
 
Fantasy and Imagination 

 
 
 
 

 
Programmatoelichting Bondsconcours LBT  

21 november 2010 

 
 
 

 
 

 
Drumband Fanfare St. Caecilia 
S c h i m m e r t  1 9 6 6  

 

 

 



Fantasy and Imagination 
 
De Griekse filosoof Plato sprak: “Muziek en Ritme vinden hun weg tot in 
de geheime plaatsen van de ziel”. Muzikaal genie Beethoven zei: “Muziek 
ontvlamt vuur uit het hart van mannen en brengt tranen in de ogen van 
vrouwen”. 
Beiden zijn oude wijsheden die illustreren wat muziek als geen ander met 
iemand kan doen: Het opwekken en prikkelen van emoties, fantasie en 
verbeeldingskracht. 
Dit is het uitgangspunt en de inhoud van het programma van Drumband 
Fanfare St. Caecilia Schimmert onder leiding van Etienne Houben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dreaming Mind, Henrico Stevens. 

De menselijke geest in droomtoestand is in staat realiteit, fantasie en verbeelding te doen versmelten. 

De toestand van de slaapcyclus waarin dit gebeurd is de R.E.M. slaap of ‘rapideyemovements’. 

Kenmerkend zijn dus de snelle oogbewegingen. Deze moderne compositie, die speciaal voor de 

concoursdeelname van de drumband gecomponeerd is, doorloopt de stadia van een droomtoestand. 

Langzaam zinkt de geest weg in de droom waarbij abstracte en niet nader te verklaren beelden 

gevormd worden. Meer en meer krijgt de droom vaste vormen en worden de beelden steeds duidelijker 

en dramatischer tot op het punt waarin de geest in een nachtmerrieachtig pandemonium terecht komt. 

Uiteindelijk eindigt dit abrupt en komt de geest in een ontspannen en meditatieve gemoedstoestand. 

Echter, zoals iedereen wel vaker ervaart, kan in een droom de schijn bedriegen en flitsen van het ene 

op het andere moment de hectische beelden weer door je hoofd. Daarna ontwortelt de geest zich 

langzaam weer uit de R.E.M. slaap en wordt men plotsklaps door de wekker in de echte wereld 

gewekt. 

 

Arabian Dance, Peter Iljitsj Tsjaikovski (uit de Notenkraker suite), arr. Etienne Houben. 
Sprookjes zijn natuurlijk dé verhalen die de menselijke fantasie en verbeelding het meest prikkelen. 

Zeker wanneer ze dan ook nog in muziek verwerkt worden. 

De Notenkraker- naar een oud Pruisisch sprookje – is wereldwijd een van de meest beroemde 

klassieke balletten. Tsjaikovski schreef de meesterlijke muziek bij dit ballet en de gelijknamige suite is 

een van de meest geliefde klassieke werken aller tijden. In het sprookje verandert een notenkraker 

tijdens een magische nacht in een knappe prins en neemt hij een meisje mee op een reis vol magisch 

plezier en geluk. Zo komen ze o.a. terecht in Spanje, Rusland, China en het Midden-Oosten, waar 

deze betoverende en zwoele Arabian Dance uit voortvloeit.  

De dans van de suikerboonfee en de dans van de rietfluiten zijn bij het grote publiek zeer bekend, 

maar deze wat minder bekende Arabian Dance zal zijn charme zeker niet verhullen en is een ideaal 

rustmoment in het programma van Drumband Fanfare St. Caecilia. Het werk is speciaal voor dit 

concours gearrangeerd door dirigent Etienne Houben. 

Tales of Imagination - Vincent Cox.  

Dit grote concertwerk van Vincent Cox heeft geen echte verhaallijn of programmatische opzet. Dat wil 

echter niet zeggen dat er geen verhaal uit te halen is, integendeel. Zoals de titel al zegt betreft het hier 

‘verhalen der verbeelding’. De toehoorder wordt meegenomen in zijn eigen mystieke verbeelding en de 

muziek is op een zodanige manier gecomponeerd dat het in deze volgorde de volgende sfeerbeelden 

opwekt: Kracht, weemoed en melancholie. Door middel van een melodisch thema dat in diverse variaties 

verschijnt ontstaan grote spanningsbogen waarna drama en hectische ritmieken volgen. Uiteindelijk volgt 

bezinning en als laatste deel een hymne van vreugde en uitgelatenheid welke het werk naar een grootse 

apotheose brengt. 

Al deze elementen worden aan elkaar verbonden door een vast ritmisch motief en een melodisch 2-tonig 

motief dat in diverse gedaantes opduikt.  

Laat uw fantasie en verbeelding maar werken! 

 



 
Drumband Fanfare St. Caecilia Schimmert 1966. 
De basis voor de huidige Drumband Fanfare St. Caecilia Schimmert werd gelegd in 1966. De toen 
opgerichte drumband bestond uit 29 dames en 8 heren. In de eerste jaren werden plaatselijke en regionale 
festiviteiten succesvol opgeluisterd onder leiding van de tambour-maître/instructeur Frans Sieben. In 1984 
besloot men zich aan te sluiten bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.  
 
Na de eerste concourszege in 1985 schoot de drumband als een komeet omhoog vanuit de derde Divisie 
sectie A-a naar Eredivisie sectie A-2. 
Enkele wapenfeiten onder leiding van Frans Sieben zijn:Limburgs kampioen tweede divisie sectie A-a in 
1988, landskampioen FKM 1989 en Limburgs kampioen eerste divisie sectie A-a in 1991. 
 
Vanaf 1999 werd gekozen voor een andere muzikale richting waarbij het melodische slagwerk centraler 
kwam te staan. In 2001 werd voor het eerst succesvol deelgenomen in de sectie A-2. 
In 2005 werd men Limburgs kampioen in de eerste divisie sectie A-2 en in 2006 officieel landskampioen 
eerste divisie sectie A-2. 
Dit alles onder leiding van instructeur Henrico Stevens. 
 
De drumband telt momenteel 23 leden en staat sinds twee jaar onder de muzikale leiding van Etienne 
Houben. 

 

Etienne Houben (9-6-1982) kwam op jonge leeftijd in aanraking met slagwerk en na intensieve lessen te 
hebben genoten van slagwerkcoryfeeën Pieter Jansen en Werner Otten, 
behaalde hij in 2004 zijn bachelor DM/UM met onderscheiding aan het 
conservatorium te Maastricht. In 2006 behaalde hij daar het diploma voor 
zijn Master-opleiding. 
Hij is werkzaam als paukenist/percussionist bij de Douaneharmonie en als 
docent bij de muziekscholen KREATO en Artamuse. Daarnaast is hij als 
remplaçant o.a. actief bij het LSO, de Marinierskapel en de KMK/JWF. 
Tevens is hij bij diverse orkesten te gast als solist en won hij in september 
2010 het internationale snaredrum concours van de Percussive Arts 
Society te Italië. 
Naast Drumband Fanfare St. Caecilia Schimmert is Etienne dirigent van 
Drumband Harmonie Concordia Obbicht en Percussion Ensemble St. 
Joseph 1880 Weert. 
Ook is Etienne actief als componist en heeft hij reeds vele werken in 
opdracht van slagwerkensembles, solisten en kamermuziekensembles gecomponeerd. 


