orchester op d’Been ze stellen. D’Ziel vum Jugendorchester
ass, déi jonk Musikanten ze motivéieren an hirt d’Kënnen ze weisen. A Form vun
engem Stage, deen all Joer Ufank September organiséiert gët, mat engem Ofschlossconcert
zum Schluss, kënnen déi Jonk weisen, dass och sie schon Groußes leeschten kënnen an sech nët

brauchen hannert deenen eeleren Musikanten aus hirer Musek ze verstoppen. Während enger Woch gët de
Programm mat verschiddenen Chargéen an dem Dirigent ageprouft fir zum Schluss e flotten Concert ze bidden. All Joer
gouf dëse Stage vun enger anerer Musek iwwerholl an dëst Joer war ët um Tuer vun der Duelemer Musek, dëse Stage
z’organiséieren Den Datum war och séier fonnt: vum 1. bis den 9. September 2007 sollt den Stage zu Duelem ooflaafen.
De Jugendorchester war bis elo ëmmer vum Romain Kerschen dirigéiert gin, deen dëst Joer séng Charge un den Patrick
Yves Hengen iwwerdroen huet. Op dëser Plaaz nach eng Kéier e grousse Merci un de Romain, deen all déi Joren mat engem
enormen Asaatz de Jugendorchester geleet huet.
Samsdes, 1. September: lues a lues sin déi Jonk Musikanten (ca. 35 Stéck) aus deenen verschiddenen Dierfer zu
Duelem am Centre Culturel agetraff, fir komplett um 9.30 Auer op hirer Plaaz ze sëtzen. Nodeems jidereen begréisst,
d’Chargéen an den Dirigent virgestallt an d’Nouten verdeelt goufen, sin déi éischte Kéier d’Stécker duerchgespillt
gin. Méindes goung ët dun richteg lass mat Moies Regesterprouwen, engem gudde Mëttegiessen zesummen a
schließlech Tuttisprouw bis halwer sechs owes. Sou huet een dunn d’Ganz Woch iwwer musikalesch Kläng aus
a ronderem de Centre Culturel zu Duelem héieren, wou déi jonk Musikanten fläisseg geprouft hun. Awer
och d’Amüsement koum bei deem ganzen schaffen nët ze kuerz...
Samsdes virum Concert, hun d’Chargéen, den Dirigent an e puer méi “aal” Jugendlecher,
e Rallye duerch Duelem organiséiert, a jiddereen konnt mat engem klenge Präis
Heem goen...
Sonndes, 9. September: de groussen Dag.
Um 17.00 Auer ass de Concert ugaangen, deen dëst Joer ënnert
dem Motto “Disney on Parade” stoung. Mat bekannten Melodien
wéi aus den Disneyfilmer Aladdin, Lion King, Beauty and the Beast, an,
an, an... konnten déi Jonk nët nëmme e bëssen iwwerzeegen! De Sall, deen
bis op déi lescht (Steh-)Plaaz gefëllt war, war begeeschtert. Nom Concert huet
d’Gemeng Duelem nach op en Eirewäin invitéiert fir dësen Evenement ze feieren.
Mir, de Comité vum Jugendorchester Canton Réimech a vun der Duelemer
Musek, wëllen op dëser Plaaz der Gemeng e groussen Merci soen fir d’Säll déi
sie eis zur Verfügung gestallt hun, de Gemengenarbechter déi all eis speziell
Wënsch hëllefsbereet erfëllt hun (sief daat waat d’Opriichten vum Podium
ubelaangt oder d’kopéieren vun verschiddenen Nouten). E ganz
groussen Merci awer och un den Dirigent Patrick Yves Hengen
an den Chargéen, déi d’Regsterprouwen ofgehaalen
hun, fir hirt groußt Engagement während der
ganzer Woch.
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15. Dezember 2007
zu Duelem am Centre Culturel
Ufank 20.00 Auer

Entrée fräi

Duerch de Programm féieren d’Musikanten
Musikalësch Leedong:

Ivan Boumans

Fleurs backes

Claudine Bruckner
L-1946 Luxembourg - 3, rue Louvigny
Tél. 22 20 39 - Fax 46 93 62

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

P ro
gra
1. Deel
Overture to a Winter Festival
James Curnow

2. Deel

Raindrops Keep Fallin’ on my Head

Spring Festival Ouverture

Burt Bacharach

James L. Hasay

Midsommarnatten

Summer in the City

Jean-Paul Frisch

Sebastian / Boone

Cervo a Primavera

Air d’Automne

R. Cocciante

Last Flight of the Dragonfly

Alain Crepin

Diogenes

Kees Vlak

Jacob de Haan

Winterland

Caribbean Summer

Kees Vlak

Luigi di Ghisallo

The Magic of Christmas
Jan van Kraeydonck

mm

AR-LUX

S.à r.l.

matériaux de construction
Buchholzerweg 16
L-5740 Flisdorf
E-mail: AR-LUX@CMDNET.LU
Tél. 23 66 20 22
Fax 23 66 20 24

Brasserie
MOUSEL’S Cantine
46, Montée de Clausen
L-1343 LUXEMBOURG
Téléphone 47 01 98
Fax 22 47 66 / 23 67 62 97
Mousel’s Cantine s.à.r.l.

