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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Fanfa
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

Prins Alain I
Veer hubbe de prins in de fanfaar!

Op zaterdag 29 januari is Alain Soons uitgeroepen tot 55ste prins van C.V. De Taarbreuk.
Alain I is niet alleen lid van onze vereniging maar ook nog eens lid van Hofkapel Agrarius!
Dubbel feest dus. Alain, proficiat en heel veel plezier als Prins van ‘t Taarbreuk rijk!

Foto’s gemaakt door Lou Zeegers
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Nieuwjaarsconcert vrijdag 7 januari 2011
Wederom op verzoek, van bestuurslid José
Eijssen - Schoonbroodt, wil ik hierover iets mededelen. Het was gezellig vol, verschillende
sponsoren, vrienden, oud leden, familie van muzikanten, erebestuursleden en overige belangstellenden hebben we mogen begroeten en het
beste voor het nieuwe jaar kunnen wensen. De
muzikale avond was in een woord fantastisch.
Hieromtrent heb ik zelf natuurlijk ook een zeer
positieve eigen mening maar ik wil u de opmerkingen van “vele aanwezigen“ hier in het kort samenvatten.
Jeugdfanfare, o.l.v. Els Claessens, presenteerde
zich geweldig. Mooi programma wat ook nog
eens op een leuke manier visueel werd ondersteund. De drumband of beter gezegd melodisch
slagwerk ensemble, o.l.v. Etienne Houben bewees heel duidelijk waarom zij op het bondsconcours in de hoogste afdeling een 1e prijs met lof
hebben behaald.
En als sluitstuk het korps o.l.v. Frenk Rouschop
dat voldeed ook voor meer dan 100% aan alle
verwachtingen.De uitsmijter van de avond was
een prachtige concertmars die wat mij betreft
niet meer van het programma geschrapt mag
worden. Wie er niet geweest is heeft heel veel
moois gemist.
Bestuur, leden en dirigenten proficiat en ga zo door.
Sjeng Mevis
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Muziekdag Jeugdfanfare
Beste muzikanten van de jeugdfanfare,
Samen met de jeugdharmonie van Horn en de jeugdfanfare van Maarheeze gaan we op
zaterdag 9 april muziek maken.
De globale planning van de dag:
- Van 10:00 uur tot 11:30 uur de eerste gezamenlijke repetitie.
- Pauze van 11.30 uur tot 12:15 uur. Iedereen neemt eigen lunch mee.
- Groepsrepetities en speurtocht: 12:15 uur tot 15:30uur.
- Het samengestelde orkest wordt in 4 groepen verdeeld:
- Van 12:15 uur tot 13:45 uur hebben de eerste twee groepen tegelijkertijd groepsrepetities.
De andere twee groepen gaan in die tijd op speurtocht door Maarheeze.
De groepen zijn in dit geval dus verdeeld in “instrumentengroepen“ waardoor tijdens de
speurtocht leden van de drie orkesten in verschillende teams zitten en elkaar dus leren
kennen.
- Van 14:00 uur tot 15:30 uur wisselen we de groepen om en hebben groep 3 en 4 groepsrepetitie en groep 1 en 2 speurtocht
Voor tijdens de speurtocht kan iedereen een eigen tussendoortje meenemen, net als eerder bij de zelf meegenomen lunch.
- Van 16:00 uur tot 17:00 uur gezamenlijke Generale repetitie.
- Van 17.00 uur tot 18:00 uur hopen we met zijn allen frietjes te kunnen eten.
- Om ongeveer 18:30 uur is het slotconcert.
- Rond 19:30 uur is de dag ten einde en hopelijk een leuke geslaagde en gezellige dag.
Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven bij Els Claessens.
Voor vervoer naar Maarheeze zullen we van te voren overleggen met ouders en leden van
de Commissie Opleidingen.
De Commissie Opleiding
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Uitnodiging jaarvergadering Fanfare
Op zondag 20 maart vindt in het Gemeenschapshuis om 10:30 uur de jaarvergadering van
2011 plaats. De activiteiten van het jaar 2010 zullen door middel van tekst en foto de revue
passeren. Wij hopen dat alle leden op deze vergadering aanwezig zijn.
Bestuur Fanfare

Uitnodiging jaarvergadering Vrienden van de Fanfare
Op vrijdag 1 april vindt in het Gemeenschapshuis de jaarvergadering van de Vrienden van
de Fanfare plaats. Deze vergadering begint om 19:00 uur.
Bestuur Vrienden

Geboorte van Eva & Pheline
Onze Drumband- en Fanfarefamilie is alweer twee nieuwe spruiten rijker!
Op 18 december 2010 is Eva geboren, dochtertje van Cécile en Erik Hermans - Alewijnse
en zusje van Jasmijn. Eva woog bij de geboorte 4250 gram en was 54 cm. groot.
Op 22 december 2010 is Pheline ter wereld gekomen, dochtertje van Guido en Pauline
Pricken - Provaas. Pheline woog bij de geboorte 2865 gram en was 48.5 cm. groot.

