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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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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

Drumband op concours
De drumband gaat op 21 november op concours!
Hun voorbereidingen zijn in volle gang. Op zondag 7 november vindt er in Heel om 16:00 uur een
concert plaats, waar ze het gehele concoursprogramma ten gehore zullen brengen. Op vrijdag
19 november is om 20:30 uur de generale repetitie in het gemeenschapshuis te Schimmert.

Wij hopen velen van U te ontmoeten op een van de concerten in de voorbereiding en uiteraard op het concours van 21 november in het gemeenschapshuis Don Bosco Mgr. Savelbergweg 150 te Heel.
Het optreden op 21 november is om 16:45 uur. Om 18:30 uur zal bekendmaking van de resultaten en de prijsuitreiking plaatsvinden. Wij wensen Etienne en leden van de drumband heel
veel succes met hun voorbereidingen en het optreden op zondag 21 november.
Bestuur
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Repetitieweekend drumband
Met het oog op het aanstaande bondsconcours podiumwedstrijden hebben we afgelopen
weekend ons repetitieweekend gehad. De organiserende commissie is vrijdagavond afgereisd naar het mooie Sevenum om een en ander al voor te bereiden voor zaterdag en zondag.
We verbleven in een mooie “blokhut’ met alle mogelijke faciliteiten. Een sporthal waar we
konden repeteren, een relaxruimte met open haard en diverse slaapzalen. Echter het slapen
op een luchtmatras bleek voor sommigen toch nog niet zo makkelijk, wat de nachtrust niet
echt bevorderde!
Zaterdagochtend na aankomst gingen we na de koffie en cake aan het
werk. Ivo Kroes werd ingeschakeld
om een gedeelte van de partijrepetities te leiden. De rest nam Etienne
voor zijn rekening en na een intensieve repetitiesessie had onze kookploeg gezorgd voor een heerlijke
lunch met soep en broodjes. Na een
korte pauze hebben we de repetitie
gezamenlijk voortgezet en werd er
gewerkt om de puntjes op de i te krijgen. Etienne had volgens mij ’s ochtends pilletjes genomen want hij was niet te stoppen en had een overdaad aan energie, wat uiteindelijk resulteerde in een repetitie die duurde tot kwart voor vijf. Blijkbaar was dit ook nodig, en iedereen
ging er met volle moed tegenaan.
Na een heerlijk diner werd de open haard aangemaakt en werd het eindelijk een beetje warmer in
de hut! Onze eigen Linda de Mol (Judy) presenteerde op een charmante manier de quiz “Ik hou van
Holland” waar iedereen het hardst streed om de felbegeerde eerste prijs, een delfts blauwe rol wc
papier en servetten. Complimenten voor de makers Ronald en Judy, het was een zeer geslaagde
quizavond. Tot in de vroege uurtjes werd en
gedronken, tafelvoetbal gespeeld, gekaart
en uiteindelijk…… geslapen. De nacht was
voor sommigen wat onrustig, het gesnurk
her en der bracht wat onrust maar iedereen
lag uiteindelijk lekker te slapen. Erik en Etienne hebben samen de nacht doorgebracht
voor de open haard en of er twee slaapzakken zijn gebruikt is nog niet bekend!!!!!!!!
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Zondagochtend na een lekker ontbijt werd de repetitie hervat en was er daarna even vrije
tijd, waar er buiten gewandeld werd en gevoetbald. Na het miniconcert werd alles opgeruimd
en begon de terugreis naar Schimmert. Al met al een zeer geslaagd repetitieweekend naar
mijn mening. Ik wil namens deze weg de kookstaf Truus, Maria F, Maria H en Flor nogmaals
hartelijk danken voor de goede zorgen, het eten was heerlijk!!
Bianca Hambeukers

Jeugdactiviteit 18 en 19 september 2010
Na een druk WMC-jaar en tijdens de voorbereidingen op het drumbandconcours dit jaar, was
het tijd voor ontspanning! Wij zijn daarom met de jongeren en iets oudere jeugdleden van
onze fanfare gaan bowlen. Na deze inspanning waren er pannenkoeken in de loods waar
eerder dit jaar de Watertoare Fieste werden gehouden.

’s Avonds werd in groepen gestreden tijdens de muziekquiz. Iedereen deed erg enthousiast
mee! Daarna mochten we zelfs blijven overnachten in de loods (Jan Roks heel erg bedankt
hiervoor!). Na deze, voor sommigen korte, nacht hebben we samen het weekend afgesloten
met een ontbijt. We kunnen terugkijken op een zeer gezellige activiteit!
Judy

