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Percussion Proms
Tijdens Percussion Proms op 22 Maart zult u de drumband van Caecilia Schimmert ervaren
zoals u hen nog nooit ervaren hebt: Popmuziek ,Latin, Filmmuziek, een vleugje Klassiek,
Visueel én humoristisch entertainment zullen de revue passeren. Allemaal kenmerken van
een ‘Proms’ concert. En dat allemaal op slagwerk. Een heus combo met blazers en basgitaar
maken de bezetting compleet. Als speciale guest-act zal slagwerkgroep Schaal van Richter
u doen verrassen met hun veelzijdigheid, muzikaal spektakel en entertainment.
Het concert heeft een doorlopend karakter zonder pauze en begint om 20.00u in het gemeenschapshuis te Schimmert Hoofdstraat 12. Zorg dat je erbij bent op 22 maart.
De entree is gratis, een vrije gift is welkom.
Schaal van Richter:
Deze Percussiegroep bestaande uit 7 muziekvrienden brengt spectaculair, verrassend en
humoristisch slagwerk op hoog niveau. Muzikale diepgang wordt ook niet geschuwd. Hun
vriendschap en speelplezier zijn onmiskenbaar de drijvende krachten achter deze groep. De
in eerste instantie eenmalige deelname van deze groep aan het Galaconcert van Harmonie
Concordia Obbicht in het Sittardse Forum theater in 2012, was zo’n succes dat besloten werd
om er een vervolg aan te geven.
De naam verwijst naar de beroemde meetkundige schaal die gebruikt wordt bij seismologische activiteit, als ludieke verwijzing naar de trillingen en geluidsgolven die slagwerkmuziek
kan creëren..
Voor meer informatie zie ook: http://www.facebook.com/schaalvanrichter
Voorafgaand aan deze spetterende concertavond willen we met onze leden en oud-leden
nog eens in het verleden duiken tijdens onze reünie. Onder het genot van een hapje en een
drankje gaan we oude tijden doen herleven met film- en beeldmateriaal van toen. De uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit en we hopen dan ook zoveel mogelijk (oud-)leden te mogen
begroeten om nog eens herinneringen op te halen van onze gezamenlijke hobby.
Tot dan!!
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Tom Heiligers geslaagd voor opleiding tambour-maître
Tom is op 9 november 2013 geslaagd voor de tambour-maître
opleiding.
Deze opleiding was een praktijkgerichte opleiding waarbij aandacht was voor persoonlijke presentatie en houding van de
tambour-maître.
Tom wist deze opleiding met goede resultaten af te sluiten.
Nogmaals proficiat met dit behaalde succes en wensen je veel
plezier in het uitoefenen als tambour-maître bij onze vereniging.
Bestuur

