Agenda
Agenda februari
februari 2000
2000
Repetities drumband: elke woensd. 19.30
Repetities jeugdfanfare:
elke Donderdag 18.00 uur
Repetities fanfare: elke vrijdag 20.00 uur
Zo 13 febr Jaarvergadering
Extra repetities fanfare: Sef Pijpers:
Zo 06 febr 10.30 Lokatie Sintermeerten
Zo 20 febr 10.30 Gemeenschapshuis
Ma 07 feb Bestuursvergadering

Anjerfonds
Anjerfonds
Schimmert -In de aanloop naar het nieuwe
millennium ontving fanfare St. Caecilia
Schimmert een prettige verrassing van de
“Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Limburg”, de nieuwe naam van het
voormalige Anjerfonds Limburg.
Een aanvraag voor financiële
ondersteuning bij de aanschaf van nieuwe
instrumenten en uniformen werd met een
toezegging van maximaal ƒ 9.000,-gehonoreerd.
Deze subsidie is voor fanfare St. Caecilia
Schimmert een zeer welkome financiële
injectie. Zeker in een tijd van stijgende
kosten is een dergelijke toezegging zeer
zeker een stimulans om op de ingeslagen
weg verder te gaan.
Op verzoek van het Anjerfonds wil fanfare
St. Caecilia Schimmert graag wijzen op het
belang van deelname van elke vereniging
aan de jaarlijkse Anjerloterij Limburg
middels het verkopen van Anjerloten. Het
resultaat van de Anjerloterij is immers van
belang voor de subsidiemogelijkheden van
het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.

Verdere
Verdere voorlopige
voorlopige planning
planning
Zo 05 mrt

Begeleiden prins Carnaval
naar de kerk + spelen H.Mis
Ma 06 mrt Karnavalsoptocht
Di 07 mrt Zate Hermeniekes
Di 11 april extra repetitie Sef Pijpers
Vr 14 april Open Dag
Zo 16 april Palmzondag
opluisteren H. Mis 11.00
Za 29 april Viering Koninginnedag +
Lampionnenoptocht
Zo 30 april Uitstapje
Zo 07 mei Wandeltocht Trampelkeu
Di 16 mei extra repetitie Sef Pijpers
Zo 11 juni Pinksteren Communicantjes
Zo 18 juni Kermiszondag Bronkprocessie
Do 22 juni Groot Haasdal
Za 24 juni Processie naar Meerssen
1 - 2 - 3 september Watertaore-Fièste
Zo 08 okt Najaarskermis
zo 15 okt Wandeltocht Trampelkeu
18 - 19 nov Cultureel Weekend

Concerten
Concerten
Zondag 26 maart
Concert te Banholt
Zaterdag 20 mei
Schimmert en Horst-America
in Gemeenschapshuis
Zaterdag 27 mei
Vriendenkring Crescendo
Gemeenschapshuis
Vrijdag 07 juli
Vakantieconcert
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen
in Gemeenschapshuis

voor de gehele fanfare-familie
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Zeer
Zeer geslaagd
geslaagd Nieuwjaarsconcert
Nieuwjaarsconcert
als
eerste
concert
als eerste concert in
in nieuwe
nieuwe millennium
millennium
Het nieuwjaarsconcert van j.l. 2 januari door de
gehele eigen fanfare is verrassend goed
aangeslagen bij de bezoekers en de
deelnemende muzikanten.
Een concert met dit concept: kwaliteit en
niveau, combineren met populair luistergenot
voor iedereen -ook voor de niet professionele
kenner van muziek- kon rekenen op de
waardering van de gehele fanfarefamilie.
De gezelligheid tussendoor, -met voor dit
bijzondere jaar- de verrassende geste van het
bestuur door de rondgang met een glas
champagne voor iedereen, werd ook zeer
gewaardeerd en zorgde voor een aparte sfeer.
Na afloop van het concert bleef het nog lang
gezellig druk, zeker ook door het prachtige
optreden van onze blaaskapel.
Laten we deze aanpak in onze gedachten
houden voor de komende jaren, een
Nieuwjaarsconcert met zo ’n repertoire, op
deze manier gebracht, voldoet zeker aan de
wensen van het gros uit onze fanfare-familie.
Jean Thewessen Vele glazen worden gevuld met champagne

