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Etienne Houben (9-6-1982) kwam door de 
familiale roots op jonge leeftijd in aanraking 
met slagwerk. 
Na jaren van intensieve voorbereiding bij o.a. 
Juan Gallardo ging hij in 2000 de opleiding 
slagwerk klassiek volgen aan het Conservato-
rium Maastricht. 
Na lessen te hebben genoten van slagwerk-
coryfeeën Pieter Jansen en Werner Otten, be-
haalde hij in 2004 zijn bachelor ‘Cum Laude’.
In 2006 behaalde hij aldaar het diploma 
voor zijn Master-opleiding. Tijdens deze 
periode is hij paukenist en slagwerker ge-
weest bij het Nationaal Jeugd Orkest en 
volgde hij masterclasses bij o.a. Rainer See-

gers, Bert Flas, Tatiana Koleva en Franz Lang. 
Hij is werkzaam geweest als paukenist bij 
Douaneharmonie Nederland en als docent bij 
de muziekscholen Artamuse en Kreato. 
Daarnaast remplaçeerde hij o.a. bij het Lim-
burgs, Gelders en Nederlands Symfonieor-
kest, de Marinierskapel en de Koninklijke Mili-
taire Kapel Johan Willem Friso. Tevens is hij bij 
diverse orkesten te gast als solist en won hij in 
2010 het internationale snaredrum concours 
van de Percussive Arts Society te Italië. 
In 2012 is hij aangenomen bij de zeer gere-
nommeerde Koninklijke Muziekkapel der 
Gidsen in België, waar hij werkt als fulltime 
slagwerker. 

Hij dirigeert 3 slagwerkensembles: St. Caeci-
lia Schimmert, st. Gertrudis Sint Geertruid en 
Concordia Obbicht.
Met deze gedreven ensembles worden prach-
tige muzikale projecten met cross-overs gere-
aliseerd én behaalde men diverse provinciale 
en nationale kampioenschappen en een titel 
op het WMC. 
Verder is hij actief als componist. Hij realiseer-
de o.a. opdrachten voor de slagwerkensem-
bles van Koninklijke Oude Harmonie Eijsden, 
de Koninklijke van Thorn en voor solisten zo-
als Bart van Grinsven (paukenist Nederlands 
Symfonie Orkest) en Leonie Wolters (fluitiste 
Staats-kapelle Weimar).

Final Pursuit – Chris Brooks 
Na de gedragen en mysterieuze opening volgt een jachtig maar welluidend geheel. 
Met klinkende melodieën en strakke ritmes en solo’s in het ongestemde slagwerk is 
dit met recht een flitsende ouverture van het concoursprogramma van de drumband 
van Fanfare St. Caecilia uit Schimmert. 

Aboriginal Dreams – Roland Barret
Deze Amerikaanse compositie is een 5-delig concertwerk waarin de Aboriginalcul-
tuur wordt verklankt.
1. Ritual: een geestdriftig stammenritueel die de overgang van jongen naar jager ver-
klankt.
2. Rain: een onmisbaar en heilig element in de droge leefgebieden van de Aboriginals.
3. Sacred Earth, Sacred Sky: de Aboriginals zien zichzelf als onderdeel en dienaren van 
de aarde en de lucht waarvan zij leven.
4. Pintubi Dance: de Pintubi is een Aboriginal-stam . Dans is een belangrijk en verbin-
dend element in hun cultuur.
5. Fire: Naast aarde, lucht en water is vuur het belangrijkste element voor dit volk. Het 
kan leefgebieden verwoesten maar is tevens onmisbaar om te overleven. 

Margraten Cemetary – Henk Martens (deel 1 uit Silent Heroes)
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 ver-
zonken langs ontelbare witte kruisjes loopt wordt hij bevangen door de verschrikkin-
gen die hij heeft meegemaakt. 
Speciaal voor de concoursdeelname van Schimmert bewerkt.
Dion Soons is de solist op sax sopraan. 

Galapagos, la verdad revelada 
(Galapagos, the revealed truth) – Carlos Passeggi

Deze compositie is in opdracht van de drumband van Fanfare St. Caecilia Schimmert 
gecomponeerd en is opgedragen aan Fon Heuts.

De Galapagos eilanden zijn sinds hun ontstaan vrijwel ongerept gebleven. Door hun 
geïsoleerde ligging heeft het leven op de deze eilanden zich onbelemmerd kunnen 
ontwikkelen en staan de eilanden symbool voor de Evolutietheorie van Charles Dar-
win. Dankzij zijn bezoek in 1835 aan de eilanden heeft hij deze theorie kunnen ont-
wikkelen. 

Het werk is als een doorlopend geheel gecomponeerd maar wordt als volgt toege-
licht:
Deel 1(A tot D): Darwin komt aan op het mysterieuze in nevels gehulde eiland. Hij zei 
dat het eerste leven ontstond in het water, waar de juiste balans van chemicaliën, licht 
en warmte aanwezig waren om de eerste stappen naar het leven te vormen.
Deel 2 (D tot H): Hij ziet de connectie tussen de diersoorten en krijgt een openbaring: 
uit het water komen de 1e levensvormen aan land. Geleidelijk aan ontwikkeld zich 
ook de vegetatie en dit creëert op den duur weer meer levensvormen die zich ook 
weer verder afsplitsen; het leven barst uit zijn voegen.
Deel 3 (H tot I): Zijn geweten vecht. De natuurkunde zoals iedereen dacht dat die was 
staat op losse schroeven; de soortenrijkdom wordt ontelbaar. Echter, de aarde geeft 
en de aarde neemt, wie blijft er over na de evolutionaire strijd? 
Deel 4 (I tot slot):  Zijn theorie klopt. De keten van de evolutie zal nooit doorbroken 
worden, soorten komen en gaan. Zo zijn wij uiteindelijk ook ontstaan. De taak aan de 
mens om wijs om te gaan met wat ons gegeven is tijdens onze korte aanwezigheid 
op deze planeet. 
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