Spécialités locales et régionales
Fermé le samedi midi et le dimanche
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Collaboratioun

zwëschent der Greiweldenger
Musek an der Duelemer Musek.
Gemeinsam Concerten am Kader vum
Kulturjor 2007 zu Duelem, op der Place
d’Armes, zu Orscholz am Cloef-Atrium an zu
Stadbriedemes.
Hei e puer Momenter vun dëser
Zesummenaarbecht :
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Eise jonke Musikant, den Leroy
Vandivinit, huet e Sonndeg, den 11. November
am Conservatoire um Concours vun Jeunes Solistes
mat sengem Bugle deelgeholl an konnt d’Jury mat engem
gudden très bien iwwerzeechen. D’Félicitatiounen vum
Comité an vun de Kolleegen aus der Musek fir dës Médaille
d’Argent sin dem Leroy gewëss.

Och eisen
Dirigent,

den

Ivan

Boumans, huet mat Succès säin
Ofschlossexamen an der Directioun gepackt.
Den 26. September hat den Ivan, niewent dräi aaner
Kandidaten, um « Concours pour le Diplôme Supérieur
de Direction d’Orchestre » am Conservatoire deelgeholl.
Zwee Wierker hat den Ivan mat der Militärmusek anstudéiert
an konnt déi international Jury vun sengen Kapazitéiten
iwwerzeechen. 54 Punkten kruut hien an huet mat der
Mentioun très bien seng Studieën hei zu Lëtzebuerg
am Conservatoire domat ofgeschloss.

LOCATIOUN
VUN EISEM FESTZELT
Gären verlount d’Fanfare Gemeng Duelem säin Zelt un
Veräiner, Organisatiounen oder privaat Persounen.

Dimensiounen vum Zelt: 6 x 15 m
(Sëtzplaaz fir iwwer 100 Persounen)

Präis: 400 € (pro Weekend)
Eng Equipe vun der Musek bréngt d’Zelt op d’Plaaz
an bekëmmert sech och ëm d’Opriiten an Ofrappen.
Informatiounen iwwert
Tél. 23660471 (Gino Barboni)
oder 23661281 (Robert Vandivinit)

Wien as interesséiert…?
D’Fanfare Gemeng Duelem sicht Leit, déi bereet sin, sech am Veräin ze engagéieren.
D’Still an de Comitéssëtzungen sin nach nët all besat an wiem ët nët ze vill as, fir sech an
senger Fräizäit fir en Veräin op bénévolater Basis anzesetzen, as härzlechst wëllkomm.
Besonnesch Viraussetzungen sin nët erfuerdert – e beschen Zäit an Freed un der Saach, daat geet
schons duer.
Sidd Dir interesséiert, dann schwätzt mat engem vun de Kolleegen aus dem Comité vun der
Musek - Gino Barboni, Sabine Barboni, Louis Karmeyer, Théo Marx, Anibal Pinto, Fred Vandivinit
oder Robert Vandivinit – oder besicht eis an engen vun den nächsten Prouwen oder gidd eis eng
kleng Noriicht iwwert d´Homepage vun der Fanfare Gemeng Duelem www.duelemermusek.lu.
Mir sin och frouh iwwert all Nei Zougang an de Reihen vun de Musikanten.
Fir den weideren Ausbau vun den eenzelnen Regeschteren gin Musikanten gebraucht, déi schons
en Instrument beherrschen. Et brauch nach e beschen Zäit bis den Nowues an der Musekschoul
esouwäit as fir d´Relève ze iwwerhuelen.
Sidd Dir interesséiert, dann schwätzt man engen vun de Musikanten:
Bruno Barboni – Gino Barboni - Luigi Barboni – Sabine Barboni – Laurent Hiltgen
Chris Kaufmann – Marielle Kaufmann – Pascale Maas – Tamara Mangerich – Xenia Mangerich
Théo Marx – Judith Meiers – Franco Nezi – Carine Nezi-Gretz – Sabrina Pinto – Tom Reger
Roger Sadeler – Marc Schanck - Ben Seil – Jessica Siebenaler – Frank Steichen – Boris Vandivinit
Chad Vandivinit – Charel Vandivinit – Jean Vandivinit – Leroy Vandivinit – Liz Vandivinit
Robert Vandivinit – Steve Watgen oder Marie-Rose Wintringer.
Oder kontaktéiert direkt eisen Dirigent, den Ivan Boumans (www.ivanboumans.com).
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„Vu Ricciacus via
Dalahem op Duelem“
Bestellt Aert Buch iwwert d’Geschicht vun Duelem
• vun der Réimerzäit • iwwert d’Mëttelalter • déi
lescht 100 Jor méi genau ënnert d’Lupp geholl bis haut •
erausgin 2001 vun der Fanfare Gemeng Duelem bei Geleeënheet
vun der 100-Jor-Feier, iwwert Tél. 23660471 (Gino Barboni) oder
Tél. 23661281 (Robert Vandivinit) oder duerch Iwwerweisung vun 46 Euro
op een vun de folgend Konten vun der Fanfare de la Commune de Dalheim
mam Vermierk „Buch 100 Jor“
CCPL IBAN LU29 1111 0327 6071 0000
BCEE IBAN LU62 0019 1300 3279 1000
Hei en Auszuch aus dem Buch
(488 Säiten – 398 Fotoën):