Dank aan de fanfare St. Caecilia
Het was een hele ervaring voor onze ouders om deze serenade ter gelegenheid van onze 60
jarig huwelijk te mogen meemaken. Dit was een hoogtepunt van het hele feest. Voor hen was
dit een emotioneel, mooi, maar ook een dankbaar moment dat de fanfare voor de 2e keer in
hun huwelijksleven een serenade kwamen brengen. Heel veel dank hier voor.
Familie en Tina en Johan Michon
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Etienne Houben naar een slagwerkfestival in Italië
Het concours van de Percussive arts society Italy, gehouden te Fermo, is een gerenommeerd
slagwerkfestival met spelers, juryleden en gerenommeerde topslagwerkers uit de hele wereld.
Het festival bevat naast het concours ook workshops, masterclasses en concerten door juryleden en bekende slagwerkers. Mijn deelname betrof het concours voor kleine trom in de hoogste
categorie voor conservatoriumstudenten
en jonge professionals. Het is niet in die
zin een kleine trom concours met traditionele ‘drumband’- of marsmuziek maar het
betreft zeer moderne en virtuoze composities waarbij op technisch en muzikaal vlak
het uiterste van speler en instrument wordt
gevraagd. Het was een wedstrijd met 3 afvalronden en uiteindelijk een finale. Hierbij moesten verplichte en een aantal vrije
keuzewerken gespeeld worden.
Mijn wedstrijd begon met 17 slagwerkers uit o.a. Amerika, Oostenrijk, Griekenland en Cuba.
Na een aantal spannende vooronders waarbij er steeds meer afvielen bleef ik en een jongen
uit Griekenland en een meid uit Frankrijk over (zie foto). Na lang wachten kwam dan het verlossende woord: ik had met 97 van de 100 punten gewonnen! De Jury sprak over technisch
vrijwel perfect spel en loofde ook mijn subtiele en beheerste momenten. Zelf vind ik dat hier
en daar zeker nog verbetering in mijn spel zit maar uiteraard was geweldig om dit te bereiken
en dat te horen!
Later volgde de prijsuitreiking en de optredens van de winnende spelers voor de diverse concoursonderdelen. Naast kleine trom was dit ook voor melodisch slagwerk en pauken. Daarna
werd uiteraard tot in de late uurtjes nog gegeten en uiteraard gedronken. Het was een mooie
muzikale vakantie waarbij ik veel nieuwe contacten heb gelegd en veel heb kunnen leren van
docenten en studenten. En voor mijn vriendin Anne en ik was de zon zee en strand natuurlijk
ook mooi meegenomen!
Etienne Houben
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Huwelijk Mark & Thera
Zaterdag 11 september was het zover! De dag waar wij
lang naar hebben uitgekeken was eindelijk aangebroken. De weergoden waren ons gelukkig erg goed gezind.
We hebben een fantastische dag gehad en hebben geweldig genoten van de geweldige noten van de drumband en fanfare! Niet alleen tijdens de ceremonie, maar
ook tijdens de serenade. Het is echt een mooie ervaring
om zelf een serenade van ‘jouw’ vereniging te krijgen! De
familie vond het ook erg leuk en sommigen denken er
zelfs over om ook bij de fanfare te komen, zodat zij ook
een serenade krijgen bij hun huwelijk!
Bij deze willen wij de drumband en de fanfare nogmaals
hartelijk bedanken voor hun muzikale bijdrage aan ons
huwelijk!
Mark en Thera Lardinois - Garritsen

Winnaar Watertoare Fieste met Koosjietloten.
Matthijs Buijsen is de gelukkige winnaar
van de 1ste prijs bij het koo-sjiete. Hij
neemt de 1e prijs van €450 in ontvangst
van Bas Ritt.
Janine Roks was de gelukkige winnaar
van de 2e prijs.
Beide winnars van harte gefeliciteerd
met de prijzen!

Opruimploeg
Okt: Sander van Kan, Maurice Schneiders, Mieke van Marion, Koen Verkoulen.
Nov. Roel Wachelder, Peter Verkoulen, Erwin kuipers. Joël Jacobs.
De opruimploeg dient ook actief te zijn bij concerten en uitvoeringen met het inladen
en opruimen van de instrumenten!
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AGENDA
REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ACTIVITEITEN 2010/2011:

Za
Zo
Za
Zo
Vr
Zo
Vr
Zo
Za
Zo
Za
Vr
Vr
Za
Zo
Zo
Zo

16 okt
17 okt
06 nov
07 nov
12 nov
14 nov
19 nov
21 nov
27 nov
28 nov
11 dec
24 dec
07 jan
19 jan
06 mrt
20 mrt
10 apr

Serenade fam. Meertens 18:45
Herfstwandeltocht Trampelkeu
Proefexamens: VERVALLEN
Concert Don Bosco Heel (D) 16:00
& 19 nov GEEN repetitie (K)
Repetitie (K) 10:30
Generale Repetitie (D) 20:30
Podiumconcours LBT (D) 16:00
St. Caeciliafeest 19:00
Receptie Drumband 15:30
Examens: VERVALLEN
Kerstensemble 21:30
Nieuwjaarsconcert
/ zo 20 jan Concert ovb (K)
Carnavalsmis 11:00
Jaarvergadering 10:30
Concert (K)

Volgende info verschijnt op 12 november.
Uiterlijke inleverdatum 5 november.

Activiteiten 2010/2011 (vervolg)
Zo 17 apr	Palmzondag 11:00
Za 23 apr Concert o.v.b.(D)
Zo 01 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Zo 15 mei Concert (K)
Za 21 mei / zo 22 mei Ledenweekend
Zo 12 jun	Begeleiden Communicantjes
		
9:30 (K)
Zo 19 jun	Processie 8:30
Za 01 okt / zo 02 okt Concert o.v.b. (K)
Za 19 nov St. Caeciliafeest 19:00
Zo 13 nov Concert (K)
Zo 11 dec Concert o.v.b. (K)

CONCERTEN:

Zo
Zo
Vr
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Zo

07 nov
21 nov
07 jan
19 jan
10 apr
23 apr
15 mei
01 okt
13 nov
11 dec

Concert Don Bosco Heel (D) 16:00
Podiumconcours LBT (D) 16:45
Nieuwjaarsconcert
/ zo 20 jan Concert ovb (K)
Concert (K)
Concert o.v.b.(D)
Concert (K)
/ zo 02 okt Concert o.v.b. (K)
Concert (K)
Concert o.v.b. (K)

