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Aachen, 10.09.2018 

 

Leefruimte De Euregio "in woord en muziek" 

 

Europa roept: Euregio saxofoon orkest ontmoet Woordkunst 

 

In dit topic hebben de volgende partners zich in een Euregionaal muziekproject 

gevonden: 

 

• Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, Lead partner 

• Euregio saxofoon orkest 

• Lions Club Würselen 

• Poeziefestival Landgraaf 

• just language, Taalacademie 

 

De projectpartners beschouwen hun omgeving als onderdeel van de Europese EMR-

grensregio  (Euregio Maas Rijn). In bijna geen enkele andere regio wordt de 

Europese Unie  als zodanig ervaren in het dagelijkse leven van de mensen die er 

wonen. In een tijd waarin het streven erop is gericht de Europese Unie samen te 

laten groeien worden in veel lidstaten van de EU twijfels getrokken, De 

projectpartners ervaren echter ook een Europa dat zich afspeelt buiten de politieke 

debatten en als zodanig vertegenwoordigen zij "Europa" en de Euregio 2018 en 2019 

in de focus op hun activiteiten. De projectpartners organiseren onder het motto 

"Europe Calls: het Euregio saxofoon orkest voegt het woord toe", van medio  2018 

tot eind 2019, een reeks evenementen in de vorm van zes concerten in de 

verschillende regio's van de Euregio Maas Rijn. 
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Tijdens deze reeks concerten zal de focus bewust op het "Euregio Saxophone 

Orchestra (ESO)" gelegd geworden, omdat dit orkest zowel wat betreft door 

samenwerking als samenstelling met leden uit de hele EMR een “doorleefd” stuk 

Europa vertegenwoordigt. De 40 saxofonisten komen in ruwweg gelijke delen uit 

Duitsland, België en Nederland. Er is daarbij ook sprake van verscheidene 

generaties. De leeftijd van het projectorkest varieert van 15 tot 74 jaar. In het 

orkest,spelen sinds de oprichting vier jaar geleden zowel professionele muzikanten 

als amateurmusici uit de drie landen samen. . 

Het orkest ontmoet tijdens dit project regionale woord kunstenaars. Tijdens de 

concerten dient het belang van Europese gedachte van wederzijds respect in 

vrijheid, menselijke waardigheid, diversiteit en democratie geconsolideerd te worden. 

Dit met het oog op de toekomstige verdere ontwikkeling van Europa. Dit wordt 

bewerkstelligd door tussen de muziek door korte verbindende teksten waaronder 

proza, poëzie, poëtry-slam, enz. Voor te dragen. Door die verbinding tussen muzikale 

en tekstuele  presentaties wordt de oorspronkelijke opzet van de oprichters van het 

orkest over grenzen heen in drie talen en muziek niet alleen gewaarborgd maar ook 

verstevigd. Duits, Frans, Nederlands.  Opzet is om zodoende op een laagdrempelige 

kunstzinnige manier met elkaar te communiceren en dit door te geven. 

Propaganda maken voor Europa en de Europese Unie los van politieke debatten en 

discussies. Door mensen die de Gemeenschap profileren via Woord en Muziek, 

mensen, die de Europese gedachte op culturele en taalkundige grenzen in hun 

normale dagelijkse doen en laten al uitdragen en dat beschouwen als een 

persoonlijke verrijking. Zij zijn bij uitstek geschikt om door de presentatie van hun 

activiteiten, verdieping van de samenwerking op Eu- en Euregionaal  niveau te 

bevorderen. 

Het Euregio Saxofoon Orkest gebruikt zijn "product" Muziek voor dit doel. In de 

geplande reeks evenementen wordt muziek gecombineerd met "woordkunst". 

"Muziek" en de tekstuele bijdragen in de drie nationale talen van de EMR spreken 

hier een gemeenschappelijke "Europese taal". Zo kan Europa positief beleefd 

worden. 

Onder het project People to people INTERREG v – een Euregio Maas-Rijn, wordt het 

micro-project ondersteund met een bijdrage uit het europees fonds voor regionale 

ontwikkeling en het ministerie van cultuur en onderwijs van de staat Noordrijn-

Westfalen (regionaal cultuurbeleid). 
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Concertdata – word-artiesten - gasten: 

 

03.11.2018 – 20:00 h: Festsaal Pater Damian Schule Eupen (B) 

Woord-artiesten: 

• Oswald Schröder, Chefredakteur Grenz-Echo, Eupen 

• Marc Lazarus, Richter Appelationshof, Lüttich 

• Jochen Geupel, Vorsitzender Bürgerstiftung ‚Lebensraum Aachen‘ 
 

 
10. 11. 2018 – 20:00 h: Fördermaschinenhaus Energeticon, Alsdorf (D) 

Gasten: Saxophonquartett A‘Meuse (B) 
Woord-artiest:  

• Norbert Greuel, Vorstand Bürgerstiftung Lebensraum Aachen‘ 
 

01.06.2019 – 20:00 h: Theater Heerlen (NL) 

Gasten: Kooracademie Maastricht 
Woord-artiest: 

• Merlijn Huntjens, Stadsdichter van Heerlen 
 

15.06.2019 – 20:00 h : St. Pius Kirche, Würselen (D) 

Woord-artiest: 

• Nog niet bekend 
 
02.11.2019 – 20:00 h : Kurparkterrassen Aachen-Burtscheid (D) 

Woord-artist:  

• Nog niet bekend 
 

Nov. 2019 – 20:00 h: Kulturzentrum Maaseik 

Woord-artiest:  

• Nog niet bekend 
 

 

 

Meer informatie over het project en de projectpartners: 
 

www.eso-europe-calling.eu 

www.buergerstiftung-aachen.de 

www.poeziefestivallandgraaf.nl 

www.saxophone-orchestra.eu 

www.sprachenakademie.be 

 

 

http://www.eso-europe-calling.eu/
http://www.buergerstiftung-aachen.de/
http://www.poeziefestivallandgraaf.nl/
http://www.saxophone-orchestra.eu/
http://www.sprachenakademie.be/
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Met vriendelijke groeten 

 

Marita Jansen 

Leitung Geschäftsstelle 

PR & Öffentlichkeitsarbeit 

Bürgerstiftung Lebensraum Aachen 

Tel.: +49 241 45 00 130 

Fax: +49 241 45 00 131 

marita.jansen@buergerstiftung-aachen.de 

www.buergerstiftung-aachen.de 

 

Burg Frankenberg 

Goffartstraße 45 

D-52066 Aachen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachenakademie.be I Académie de Langues I Taalacademie I Language Academy 

 

 Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/niederl%C3%A4ndisch-deutsch/met
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/niederl%C3%A4ndisch-deutsch/vriendelijke
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/niederl%C3%A4ndisch-deutsch/groet
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/niederl%C3%A4ndisch-deutsch/en
mailto:marita.jansen@buergerstiftung-aachen.de
http://www.buergerstiftung-aachen.de/

