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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
Rekening nr. Vrienden van de Fanfare: NL93 RABO 0146 4149 34

drumband kampioen!

Op zondag 22 november heeft de drumband van Fanfare St. Caecilia Schimmert deelgenomen aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. Onder leiding van dirigent Etienne Houben behaalde ze
maar liefst 95,5 punten in de 2de divisie. Met deze zeer mooie 1e prijs waren ze dagwinnaar en tevens Limburgs Kampioen! De drumband heeft vier
concertwerken ten gehore gebracht; The Final Pursuit, Aboriginal Dreams,
Margraten Cemetery en Galapagos, la verdad revelada.
Op vrijdag 18 december zal om 20.00 uur een receptie aangeboden worden
aan de drumband. Graag tot ziens!
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Drumband Limburgs kampioen

Zondag 22 november vertrokken alle drumband leden samen naar de Hanenhof te Geleen.
De intensieve voorbereiding was achter de rug en de generale repetitie was prima verlopen.
De muzikanten hadden het publiek bij de generale geraakt. Ook in de Hanenhof werd het
publiek in vervoering gebracht. Een groot applaus tussen de werken en een staande ovatie
aan het einde van het optreden waren de beloning voor de muzikanten. Nu maar afwachten
hoe de jury het spel zou waarderen. Hierover kunnen we erg kort zijn, toen we de punten
95,5 hoorden was duidelijk dat er ook zeer grote waardering was door de jury voor het vertoonde spel. Een ongelooflijk hoog aantal, de bekroning van een subliem optreden. Een van
de juryleden schreef: “Interactie tussen musici onderling en dirigent is van grote klasse” Dit
geeft weer op welke wijze deze groep samen deze uitdaging heeft opgepakt. Een andere
passage die ik u niet wil onthouden is: “Met enorm veel respect, waardering en bewondering
beoordeeld. Knap om dit programma zo te vertolken. Enorm” Ook de solist op saxofoon kreeg
van de jury complimenten.
Een beker als winnaar in de betreffende divisie, een beker voor het hoogste
aantal punten op deze concours dag
en de wimpel behorende bij het Limburgse kampioenschap werden mee
naar Schimmert genomen. De vreugde bij de muzikanten was groot en
Etienne werd op het podium tijdens de
prijsuitreiking al op de schouders genomen. Menige foto werd gemaakt en
via de diverse sociale media werd het nieuws snel verspreid. Terug met de bus naar Schimmert waar in het gemeenschapshuis een groepje muzikanten van het korps een spontane
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serenade bracht. Een polonaise werd ingezet, felicitaties in ontvangst genomen, de sirene
werd op straat nog even uitgeprobeerd, warme hapjes werden royaal gegeten en ook het
gerstenat werd niet vergeten. Tot in de kleine uurtjes werd een welverdiend feest gevierd.
Vrijdag 18 december om 20.00 uur wordt de drumband een receptie aangeboden en uiteraard zullen we er dan weer een gezellig feest van maken.
Namens het (ontzettend trotse bestuur) gefeliciteerd.

St. Caeciliafeest 2015
Fanfare Sint Caecilia Schimmert huldigt haar jubilarissen tijdens het Sint Caeciliafeest 2015.
Zondag 15 november 2015 vierde Fanfare Sint Caecilia Schimmert traditiegetrouw haar Sint
Caeciliafeest. De dag begon met het opluisteren van een sfeervolle H. Mis door drumband en
korps met aansluitend het herdenken van de overleden leden. s’Middags werd de “ fanfarefamilie” ontvangen in het Schimmertse gemeenschapshuis. Vanaf 14.30 u was het er gezellig toeven. Een prima moment om ook even stil te staan bij de jubilarissen van de vereniging.
In totaal hebben 11 leden in 2015 een jubileumjaar en werden tijdens een feestelijke receptie
samen met hun partner in de bloemetjes gezet.

12½ jaar: Marlou Meertens, