
Drumband Schimmert naar het bondsconcours 
 

Op zondag 22 november aanstaande zal de drumband van Fanfare St. Caecilia Schimmert 

deelnemen aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Onder leiding van 

dirigent Etienne Houben komen ze uit in de 2de divisie. Om 16.30 uur zullen de eerste klanken van de 

drumband door de zaal klinken van zalencentrum ‘De Hanenhof’ te Geleen. De drumband zal vier 

concertwerken ten gehore brengen; The Final Pursuit, Aboriginal Dreams, Margraten Cemetery en 

Galapagos, la verdad revelada. 

The Final Pursuit, gecomponeerd door Chris Brooks, is de compositie waar de drumband mee zal 

openen. Deze begint met een mysterieuze opening die gevolgd wordt door een jachtig maar 

welluidend geheel. Met klinkende melodieën, strakke ritmes en solo’s in het ongestemde slagwerk is 

dit met recht een flitsende ouverture van het concoursprogramma. 

Vervolgens zult u zich wanen tussen de Aboriginals, de oorspronkelijke inwoners van het 

Australische continent. Aboriginal Dreams, gecomponeerd door Roland Barret, is een 5-delig 

concertwerk waarin de Aboriginalcultuur wordt verklankt. In het eerste deel Ritual zult u getuige zijn 

van een stammenritueel die de overgang van jongen naar jager verklankt, gevolgd door Rain, de 

adoratie van het onmisbare en heilig element – de regen. De Aboriginals zien zichzelf als onderdeel 

en dienaren van de aarde en de lucht waarvan zij leven, dit wordt verklankt in het derde deel Sacred 

Earth, Sacred Sky. In Pintubi Dance hoort u dat dans is een belangrijk en verbindend element voor de 

Aboriginals is. Naast aarde, lucht en water is vuur een belangrijk element voor dit volk. Het kan 

leefgebieden verwoesten maar is tevens onmisbaar om te overleven. Het energieke en verhitte 

karakter van vuur zult u terug horen in het afsluitende deel Fire. 

Het volgende concertwerk wat ten gehore wordt gebracht is Margraten Cemetery. Dit is het eerste 

deel uit het werk Silent Heroes, gecomponeerd door Henk Martens. Deze compositie is het 

rustmoment in het concoursprogramma. In deze indringende impressie van de militaire 

begraafplaats in Margraten wordt het bezoek van een veteraan aan de begraafplaats verklankt. 

Terwijl hij in gedachten verzonken langs ontelbare witte kruisjes loopt wordt hij bevangen door de 

verschrikkingen die hij heeft meegemaakt. Dion Soons is bij dit werk de solist op sopraansaxofoon. 

Als slotwerk zal Galapagos, la verdad revelada (Galapagos, the revealed truth) ten gehore gebracht 

worden. Deze compositie is speciaal voor de concoursdeelname van de drumband geschreven door 

de Argentijn Carlos Passeggi en is opgedragen aan Fon Heuts. De Galapagos eilanden zijn sinds hun 

ontstaan vrijwel ongerept gebleven. Door hun geïsoleerde ligging heeft het leven op deze eilanden 

zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen en staan de eilanden symbool voor de evolutietheorie van 

Charles Darwin. Dankzij zijn bezoek in 1835 aan de eilanden heeft hij zijn beroemde theorie kunnen 

ontwikkelen. In de compositie zult u getuige zijn van hoe het leven is ontstaan op deze eilanden en 

hoe Darwin aankomt bij de eilanden en zijn evolutietheorie ontwikkeld gebaseerd op de dingen die 

hij ziet. 

Benieuwd geworden hoe deze composities klinken? Kom luisteren en support de drumband tijdens 

het concours op zondag 22 november om 16.30 in ‘de Hanenhof’ in Geleen! Alvorens zal op zaterdag 

21 november om 20.30 uur de generale repetitie plaatsvinden in het gemeenschapshuis te 

Schimmert, waar u van harte uitgenodigd bent. Bij goed resultaat zal op vrijdag 18 december om 

20.00 uur een receptie aangeboden worden aan de drumband. Graag tot ziens! 

Marc Penders 