Blokfluiten met de fanfare
We mochten na goed oefenen thuis en in de les met Els meedoen met het nieuwjaarsconcert
van de fanfare. Toen het zover was op
vrijdag 11 januari en ik in het gemeenschapshuis aankwam vond ik het spannend want ik moest voor al die mensen
optreden. Het duurde even voordat wij
op mochten omdat de meneer lang vertelde. Op het podium vond ik het niet
meer zo spannend en ging het ook bij
iedereen heel goed.
We vonden het allemaal erg leuk om te
doen.
Hanna Pütz
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Oma en Opa van Gregor Vliegen
bezoeken Nieuwjaarsconcert op 10 januari
Onze kleinzoon Gregor speelt trompet als jeugdlid
bij de fanfare te Schimmert. Wanneer we op bezoek
zijn aan de Hoofdstraat 57 in de oude school, waar
hij samen woont met zijn ouders en twee broers,
laat hij regelmatig zijn laatste kunstjes op zijn trompet horen. Reeds lang wisten we van de uitvoering
op 10 januari en hij stond erop dat we naar hem
zouden komen luisteren. Ruim voor 8 uur waren we
aanwezig en wat daarna volgde was een prachtige
muziekavond. Nu zijn we wel wat gewend aan muziek in onze familie maar deze avond spande op de een of andere manier wel de kroon.
Met het jeugdorkest werd de aftrap gemaakt, een prachtige uitvoering zeker toen de allerkleinsten
optraden met hun blokfluit. Het verdient groot respect voor de leiding om zoveel jong grut een muziekstuk te laten opvoeren voor zo’n groot publiek. Zondermeer chapeau. Hierna volgde de drumband en we werden getrakteerd op een stuk niet alledaagse muziek. We werden getrakteerd op
herkenbare klanken welke op een geweldige manier ten gehore werden gebracht. Een in het oog
springend detail was de bevlogenheid van de dirigent waarmee hij de dirigeerstok hanteerde. Een
genot om hem aan het werk te zien. Als muzikant durf je hem een foute slag niet aan te doen. Een
groots optreden waar we in maart wederom naar komen luisteren en ons nu reeds op verheugen.
Als laatste een optreden van het grote korps. Voorop gesteld dat we geen muziekkenners zijn
in de zin van dat we verstand van zaken hebben, maar we konden wel het niveau concertafdeling onderscheiden van de rest. Enkele opvallende details. Het betreft de inleiding van de
verschillende op te voeren stukken. Ik meen me ene meneer Verkoulen te herinneren. Zijn
manier van presenteren was bewonderenswaardig. Het leek wel of hij aanwezig was geweest
bij het componeren van het stuk, zeker het laatste werk over de Toscane. Een zeer goed in
het gehoor liggend werk dat heden ten dage te weinig voor het voetlicht wordt gebracht maar
een geweldige indruk heeft gemaakt. De vooruitziende blik van de presentator maakt hem
eveneens bewonderenswaardig. Nederland wordt wereldkampioen voetbal in Brazilië en dat
klinkt ook als muziek in de oren, alleen is dat afwachten geblazen.
We hebben ruim twee uur genoten van mooie muziek en hopen dit nog vaker mee te mogen
maken. Het zou zeer verheugend zijn als we dat in het nieuwe gemeenschapshuis kunnen
beleven, hetgeen tijdens de inleiding als wens werd uitgesproken. En wie weet met Gregor
als muzikant in het grote orkest.
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Bedankt
Beste Bestuur, dirigenten en leden van Fanfare St. Caecilia.
De plechtige uitvaartdienst in aanwezigheid van zovelen is door de fanfare en de drumband
op een geweldige manier opgeluisterd. De muziek uitgekozen door het bestuur en de dirigent
was indrukwekkend en mooi. Het was een afscheid van Fon op een waardige manier. De
“Hermenie” was zijn trots en zijn leven! Als familie kijken we terug op een muzikale uitvaartmis. Hartelijk dank hiervoor.
Antoon en Leny
Fam. Heuts

Deelname aan Maestro masterclass
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) biedt dirigenten en studenten directie
aan het conservatorium ook dit jaar weer de mogelijkheid om, onder leiding van de vermaarde dirigent Jan Cober, een cursus Directie te volgen. De cursus wordt aangeboden in
de vorm van workshops. Het doel van de workshops is de muzikale horizon van de dirigenten
te vergroten en verdieping te krijgen in het vak dirigeren. Tijdens de workshops fungeert een
gerenommeerd hafabra orkest als praktijkensemble.
Omdat er op 25 januari een orkest was uitgevallen, werden wij rond de Kerst benaderd om
op deze datum als praktijkorkest te functioneren. Een snelle inventarisatie via de mail leverde veel enthousiaste reacties op: een leuke ervaring en we zouden er ook nog geld mee
verdienen. Inmiddels ligt de workshop weer achter ons. Vier dirigenten stonden elk zo’n drie
kwartier voor ons orkest en Jan Cober gaf voortdurend aanwijzingen en nam een enkele
keer de baton zelf ter hand. Ook voor ons als muzikanten interessant om naar zijn verhalen
te luisteren en je begrijpt nu ook waarom hij één van de topdirigenten van zijn tijd is. Met zijn
wenkbrauwen alleen wist hij het orkest al aan te sturen.
Deze workshops vinden plaats bij de firma Adams, een walhalla vol nieuwe muziekinstrumenten. Rondom de workshop keek menig muzikant van onze fanfare zijn ogen hier uit.
Cober bedankte ons aan het eind voor onze bijdrage en roemde vooral de blaas- en speelcultuur “die je nog maar zelden tegenkomt”. “Wat jullie hier op een simpele zaterdagmiddag aan
muzikaliteit laten horen, is erg bijzonder”, aldus Cober.
We kunnen dus terugkijken op een geslaagde muzikale middag, waarin we ook nog eens
geld verdiend hebben voor de vereniging. Een ideale combinatie!
Het Bestuur
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Tap cursus en bardienst
Op vrijdag 24 januari heeft het bestuur een tapcursus gevolg en met goed resultaat afgesloten. Alle deelnemers zijn met lof geslaagd en zijn nu in
staat om een goed, mooi en lekker glaasje bier te tappen.
Indien het erg druk is aan de bar, zou het misschien fijn zijn
als iemand van de leden even een hand helpt.
Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.
Alvast bedankt.

DONATEURSKAARTEN 2014
Elk jaar in januari vindt onze donateurskaartenactie plaats. Enige tientallen leden, ere- bestuursleden, bestuursleden en andere sympathisanten trekken langs de deuren om geld
op te halen voor onze vereniging. Niet het allerleukste werkje, want behalve de soms gure
weersomstandigheden word je ook niet aan elke deur even warm ontvangen. Maar gelukkig
wordt aan de meeste deuren gul gegeven, vanwege de link die onze vereniging heeft met het
dorp: we trekken elk jaar minstens 6 keer uit in het dorp, verzorgen serenades bij echtgenoten
die al (meer dan) 50 jaar bij elkaar zijn en luisteren andere bijzondere gebeurtenissen op.
Ook spelen we een rol in de leefbaarheid, o.a. doordat we muziekonderwijs geven aan meer
dan 60 vaak jeugdige muzikanten.
Gelukkig ondersteunt “ut dörp” ons fantastisch, zodat we instrumenten en uniformen kunnen
onderhouden en onze opleiding kunnen bekostigen. Want dat zijn de belangrijkste kostenposten van een vereniging als de onze.
Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers èn aan de collectanten die in de afgelopen weken
weer langs de deuren zijn gegaan. Zonder jullie bijdrage zouden we de vereniging niet draaiend kunnen houden!
Het Bestuur
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Geboortes
Op dinsdag 31 december 2013 om 8:44 uur is Lauren geboren. Lauren is het dochtertje van onze leden Ronald en Judy
Kuipers-Janssen en het zusje van Marijn en Aaron. De kleine
meid woog bij de geboorte 3415 gram en was 55 cm groot.
Ronald, Judy, Marijn en Aaron van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie dochtertje en kleine zusje! Heel veel geluk
samen!
Een kleine twee weken daarna is er binnen onze fanfarefamilie weer een baby’tje geboren en wel Immy Ritt. Immy is
het dochtertje van Bas Ritt en Linda Wetzels en het zusje van
Seppe. De kleine meid is geboren op maandag 13 januari om
20:50 uur, ze weegt 3080 gram en meet 49 centimetertjes.
Linda, Bas en Seppe van harte gefeliciteerd met de geboorte
van jullie dochtertje en kleine zusje! Heel veel geluk samen!

Uitslagen Examens A B C D 30 november en 2 december
Naam			
Manoua Koraichi		
Rimmi Limpens		
Geert Vanhommerig
Lisa Laumen		
Koen Verkoulen		
Wouter Hautvast		

Instrument
Bugel		
Bugel		
Bugel		
Bugel		
Bugel		
Kleine trom

Niveau
A
B
B
C
C
C

Totaal
43,0 punten, gemiddeld 7,16
47,0 punten, gemiddeld 7,83
48,5 punten, gemiddeld 8,08
50,5 punten, gemiddeld 8,41
45,0 punten, gemiddeld 7,50
45,5 punten, gemiddeld 7,58

Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
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Potgrondactie Fanfare Sint Caecilia!
Van vorst is de afgelopen winterperiode weinig sprake geweest en op sommige dagen lijkt
het al bijna voorjaar. Tijd dus om langzaam weer aan uw tuin te denken! Zodat u, als het
straks echt mooi weer is, lekker kunt genieten van uw goed verzorgde planten en bloemen.
De fanfare wil u hiermee ook in 2014 op weg helpen met goede potgrond! De potgrondactie
zal plaatsvinden op zaterdag 15 maart.
Natuurlijk komen wij deze dag bij u langs om de potgrond direct bij u te bezorgen.
Dat is zowel voor u als voor ons heel voordelig. Zo hoeft u niet naar de bouwmarkt of het
tuincentrum om zakken aarde te halen. Geen gedoe bij het in en uitladen en sjouwen van
die altijd zware zakken. Op 15 maart brengen wij de aarde tot in uw tuin!! Ook sponsort
u de fanfare met de aanschaf van deze potgrond. Van de opbrengst van deze actie kunnen
we bijvoorbeeld weer leuke nieuwe muziek aanschaffen (waarvan u dan natuurlijk weer kunt
genieten tijdens een van onze concerten)!
De zakken potgrond en tuinaarde van 40 Liter kosten € 4,-- per stuk. Koopt u 3 zakken tegelijk
dan betaalt u hiervoor maar € 10,Vanaf 10:00 uur komen wij langs de deuren. Denkt u niet thuis te zijn of bent u bang ons
net te missen en zo de potgrond aan uw neus voorbij te zien gaan? Geef dan uw bestelling
alvast door via een e-mail aan: bestuur@fanfareschimmert.nl. of geef het mondeling aan een
van onze bestuursleden door. Dan kunnen wij er voor zorgen dat er sowieso potgrond bij u
bezorgd wordt!
Met muzikale groet,
Fanfare Sint Caecilia Schimmert

Nr. 137 | Februari 2014

9

Kerstkoper 2013
Op dinsdag 24 december vonden de traditionele Kerstwake en Nachtmis plaats. Bij het begin
van de Eucharistieviering werd het kind in de kribbe gelegd na een liturgische intocht van de
acolieten en de priesters.
Een reeks bewerkingen van Kerstliederen uit diverse landen was voorbereid. In afwisseling
met het Gemengd Kerkelijk Zangkoor werd de liturgie opgeluisterd. Het Kerstkoper werd
gevormd door de muzikanten die op de foto te zien zijn, o.l.v. René Kicken.

Wij danken hen voor hun inzet en anderen voor het transport van de (slagwerk)materialen &
additioneel licht. Bovendien zijn we verheugd met de talrijke positieve reacties op onder meer
de ingetogen wijze van musiceren in combinatie met de klank en de sfeer van de uitgevoerde
werken. Een bijzonder woord van dank aan de Kerststallenwerkgroep die een volledige uitbouw van de Mariakapel realiseerde, waardoor er voor alle muzikanten voldoende ruimte
was om prettig samen te kunnen spelen!
René Kicken
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AGENDA
REPETITIES:

Tip:

ACTIVITEITEN 2014:

ACTIVITEITEN 2014 (vervolg):

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

Zo 02 mrt Carnavalsmis
Ma 03 mrt Carnavalsoptocht
Za 15 mrt Potgrondactie 9:30
Za 22 mrt Reünie drumband (D)
Zo 23 mrt Jaarvergadering		
		
Gemeenschapshuis 10:30
Za 29 mrt	Intern solistenconcours
		
15:00 ‘t Weverkje
Vr 04 apr	Obbicht met Berg a/d Maas
		
20:00 en Schimmert 21:00
Zo 13 apr Palmzondag Kerk 10:45
Zo 04 mei	Lentetocht Trampelkeu
Za 24 mei Concert (K)
Zo 08 jun Pinksteren 1e Communie 9:10
Zo 15 jun Kermis processie 8:15
Zo 22 jun	Extra repetitie (K)

Kijk voor meer foto’s op onze website:
www.fanfareschimmert.nl

Za 05 jul Concert met Achel (K)
Zo 05 okt Concert met Brassband
		Houthem
Za 22 nov 18:45 St. Caeciliamis
Za 22 nov 20:00 St. Caeciliafeest

Concerten:

Vr 04 apr	Obbicht met Berg a/d Maas
		
20:00 en Schimmert 21:00
Za 24 mei Concert (K)
Za 05 jul Concert met Achel (K)
Zo 05 okt Concert met Brassband
		Houthem

