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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

DUBBELCONCERT TE MEERS

&
Fanfare St. Caecilia Schimmert
Op zondag 15 april vindt er in de Fanfarezaal de Hoorn een dubbelconcert plaats van de
Fanfare St. Joseph uit Meers en onze Fanfare. Onze Fanfare o.l.v. Frenk Rouschop zal
rond 19:00 uur het concert openen. Daarna is het de beurt aan
Fanfare St. Joseph uit Meers o.l.v. Fried Dobbelstein.
Fanfarezaal de Hoorn is gelegen aan de Koeweide 41 te Meers.
Entree: vrije gift.
Wij heten U allen welkom.
Fanfare Meers en Fanfare Schimmert.
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Bevindingen Nieuwjaarsconcert op vrijdag 13 januari 2012
Vandaag 1 februari, even ruim 2 weken terugschakelen in mijn herinnering. Traditioneel
nieuwjaarsconcert; wie heeft wat gemist?
Bij de entree een vrije gave. Mandje ziet goed gevuld uit met papieren euro’s. Bij binnenkomst linksaf naar de koffie en bijbehorende wafel van Banketbakkerij Nora uit Gronsveld
– voorheen in Noorbeek, bakkerij Raeven. Taste like a dream! (website)
Voorzitter Peter Soons opent met korte terugblik 2011. Druk jaar geweest met o.a. vele
gouden bruidsparen. Dank voor bron van inkomsten aan sponsoren, Trampelkeu, Vrienden, Watertaorefièste, organisatie bondsconcours Heerlen, donateurs. Dit jaar concertactiviteit op Floriade en….… verkoop van potgrond. (leuke combinatie met plantjesactie van
Jong Nederland.)
Opening concertavond door Jeugdfanfare; Els Claessens dirigeert de toekomst naar crescendo. Presentator Loek Eurelings kondigt de werken gans gewoon (maakt mij niks uit),
spontaan en met verve aan; óók toekomst!

Bühne vrij voor de drumband; nou ja drumband. Ander woord! Etienne Houben leidt de
allrounders door een magnifiek programma. Toegevoegde professionele klanken uit de
sopraansax van Dion Soons geven verrassend effect.Het werk met natuurgeweld bezorgt
koude rillingen, zelfs in een warm gemeenschapshuis. Donder, bliksem, regen, ....ogen
dicht en huiver, zoek een veilig heenkomen. Net echt. De bekende speld hoor je weer vallen. Geweldig!
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Korte pauze nodig voor opnieuw inrichten podium. Penningenverkoop doet goede zaken.
Fanfare o.l.v. Frenk Rouschop neemt plaats in op een verlengd, uitgebreid podium. Uitstekend idee en nu al niet meer weg te denken. De vele toehoorders kunnen zelfs zittend,
breeduit genieten van het gepresenteerde in een sfeervolle entourage. Vernieuwend om te
luisteren en te kijken naar de jonge solisten van de eigen fanfare. Ardina Soons, virtuoos
op bugel, Rickwin Poelma op jawel, tenor-tuba en Jordi Rouschop tovert Spaanse, temperamentvolle noten op altsax. Applaus en chapeau voor het korps.

Gezellig nakeuvelen tot de laatste stoel in de zaal onbezet is. Bezetting voor en achter
buffet tot in de kleine uurtjes. De kiekjes in het fotoboek van huisfotograaf Rob Creemers
roepen nog eens de sfeer op van een unieke avond.
Bijgeloof of niet; deze vrijdag de dertiende was geen ongeluksdag. Integendeel!
P.S. Dankbriefje van fanfare met fles Jägermeister voor Gemengd Kerkelijk Zangkoor wegens uitwijken naar andere locatie op donderdag vóór concert. Sacristieruimte was klein en
al gaandeweg koud. Fles inmiddels al in glasbak!
Guus Eijssen
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Battaria
Beste leden van “Battaria”
Van harte gefiliciteerd met het geweldig geslaagd optreden tijdens zittingen. Veel lof en bijval
en goede reacties ontvangen van degenen die er
geweest zijn en jullie mochten bewonderen!!!!!!!!
Chappeau (of chapette) hiervoor!! Zo zie je maar
dat het ook heel goed kan zonder “die oude snor
van vroeger”. Zelf heb ik het live-optreden niet
gezien: ik moest o.a. baby-sitter spelen (zonder
snor) maar heb een opname gezien die Maria gemaakt heeft.
Veel succes voor de toekomst toegewenst!!!!!!!
Groetjes van “de oude snor van vroeger”.

