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Voor de gehele fanfare-familie.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl

			

Wij gaan naar het WMC!!!

Dit jaar neemt de Fanfare voor het eerst in haar bestaan deel aan het WMC,
de Olympische Spelen van de Blaasmuziek. Een droom zal voor vele leden
uitkomen op zaterdag 1 augustus 2009 als we aantreden in de Rodahal in Kerkrade. De voorbereidingen
zijn inmiddels in volle gang. We zullen alles uit de kast halen om een fantastisch concert te geven.
Naast de nodige (groeps)repetities, hebben wij de volgende optredens gepland tot en met het WMC:
zondag 12 juli 16.00 Theater De Oranjerie Roermond
Op zondag 12 juli vindt er in het Theater De Oranjerie in Roermond een WMC voorbereidingsconcert
plaats. Op deze plek waar we in 2006 Limburgs kampioen werden, kunnen we in een perfecte ambiance
concerteren en sfeer proeven richting het WMC. Wij spelen zelf om 16.00. Na ons spelen de harmonie
van Peer, titelverdediger in de Concertafdeling Harmonie en de fanfare van Puth, een van de favorieten
in de 1e divisie fanfare.
zaterdag 25 juli 20.30 Cultureel Centrum de Borenburg Voerendaal
Zaterdag 25 juli wordt ons laatste externe concert op weg naar het WMC, in de mooie zaal in Voerendaal.
vrijdag 31 juli 21.00 Generale Repetitie Gemeenschapshuis Schimmert
Dit spreekt voor zich. In het Gemeenschapshuis gaan we voor de laatste keer ons programma presenteren aan de achterban en beginnen we aan de opbouw van de spanningsboog naar ons optreden op
zaterdag.
zaterdag 1 augustus 19.30 Rodahal Kerkrade OPTREDEN WMC CONCERTAFDELING
En dan is het zo ver ... een spetterend optreden in de hernieuwde tempel van de blaasmuziek, een volle
Rodahal. De laatste kaarten zijn nog verkrijgbaar via wmc2009@fanfareschimmert.nl. Maar haast U: we
zijn aan de laatste tientallen kaarten bezig... Aan de zaal zullen naar verwachting geen kaarten meer te
krijgen zijn.
Wij hopen U allen te ontmoeten om een of meer van onze voorbereidingsconcerten en natuurlijk op
zaterdag 1 augustus in de Rodahal!!
Leden, dirigent en bestuur Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Huwelijk
Serenade: se•re•na•de de; v -s muzikale hulde, ’s avonds als eerbewijs voor iems. woning
gebracht. We geven er heel wat weg in een jaar. Ik vraag me telkens af: ‘Wat denken die
mensen nu?’.
Twee mei 2009, de drumband marcheert binnen, de fanfare er achteraan. Nog zestien maten
en dan… Bergvolk! Op dat moment vroeg ik me af: ‘Wat bezielt die mensen hier in hun vrije
tijd voor ons te komen spelen?’.
Het antwoord is simpel: We zijn
een muziekvereniging en we willen graag Samen muziek maken.
Elke gelegenheid is daar geschikt
voor, liefst een vrolijke. We vonden
het fantastisch dat ‘Wij’ er waren,
het maakte het feest compleet.
Bedankt en tot over 50 jaar….
Bonnie en Ron Prevoo-Loijens

Gouden Bruidspaar Heijnen-Tilmans
Op 21 mei werd er een serenade
gebracht bij het Gouden Bruidspaar
Marieke en Jean Heijnen-Tilmans.
Wij wensen hen heel veel gezondheid en geluk.
Proficiat!
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Pinksteren 31 mei 2009
Na vele dagen van aftellen was het dan zover. Ik ging zondag 31 mei mijn eerste H. Communie doen. ’s Morgens vroeg eerst maar eens even eten in mijn pyjama, anders waren
natuurlijk mijn kleren al vuil eer ik in de kerk was.
Toen snel aan kleden en naar Jip en Janneke, daar hingen de ballonnen en slingers al te wapperen. Na enkele foto’s binnen gemaakt te
hebben gingen we weer naar buiten, daar
stond de Fanfare ons al op te wachten
met mooie muziek. Met een mooie roos in
mijn hand liepen we naar de kerk, onder
begeleiding van Fanfare muziek. Toen we
aankwamen in een overvolle kerk werden
de meeste communicantjes toch wel zenuwachtig maar alles is gelukkig toch goed
gegaan. De Fanfare speelde tijdens de H.
Mis nog enkele mooie stukken.
Na afloop begeleidden ze ons weer terug naar Jip en Janneke waar ze nog “Lang zullen ze
leven” voor ons speelden.
Toen snel naar huis om de cadeautjes uit te pakken en waar het feest kon beginnen. Dit feest
ging door tot in de kleine uurtjes.
Al met al voor “eine super sjoene daaag”
Ook kreeg ik van de Fanfare 3 gratis muzieklessen aangeboden, daar ga ik zeker gebruik van
maken. Allemaal heel veel bedankt hiervoor.
Groetjes Ivo Lemmens
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Serenade 40-jarig huwelijk Ria en Sjir Kuipers
Erg verheugd waren we dat drumband en fanfare, ondanks de drukke periode rond kermis
en het concert van de fanfare op dezelfde dag, bereid was een serenade te brengen op ons
40 – jarig huwelijksfeest.
Samen met familie en vrienden hebben wij kunnen luisteren naar jullie muzikale felicitatie en
de mooie woorden van de voorzitter. Het krijgen van een serenade geeft een aparte tint aan
deze middag.

Bestuur en leden van drumband en fanfare, bedankt voor deze aanvulling op onze feestelijke
dag die wij niet snel zullen vergeten.
Ria en Sjir Kuipers
Kinderen en kleinkinderen
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Serenade Jet en Jo
Zaterdag 16 mei jl. was de dag dat wij ons 40 jaar Huwelijk mochten vieren.
Na de Eucharistieviering, opgeluisterd door het Oogstdankoor, was het haasten
naar ‘t ‘’Weverke’’. Leden van de Drumband, Korps en Bestuur waren al aan het verzamelen,
(onze waardering voor de tijd die ons en onze gasten nog even gegeven werd).
Weer een activiteit in dit drukke seizoen, en toch met veel leden aanwezig.
Vele malen heb ik mij, bij het brengen van een serenade, afgevraagd: wat gaat er
nu om in die feestelingen?

Namens Jet en onze kinderen mag ik U meegeven dat dit moment voor ons wel zeer bijzonder is geweest en nog lang in onze herinnering zal blijven. Feest en muziek horen bij elkaar
en brengen mensen dichter bij elkaar.
Deze serenade bij de aanvang van de voor ons zo belangrijke dag is onvergetelijk!
Namens Jet en onze kinderen veel dank en succes voor de komende tijd.
Jet en Jo Vrancken
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Silvy en Jos
25 jaar: een hele tijd.
25 jaar: geen kleinigheid.
25 jaar: voor en met elkaar.
25 jaar: in voorspoed en geluk.
25 jaar: dit kan niet meer stuk.
Jos en Silvie wij wensen jullie heel veel geluk,
liefde en gezondheid en op naar het Robijnen
Huwelijk.

Repetitiedag en Familiedag in een klap
In verband met de vele voorbereidingen voor het WMC was er weinig tijd over om een dag te
reserveren voor traditionele familiedag.
Na een dag hard zweten en zwoegen in het gemeenschapshuis was er tijd voor ontspanning.
Om 16:00 uur kwam de hele groep naar de plek waar de mobiele frituur klaar stond om de
hongerige magen te stillen en de dorst te lessen.

