
In 2013 organiseerde Mejoeches huisconcerten om de liquide middelen bij elkaar te verzamelen die nodig zijn 
voor het produceren van een cd.  
Marlies Knops  maakte toen een schilderij van Mejoeches voor verloting. Met de opbrengst daarvan was zij net 
als ieder die zijn of haar huis ter beschikking stelde voor een huisconcert een geweldige sponsor voor de 
totstandkoming van deze cd.  
Mejoeches heeft mooie herinneringen aan deze intieme huiselijke optredens. Het prachtige schilderij reisde als 
decor mee bij al deze gelegenheden, totdat de loterij plaatsvond op 16 november 2013 in het Podiumkerkje 
van Grevenbicht. Het winnende lot viel op nummer 85.  
Zie hier het verslag over de meer dan wonderlijke ontknoping van de trekking van dat winnende lot:  
http://www.podiumkerkje.nl/nieuwslezer/items/gelukkige-winnaar-loterij-mejoeches.html 

 

 
 
Mejoeches maakte roerige tijden door; de klarinettist kon op de dag van bovenstaande foto wegens ziekte niet 
aanwezig  zijn. Maar ook voorspoed volgde daarna!  
Marc overwon de ziekte en na een periode van herstel werden de opnames voor de cd op 5, 6 en 7 mei 2015 
gemaakt in het piano-atelier van Jan Huijbers. http://www.piano-technica.nl/ 
Het opnemen daar was een bijzondere ervaring;  geen ‘hermetisch gesloten’ studio, verstoken van alle mogelijk 
grillige weersomstandigheden, maar een inspirerend atelier, grenzend aan een door vogels druk bezochte 
bosrand. Waarlijk een oase dus! Met een zeer bijzondere Steinway vleugel! 
 
Opname, productie en ontwerp was in handen van Hans Hilberink die zijn uiterste best gedaan heeft om de 
muziek van Mejoeches met de minste ‘poespas’ zo natuurgetrouw mogelijk te registreren. Een eerlijke opname 
zonder knip en plakwerk. Een aantal nummers zijn zelfs slechts een keer opgenomen.  
Het is dus Mejoeches zoals u zelf live ook gehoord heeft of nog zult horen! 
 
Reserveren kan voor de presentatie in Beegden op 15 april via info@piano-technica.nl 
óf voor de presentatie in Gulpen op 23 of in Meerssen op 24 april via mejoeches.klezmerband@gmail.com  
Alle gegevens hierover vindt u op http://www.mejoeches.nl/agenda.htm 
 
Dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan de totstandkoming van het nieuwe album  
“Bay mir bistu sheyn”! 

 

  Jesse, Anna, Marc en Martha 

http://www.podiumkerkje.nl/nieuwslezer/items/gelukkige-winnaar-loterij-mejoeches.html
http://www.piano-technica.nl/
mailto:info@piano-technica.nl
mailto:mejoeches.klezmerband@gmail.com
http://www.mejoeches.nl/agenda.htm