Kerstkoper 2011
Twaalf werken lagen op de lessenaars van het Kerstkoper van de Fanfare tijdens de Kerstwake en de Nachtmis op zaterdag 24 december 2011. De sopraansaxofoon, trompetten, bugels,
hoorn, bariton, tuba, Es-bas, Bes-bas en percussie brachten tezamen een dozijn premières
van arrangementen en zettingen van Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse en Catalaanse
Kerstliederen. Achteraf kon terug gekeken worden op een uitzonderlijk geslaagd “Kerstkoperjaar”, werkelijk alle muzikale facetten
vielen op hun plaats. Van Aanzet,
balans, expressie, intonatie, klank,
samenspel, stemming, stemmigheid
tot Zangerigheid.
Wij danken de leden van het Kerstkoper voor hun inzet, maar zijn ook
verheugd over de reacties van kerkgangers. In een schriftelijke reactie
konden we lezen: “Het klonk wederom echt goed in de nachtmis. …….. Ook het repertoire
was erg mooi. Al was ik soms de seconden aan het tellen...” Het Kerstkoper dankt ook voor
het vervoer van het slagwerk.
Nu nog de BitterBallenParty voor de spelers….
Tot 2012 es God bleef.
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Uitnodiging jaarvergadering Fanfare
Op zondag 25 maart vindt er in het gemeenschapshuis om 10:30 uur de jaarvergadering
plaats. Iedereen die zich verbonden voelt met onze vereniging nodigen wij uit om hieraan
actief deel te nemen. Alle activiteiten van het hele jaar zullen de revue passeren.
Ook zijn nieuwe ideeën van harte welkom.
Dus U bent allen uitgenodigd en kom vooral in grote getale!!!
Bestuur

Potgrond actie Fanfare
Op zaterdag 31 maart 2012 zullen wij met een aantrekkelijke potgrond actie langs de deuren
komen. Wij zullen in de ochtend vanaf meerdere plekken in het dorp een route uitstippelen
om bij alle inwoners langs te gaan voor het verkopen van potgrond. U hoeft er niet meer
mee te slepen maar het wordt u thuis gebracht. Indien u niet thuis bent maar wel van onze
aanbieding gebruik wenst te maken zullen wij u de mogelijkheid bieden deze potgrond te
bestellen, wij zullen deze op een later moment leveren. De details van deze actie alsmede de
exacte prijs zullen wij op een later moment bekend maken. Noteer alvast de datum 31 maart,
wij komen langs en voorzien u van uitstekende kwaliteit potgrond tegen een vriendelijke prijs,
geleverd aan huis. Goed en gemakkelijk voor u en u steunt onze Fanfare.
Fanfare en Drumband

JAARVERGADERING VRIENDEN VAN DE FANFARE
De jaarvergadering 2011 vindt plaats op vrijdag 30 maart. Het voorprogramma bestaat dit jaar
uit een bezoek aan de kerk in Genhout, waar pastoor van Oss ons een rondleiding zal geven
en ons ongetwijfeld een zeer boeiend en interessant verhaal zal vertellen over de kerk van
de Limburgse kunstenaars.
De rondleiding in de kerk begint om 19.00 uur en duurt ongeveer één uur. Vrienden die hierbij
aanwezig willen zijn kunnen met eigen vervoer naar Genhout gaan.
De vergadering begint dan om 20.30 uur in het gemeenschapshuis.
Bestuur vrienden van de Fanfare.
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AGENDA
REPETITIES:

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

ACTIVITEITEN 2012:

Zo 25 mrt Jaarvergadering (K&D)
Vr 30 mrt Jaarvergadering vrienden 20:30
Za 31 mrt Praktijkexamens (o.v.b.)
Za 31 mrt	Potgrondactie (K&D)
Zo 01 apr Palmzondag 10:45
Ma 02 apr	Examen slagwerkers
Za 07 apr	Intern Solistenconcours
Zo 15 apr Concert met Meers 19:00 (K)
		
Repetitie vanaf 18:00
Zo 22 apr Drumbandfestival Obbicht (D)
Ma 30 apr Koninginnedag
Za 05 mei & zo 06 mei Solisten		
concours Hulsberg
Za 05 mei Serenade GB Lahaije-Huntjes 19:30
Zo 06 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Zo 20 mei Schuttersfeest 13:50 (K&D)
Zo 27 mei Pinksteren 1e Communie

ACTIVITEITEN 2012 (vervolg):
Za
Zo
Do
Za
Vr
Za
Vr
Vr
Do
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

02 jun Verkoop Koo-sjiet loten
03 jun Kermis processie
07 jun Kermis Gr. Haasdal (K&D)
09 jun Processie Meerssen 6:30 (K&D)
15 jun	EKS ster ZLM toer
16 jun Concert met Maasbracht (K)
29 jun Concert WTF(K&D)
29 jun t/m zo 1 jul Watertaore Fièste
16 aug St. Rochus
25 aug Serenade GB Collaris 19:30
09 sep Districtfestival Heerlen (D)
15 sep Serenade GB Moonen
07 okt Concert Floriade (K)
13 okt Serenade GB Aarts
21 okt Herfstwandeltocht Trampelkeu
24 nov St. Caeciliamis & feest 18:45
09 dec Concert (D)

CONCERTEN:
Zo
Zo
Za
Vr
Zo
Zo

15 apr
22 apr
16 jun
29 jun
07 okt
09 dec

Concert met Meers 19:00 (K)
Drumbandfestival Obbicht (D)
Concert met Maasbracht (K)
Concert WTF(K&D)
Concert Floriade (K)
Concert (D)