Eva

Pheline

Wij wensen Cécile, Erik & Jasmijn en Guido & Pauline van harte proficiat en heel veel
geluk met deze nieuwe aanwinst!
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Kerstkoper 2010
Op de lessenaars van het Kerstkoper stonden tijdens de Kerstwake en de Nachtmis op
Kerstavond vrijdag 24 december 2010 Kerstliederen uit Nederland, Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Italië en Amerika in arrangementen van Michael Clack, Jean-François Michel,
René Kicken en David Willcocks. In afwisseling met het koor “Sing A Song” werd de liturgie
opgeluisterd. Het Kerstkoper werd gevormd door Marlou Meertens (sopraansaxofoon); Rob
Vankan & Daniëlle Weerts (trompet); Joël Jacobs, Alain Soons, Lisa Laumen, Koen Verkoulen & Stan Willems (bugel); Fransien Korink (hoorn); André Lemmens (bariton); Rickwin
Poelma (euphonium); Roel Wachelder (Es-bas); Huub Meertens (Bes-bas) en Luuk Mevis
& Paul Prevoo (slagwerk).

Wij danken zowel hen voor hun warme klanken in extreem winterse omstandigheden, maar
zijn ook blij met de reacties, waarin mensen vooral aangaven aangestoken te zijn door
het hoorbare enthousiasme van de muzikanten van het Kerstkoper. Dank tevens voor het
transport van het slagwerk door een sneeuwlandschap! Tot 2011 es God bleef.

FANFARE AANHANGWAGEN
De Fanfare aanhangwagen heeft een volledige uitgebreide APK keuring ondergaan.
Hierbij zijn diverse onderdelen vervangen. Dit is geheel kosteloos uitgevoerd door Orbons
carrosseriebouw uit Aalbeek. Wij willen hem hiervoor hartelijk danken.
Bestuur en leden Drumband en Fanfare
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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:

Zo 13 feb Serenade Taarbreuk 15:00
Za 19 feb Praktijkexamens (allen)
Zo 06 mrt	Afhalen Prins Alain I 10:00
Zo 06 mrt Carnavalsmis 11:00
Ma 07 mrt Carnavalsoptocht 13:30
Zo 20 mrt Jaarvergadering 10:30
Zo 27 mrt	Afsluiting basiscursus 11:00
Zo 09 apr	Muziekdag Jeugdfanfare
Zo 10 apr Concert in Wolder 19:00-21:00 (K)
Zo 17 apr Palmzondag 11:00
Za 23 apr	Intern Solistenconcours
Za 23 apr Concert met Thorn (D)
Za 30 apr	Lampionnenoptocht 20:30
Zo 01 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Zo 08 mei Solistenconcours Hulsberg
Za 14 mei Verkoop Koosjietlaote 14:00
Zo 15 mei Concert (K)
Za 21 mei / zo 22 mei Ledenweekend
Wo 01 jun t/m za 4 jun Watertaore Fieste
Zo 12 jun Begeleiden Communicantjes
		
9:30 (K)

Opruimploegen:

februari: Jos Wiekken, Ardina Soons,
Chajen Debije, René Hermans
maart: Lisa Laumen, Chellie Soons,
Rob Creemers, Dion Soons
april:
Ed Soons, Stan Willems,		
Rodger Okkersen, Luca Aerts

Activiteiten 2010/2011 (vervolg)

Zo 19 jun Processie 8:30
Do 23 jun	Kermis Groot Haasdal
Za 25 jun Processie naar Meerssen 6:30
Zo 03 jul Concert o.v.b. (D)
Di 16 aug St. Rochus-kermis Klein
		Haasdal
Za 01 okt Concert FPC (K)
Zo 16 okt Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zo 16 okt Organisatie Bondsconcours
		LBM (Heerlen) 10.00-23.00 (K&D)
Zo 13 nov Concert met Thorn (K)
Za 19 nov St. Caeciliafeest 19:00
Zo 11 dec Concert o.v.b. (K)

CONCERTEN:

Zo
Za
Zo
Zo
Za
Zo
Zo

10 apr
23 apr
15 mei
03 jul
01 okt
13 nov
11 dec

Concert in Wolder 19:00-21:00 (K)
Concert met Thorn (D)
Concert (K)
Concert o.v.b. (D)
Concert FPC (K)
Concert met Thorn (K)
Concert o.v.b. (K)