De kleintjes onder de groep rolden nog even in het hooi bij het opgroeiend jongvee, waardoor
enkele moeders vonden dat ze stonken.
Ondanks dat het weer niet meewerkte was het toch een gezellig samenzijn.
We hopen als bestuur er volgend jaar een hele dag van te maken, zodat deze traditie voortgezet kan worden.
Het bestuur
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De commissie opleidingen
De Commissie Opleidingen begeleidt het hele opleidingsgebeuren en legt verantwoording
af aan het bestuur. Een keer per maand is er een vergadering waarin alle problemen betreffende de opleiding worden besproken.
Daarnaast begeleiden we de Jeugdfanfare en het Leerlingenorkest en organiseren we een
keer per jaar een intern solistenconcours en begeleiden een extern solistenconcours.
De commissie bestaat uit 6 leden, Piet Ritt (voorzitter), Dion Soons, Ine Willems, ook alle 3
bestuursleden. Ed Soons namens de fanfare, Judy Kuipers namens de drumband en Cécile
Waelen namens de ouders van de leerlingen.
Voor vragen over de opleiding kunt u terecht bij Ine Willems tel. 045-4042236
Commissie Opleidingen

Het WMC………over een maand…………
Nog een kleine maand te gaan en dan staan we aan de vooravond van het WMC. Maar voordat het zover is, zal er nog heel wat keren gerepeteerd en thuis geoefend worden om net die
ene of wat meer moeilijke passages nog beter in de vingers te krijgen. Met het goede weer
en alle drukte rondom de schooltentamens is het soms moeilijk voldoende tijd te vinden om
te oefenen, maar uiteindelijk weet je waar je het voor doet en baal je als het even niet lukt op
de repetitie, wat dan weer als stimulans werkt om het toch nog maar eens te oefenen.
De stukken vergen bij mij, in ieder geval, veel vaardigheid en goed luisteren naar elkaar om
in goede balans te spelen. Zo merk je dat elk instrument zijn moeilijkheden heeft. Ik ben
bijvoorbeeld ontzettend blij dat ik niet elke keer met 3 dempers hoef te slepen en ik zou als
de dood zijn de verkeerde demper op het verkeerde moment te gebruiken. Ook saxofonisten
hebben natuurlijk hun stress, het is bijna een specialisme te noemen om over een maand
enkele rietjes precies goed ingespeeld te krijgen zodat je een mooie toon hebt. Ik heb goede
hoop dat we een mooi concert zullen geven.
Ik wens iedereen veel doorzettingsvermogen toe en succes in de komende maand en daarna
natuurlijk een fijne vakantie!
Marlou
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Ster Elektrotoer 2009
Het zit er weer op maar toch nog even terug naar 19 juni 2009. Het was een geslaagde dag.
Veel wielerfans kwamen al op tijd naar Schimmert. We hadden immers op deze vrijdagmiddag weer de start én de aankomst van de 179 km lange etappe door het Zuid Limburgse
land. Het kon niet anders dan een mooi wielerfestijn worden met zo’n sterk rennersveld en
Tom Boonen was ook weer van de partij. Gezelligheid, wielersport en tevreden sponsoren
en toeschouwers. Jammer voor de fans van Boonen, maar met Andre Greipel ging op onze
Bekerbaan een verdiende winnaar over de streep..

2009 mag wat ons betreft ook weer de boeken in als een geslaagd festijn. Ook dit jaar hebben wij weer een beroep moeten doen op onze achterban. Ondanks het drukke repetitieprogramma hebben wij toch voldoende mensen uit de fanfare gelederen kunnen vinden die mee
wilden helpen. Hiervoor veel dank.

Watertaore Fièste
De voorbereidingen van de Watertaore Fièste zijn weer in volle gang.
Deze Fièste zullen plaatsvinden op zaterdag en zondag 29 en 30 aug.
De verkoop van de koosjiet-loate is op zondag 19 juli.
Deze zondag starten we om 11:45 uur met z’n allen aan de verkoop van deze loate.
We hopen dan ook dat iedereen aanwezig is op deze zondag bij Fam. Eijssen Hoofdstraat 7.
De werkschema’s en alle overige info over de Watertaore-Fièste kun je t.z.t. vinden op de
website: www.fanfareschimmert.nl
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Uitslagen LBM FINALE Jonge Solisten 2009 21 juni 2009 te Heel
Op zondag 21 juni namen 2 solisten van onze vereniging op bugel deel aan de LBM Finale
Jonge Solisten, die gehouden werd in de concertzaal van Cultureel Centrum Don Bosco te
Heel.
Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, aangesloten bij de Federatie van
Katholieke Muziekbonden in Nederland.
Juryleden LBM:
•
Frenk Rouschop
•
Piet Jeegers
De twee solisten die namens onze vereniging deelnamen aan deze Limburgse Kampioenswedstrijd waren Koen Verkoulen en Joël Jacobs.
EINDKLASSEMENT
Koen Verkoulen speelde in de Vijfde Divisie op bugel ‘Antares’ van H.A. VanderCook en
kreeg 86 punten. Hiermee werd hij winnaar in zijn Divisie en daarmee Limburgs Kampioen in
de 5e Divisie Solisten Blazers 2009.
Joël Jacobs voerde in de Tweede Divisie ‘Fantaisie en Mi Bémol’ van J. Ed. Barat uit op
bugel en kreeg 86 punt, zijnde een uiterst royale eerste prijs.
Bovendien werden beiden door de jury uitverkoren voor deelname aan een Masterclass Koper, die aan enkele deelnemers werd aangeboden door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
Divisie	Naam		Instrument Werk			
5
Koen Verkoulen
Bugel
Antares – VanderCook
2
Joël Jacobs
Bugel
Fant. en Mi Bémol - Barat

Punten & Prijs
86 - 1e prijs+Kampioen
86 - 1e prijs

Overall winnaars werden Daan Berends, Roel Eijssen en Janno Triepels van Fanfare St.
Caecilia Spaubeek (multipercussion). Zij behaalden 95,5 punt. (1e prijs met lof)
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BEMERKINGEN JURY-LEDEN LBM
Over de uitvoering door Koen Verkoulen kunnen we lezen:
Opening met veel beheersing gebracht, Koen, mooi van klank en met goed gevoel voor dynamiek. Alleen de intonatie is aan de lage kant. Moderato: aanzet is een beetje onduidelijk /
troebel, probeer dit helder te houden. Wel dynamisch weer goede dingen te beluisteren. Slot
met veel overuiging gebracht. Proficiat voor deze mooie muzikale uitvoering, Koen.
Ga zo door!
(Jurylid: Frenk Rouschop)
Mooi begin Koen, goed van toon en voordracht. Probeer in het Moderato wat lichter te articuleren. Technisch loopt dit wel. Zorg dat de hoge noten goed ondersteund worden. (Ademsteun)
Blijf je onderlinge intonatie controleren. Technisch zijn er een paar vlekjes te bespeuren. Je
toonkwaliteit is op de goede weg, klinkt mooi open, mag nog wat ronder klinken. Een mooi
verzorgd optreden. Proficiat.
(Jurylid: Piet Jeegers)
Over het optreden van Joël Jacobs werd door de juryleden geschreven:
Uitgevoerd werk: ‘Fantaisie en Mi Bémol’ van J. Ed. Barat
Opening kan nog met meer bravoure, Joël. Fermate-fa: intonatie niet laten zakken. Andante:
zeer sfeervol en mooi van klank, prima! Piu Vivo: forté vasthouden naar de laagte toe. 2e keer
niet echt gaaf in trefzekerheid. Scherzo Allegro: cadanz goed benadrukken en duidelijk articuleren op 2 zestienden 2 achtsten-figuur. Tempo Primo: denk in lange zinnen en veel lucht
eronder. Slot met veel overtuiging gebracht. Ondanks mijn opmerkingen zeer veel genoten
van je muzikale spel en goede klank. Proficiat, Joël!
(Jurylid: Frenk Rouschop)
Goede opening Joël. Pas op in 2e maat geen d spelen. Andante: Hier mag je grotere muzikale lijnen spelen. Piu Vivo: 2 maten bij elkaar spelen. Tempo I: wat kleine missertjes in het
treffen. Scherzo Allegro: dynamiek forte spelen. Tempo I: dynamisch beter in balans. Technisch laat je in de kleine notenbeelden wat steekjes vallen. Slot is in orde. Je toon is al heel
goed gevormd, probeer je interpretatie nog te verbeteren en de trefzekerheid. Proficiat met
dit geslaagd optreden.
(Jurylid: Piet Jeegers)
Wij feliciteren de solisten, hun docent Harry Schaeps en begeleider René Kicken met dit
buitengewoon fraaie resultaat. Vrucht van toewijding. Ook felicitaties voor de ouders van de
Schimmertse deelnemers en verdere familieleden.
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AGENDA

Volgende info verschijnt op 14 aug.
Uiterlijke inleverdatum 7 aug.

REPETITIES:

De volgende Fanfare-info verschijnt in de
vakantie zie dan: www.fanfareschimmert.nl
Vrienden van de Fanfare krijgen het
blad bezorgd.

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
Extra repetities: www.fanfareschimmert.nl
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ACTIVITEITEN 2009:

Za 04 jul Serenade Leon & Duangdao
		
20:00 Langstraat 2
Ma 06 jul Proefexamens Slagwerk Graden
Za 11 jul Serenade fam. Damoiseaux 		Lemmens 19:30 ‘t Weverke
Zo 12 jul	Repetitie Melick 11:00 - 13:00
Zo 12 jul Concert Oranjerie Roermond
		
16:00 - 17:30
Zo 19 jul Verkoop Koosjiet loten 11:45
Ma 20 jul	Examens Slagwerk Graden
Za 25 jul Concert 20:30 (repetitie 19:00)
Vr 31 jul Generale Repetitie 21:00
		
(repetitie 19:00)
Za 01 aug Optreden WMC 19:30
Zo 02 aug Vakantie t/m 4 september
Za 15 aug St. Rochus 18:20
Za 29 aug Watertaore Fièste
Zo 30 aug Watertaore Fièste
Za 05 sep Serenade Jacqueline Kremers
		
& René Eijssen 20:00 Hfdstr. 7
Vr 11 sep 1ste repetitie na vakantie
Zo 13 sep Districtfestival (D)
		
Concert 13:00, optocht 14:00
Zo 13 sep Opening Schuttersfeest
		
13:15 Voetbalveld
Za 26 sep Serenade GB Liedekerken
		
19:30 klooster Montfortanen

ACTIVITEITEN 2009 (vervolg):
Za
Za
Zo
Zo
Za
Vr

14 nov Serenade fam. Raeven
21 nov St. Caecilia Feest
22 nov Intocht Sint Nicolaas
22 nov Serenade GB fam. Soons
12 dec Percussionata
08 jan	Nieuwjaarsconcert

CONCERTEN:

Zo 12 jul Concert Oranjerie Roermond
		
16:00 - 17:30
Za 25 jul Concert 20:30 (repetitie 19:00)
Vr 31 jul Generale Repetitie 21:00
		
(repetitie 19:00)
Za 01 aug Optreden WMC 19:30
Za 12 dec Percussionata
Vr 08 jan	Nieuwjaarsconcert

Klaarzetten en opruimen bij
alle concerten en repetities
Juli: Leon Dols, Annemiek Hotterbeekx,
Rodger Okkersen, Mariëlle Dautzenberg
Sept. Hub Meertens, Loek Daemen,
Nico Eurlings, Jordy & Sven Rouschop