Fanfare
Fanfare Schimmert
Schimmert
nu
nu ook
ook op
op internet
internet

Uit
Uit de
de Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
van
van 20
20 december
december 2000
2000
Judy Janssen zal worden toegevoegd aan de
slagwerkgroep van het korps.
 De uitwisseling van de Top-4 concerten zal worden
opgepakt.
 Het slagwerkinstrumentarium zal ten behoeve
van de aanpassing verzekeringspolis worden
geïnventariseerd.
 Het concertprogramma 2000 is nagenoeg rond.
Gezocht wordt naar een datum voor het kioskconcert.
 Op 25 juni 2000 nemen we deel aan de festiviteiten
van “Back in Time”.
 Minette Willems heeft haar lidmaatschap van de
vereniging opgezegd en Edwin stopt met de
opleiding.
 Binnen de trompetgroep hebben enkele
omzettingen plaats gevonden.
 De niet afgemelde leden voor een concert zullen
hierover worden benaderd.
 Met Sandor Hendriks wordt overlegd of een 2e
concert in 2000 mogelijk is.
 Afspraken worden gemaakt over het Nieuwjaarsconcert en het St. Caeciliafeest is geëvalueerd.
 Gesproken is over de “open dag” en afgesproken
wordt deze te houden op vrijdag 14 april 2000. Op
Palmzondag zal vanuit het Gemeenschapshuis
richting kerk worden getrokken en de H.Mis van
11.00 uur worden opgeluisterd. Daarna wordt
een bezoek aan het kerkhof gebracht.

Na een testperiode van enkele
maanden is onze fanfare nu officieel
op het internet te bewonderen.
Het adres luidt:
www.schimmert.hafabra.nl .
Naast verenigingsinformatie en een
online-versie van deze fanfare-info
wordt er momenteel gewerkt aan
een foto-album.
Reacties of aanvullingen op deze
homepage zijn natuurlijk altijd
welkom en kunnen jullie aanbieden
aan:
Maurice Schneiders
e-mailadres: fscs1845@dse.nl
Jong talent op het zware werk

Voorzien van volle dienbladen
champagne, zorgt het bestuur dat
eenieder tijdig kan drinken op het
nieuwe millennium

Voor Peter Soons
wordt het jaar
2000 een
belangrijk
fanfarejaar.
Voldoende reden
om op te klinken
met onze
aanwezige
supporters tijdens
het
Nieuwjaarsconcert

Tel 045 4049211 / 06 22493972

De Jeugdfanfare laat zich van haar beste kant horen
Gezellig
samenzijn
met onze
kapel na
afloop van
het concert

Verslag
Verslag Nieuwjaarsconcert
Nieuwjaarsconcert
Met gemengde gevoelens toog ik zondag 2
januari richting Gemeenschapshuis voor het
beluisteren van het nieuwjaarsconcert,
aangeboden door onze fanfare. Als
liefhebber vond ik het geboden programma
in het Millenniumjaar aan de karige kant en
had ik mijn twijfels over het welslagen van
deze muzikale middag. In het verleden werd
dit concert immers meermaals uitgevoerd,
samen met gerenommeerde zusterverenigingen. Door de hierdoor ontstane competitie wordt het muzikaal peil gewaarborgd.
De consequentie is echter dat dan vaak
gekozen moet worden voor minder goed in
het gehoor liggende muziekstukken, althans
voor het grote publiek.
Toegegeven, ondanks mijn eerder
ingenomen sceptische houding blijkt dit
achteraf bekeken een zeer goede keuze te
zijn. Dit kon men vooral meten aan de vele
positieve reacties in de zaal, er werd met
volle teugen genoten. Het gevarieerde
programma maakte mogelijk dat een ieder
ruimschoots aan zijn trekken kon komen.
Zelfs de minder muzikalen onder ons
werden laaiend enthousiast toen de
bruisende glazen champagne, met op de
achtergrond de geluiden van knallend
vuurwerk, door de bestuursleden werden
geserveerd. Chapeau voor dit idee, hier
met een spontaan applaus.

Voordat de fanfare o.l.v. Geert Jacobs dit
concert kon openen, moet het passen en
meten zijn geweest om iedere muzikant te
verzekeren van een plaats(je) op de bühne.
Ondanks dit euvel en de bekende akoestische
problemen van ons Gemeenschapshuis werd
er o.l.v. Geert Jacobs weer goed gemusiceerd.
Er werd feestelijk geopend met Fanfare 2000
van Kees Vlak. Breakout van Ronan Hardiman
arr. Geert Jacobs kon mij erg bekoren. Bij
Grease van Warren Casey and Jim Jacobs arr.
John Moss zag je de jeugdigen in de zaal
opveren. Als afsluiting werd toepasselijk de
Champagne Gallop van H.C. Lumbye arr.
Walter Kalischnig uitgevoerd, waarbij vele
tevreden ogen zich weerspiegelden in de al
eerder omschreven glazen champagne die
werden aangereikt. Het applaus waarmee de
zaal onze muzikanten beloonde was dan ook
dik verdiend.
Het midden blok van dit concert werd
verzorgd door onze jeugdfanfare o.l.v. René
Kicken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Dit geld zeker voor onze fanfare. Dat onze
jeugd bij René in goede handen is, hebben wij
met z’n allen kunnen beluisteren. Er werd met
veel enthousiasme gemusiceerd. De aandacht
behouden van de muzikanten bij zo’n jonge
groep is voor de dirigent essentieel. Op zijn
eigen manier slaagt René hierin voortreffelijk.
Of zijn muts onderdeel uitmaakt van zijn
methode? Feit is dat de muzikanten aan zijn
lippen hangen.

Jammer vond ik wel, de volgorde van de
te spelen werken. Een andere keuze was
wellicht nog boeiender geweest.
Opvallend was, dat bij het optreden van
dit orkest de meest jeugdige toehoorders
in de zaal geboeid zaten te luisteren. Alle
vertrouwen dus voor de toekomst.
De zaal reageerde ook hier met een
spontaan applaus.
De afsluiting van dit concert werd
gevormd door onze drumband o.l.v.
Henrico Stevens. In lang vervlogen tijden
was ondergetekende ooit lid van een
drumband. Wij moesten het doen met
onze trom, 2 stokken, de linker en rechter
vlamslag, aangevuld met de roffel. Aan
ons was dan ook uitsluitend de straat
voorbestemd om ons te presenteren. Hoe
anders is het nu. De trommelaars van
weleer zijn complete musici geworden
die met een uitgebreid slaginstrumentarium complete muziekthema’s
uitwerken. De verhuizing van de straat
naar de concertzaal is dan ook het
logische gevolg. De manier waarop onze
drumband deze trend volgt is
voortreffelijk.

De stijgende lijn in hun muzikale prestaties van de laatste jaren is opmerkelijk.
De invloed van Henrico is hier niet
vreemd aan. Bovendien gaf het orkest bij
het slot van hun optreden blijk, extra
creatieve kwaliteiten te bezitten, die de
variatie in hun programma nog meer
glans gaf. Terecht werd hun optreden
beloond door een warm applaus van de
zaal.
”Een heerlijke” middag was mijn
conclusie op het eind van de dag. Met
dank aan het bestuur die voor de smaak
van het (grote) publiek had gekozen. Het
antwoord is nu aan onze gemeenschap
die best wat massaler had mogen
reageren op de uitnodiging voor dit
concert. Die uitnodiging was trouwens
ook bedoeld voor die mensen die geen
musicerende familieleden hebben in onze
fanfare. Mocht u dit als een gemis
ervaren, dan staat de weg naar de
Vrienden voor u nog altijd open.
Uw investering wordt ruimschoots
beloond.
Jo Hermans

