Agenda
Agenda december
december 1999
1999
Repetities drumband: elke woensd. 19.30
Repetities jeugdfanfare: Donderdagen 2, 16 en
30, Vrijdag 9 om 18.00, Donderd. 23 om 17.00
Repetities fanfare: elke vrijdag 20.00
uitgezonderd 24 en 31 dec. geen repetitie
Extra repetities fanfare:
Zondag 12 dec. 10.30 Gemeenschapshuis
Zaterdag 18 dec. 18.00 Gemeenschapshuis
Dinsdag 28 dec. 20.00 gemeenschapshuis
Vrijdag

24 dec Nachtmis Kerstkoper 21.30
De Goed Heiligman
heeft het dit jaar
zo druk dat hij er van
afziet om ons met een
bezoek te vereren. Hij
gaf niet als reden op
dat we te stout geweest
waren. Alhoewel….
Wij hopen dat hij het
volgend jaar weer van
de partij is

Uit
Uit onze
onze Fanfarefamilie
Fanfarefamilie
Ons Erebestuurslid Piet Soons met Martha,
vierden op Zondag 21 november hun 40 jarig
huwelijksfeest.
Tevens het feit dat ze beiden 65 jaar geworden
waren. Het bestuur was graag aanwezig om
hen namens de gehele fanfare te feliciteren.
Overleden: Mevrouw Tonny Lahaije-Evers,
weduwe van ons Erebestuurslid Leo Lahaije.
Ze werd begraven op Vrijdag 26 november.
Familie, van harte gecondoleerd.

Verdere
Verdere voorlopige
voorlopige planning
planning
Zo 02 jan
Vr 07 jan
Zo 13 febr
Zo 05 mrt
Ma 06 mrt
Di 07 mrt
Zo 16 april

Zo 30 april

Nieuwjaarswandeling
Jeugdfanfare vertrek 13.00
Uitreiking diploma’s en
theoriecertificaten.
Jaarvergadering
Begeleiden prins Carnaval
naar de kerk + spelen H.Mis
Carnavalsoptocht
Zate Hermeniekes
Palmzondag
opluisteren H. Mis 11.00
namiddag: Open Dag
Uitstapje Mönchen Gladbach

voor de gehele fanfare-familie
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Drumbandconcert
Drumbandconcert
Zondag
Zondag 12
12 december
december

Mutaties
Mutaties ledenbestand
ledenbestand
November
November
Als ervaren nieuwe leden mogen we
in ons korps verwelkomen:
Leon Dols wonende Hagensweg 6
6333 BA Schimmert en
Stefan Voncken St Josephstraat 54
6231 EE Meerssen
Beiden zullen het hoornregister
versterken.
Wij wensen hun toe, een lange, fijne en
vruchtbare tijd in onze fanfare-familie.
Kevin Liedekerken heeft helaas
besloten zijn lidmaatschap te
beëindigen.

Concerten
Concerten
Zondag 12 december 18.30
Drumbandconcert
Gemeenschapshuis
Zondag 19 december 17.00
Concert Schouwburg Sittard
Vrijdag 24 december 21.30
Nachtmis Kerstkoper
Zondag 02 januari 14.00
Nieuwjaarsconcert
Zondag 09 januari n.m.
Saxofoonsextet (‘t Weverke)
Zondag 26 maart
Concert te Banholt
Zaterdag 20 mei 2000
Schimmert en Horst-America

Lokatie: Gemeenschapshuis
Hoofdstraat 12 Schimmert.
De optredens zijn als volgt gepland:
18.30 - 19.00 uur:
Brass Band St Gerlach Houthem
19.00 - 19.30 uur:
Drumband Kon. Fanf. Concordia Ulestraten
19.30 - 19.45 uur Pauze
19.45 - 20.15 uur:
Drumband Fanfare St. Caecilia Schimmert
20.15 - 20.45 uur:
Drumband Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Wij wensen u allen
prettige Kerstdagen
en een Gelukkige
Eeuwwisseling

Verslag
Verslag Concert
Concert te
te Hoensbroek
Hoensbroek
Op 7 november hebben wij om 16.00 uur een concert verzorgd in Hoensbroek.
Als eerste trad de drumband op die met een leuk afwissellend programma de handen
goed op elkaar kreeg.
Na het optreden van de drumband moest het nodige sjouwwerk plaatsvinden (een
vleugel eraf en vele stoelen erbij) om het totale orkest te plaatsen. Dit lukte niet
zonder enkele instrumenten groepen op een andere plaats te zetten dan zij gewend
zijn. Alle leden hadden inmiddels plaatsgenomen met uitzondering van Michel die
zijn partituren kwijt was. Enige paniek brak uit want hij kan niet bij andere mensen
meekijken maar gelukkig werden ze nog tijdig gevonden.
Dat dit alles niet bevordelijk is voor een goede uitvoering moge duidelijk zijn.
Door de gewijzigde opstelling van het korps was de onderlinge communicatie bij het
samenspel van de diverse instrumentengroepen niet optimaal en heeft Geert hard
moeten werken om alles bij elkaar te houden. Voor de toehoorders was het
desondanks een alleszins acceptabel concert.
Het bovenstaande is wel aanleiding om in de Vriendenkring Cresendo de omvang
van de bühne aan de orde te stellen om een herhaling proberen te voorkomen.
Ook zullen wij concerten meer onder de aandacht brengen in de media om de
publieke belangstelling waar mogelijk te vergroten.

Uit
Uit de
de bestuursvergadering
bestuursvergadering van
van 18
18 oktober
oktober 1999
1999


Het concept-programma van een te organiseren cultureel-weekend op 18 en 19
november 2000 is door het bestuur goedgekeurd.
 Er wordt contact gezocht met de organisatie van “Verrassende Ontmoetingen”
 te Tilburg voor een concert in 2001 of 2002.
 Voor de hoorngroep hebben zich twee nieuwe leden aangemeld.
 Er is een nieuwe opleider voor het groot-koper aangetrokken.
 De datum voor de jaarvergadering 2000 wordt vastgesteld op 13 februari.
 Denis Klinkeberg heeft zich bedankt als lid.
 Nico Eurelings en Jean Thewessen hebben zich bedankt voor de commissie
Watertoarefieste. Barry Kuipers is de nieuwe voorzitter van de commissie.
 De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft een gespreksnotitie
gemaakt over de aanpassing van de Bondstructuur. Via de regio-6 vergadering wordt
deze notitie becommentarieerd. Het doel is de afstand tussen Bondsbestuur en de
aangesloten lidverenigingen te verkleinen.
 Guido Pricken gaat een voorstel maken voor een (nog) betere indeling van het
slagwerkhok.

Programma
Programma concert
concert Stadsschouwburg
Stadsschouwburg Sittard
Sittard
Op Zondag 19 december zullen in het kader van de
“Acte de presence IV” concerten 2 korpsen optreden:
17.00 - 17.45 Fanfare St. Caecilia Guttecoven
18.15 - 19.00 Fanfare St. Caecilia Schimmert

Tijdens het Caeciliafeest bracht de drumband op bijzondere wijze een prachtige act
met alle mogelijke keukenattributen, welke niet alleen erg ludiek was maar ook
muzikaal verrassend goed.

Onze fanfare o.l.v. Geert Jacobs zal uitvoeren:
Fanfare 2000
- Kees Vlak
The Innocent Condemned
- Rob Goorhuis
Rhapsody for Trombone
and Brass Band - Gordon Langford
Solist: Sandor Hendriks uit St. Odiliënberg
Seville
- Rodney Newton, arr. Jan Koolen
Overture to a new age
- Jan de Haan
Breakout
- Ronan Hardiman, arr. Geert Jacobs

Tijdens het Caeciliafeest werd onze nieuwe
tamboermaitre Jos Lucassen verrast met een
nieuwe Tanboermaitre-stok en een “Kolbak”
welke werden aangeboden door twee van
onze sponsoren: Jan Theunissen en Pascal
Kuipers. Heren, van harte dank voor dit
kostbaar geschenk.

Ook dit jaar werden weer een aantal jubilarissen gehuldigd tijdens het goed geslaagde
Caeciliafeest en poseren hier met hun wederhelft op de foto.
Marjo Limpens 25 jaar lid, Noël Stassen 40 jaar, Frank Bruijenberg 25 jaar, en André
Lemmens eveneens 25 jaar lid.
Nogmaals allen van harte proficiat en dank voor jullie inzet!
Foto’s Rob Creemers

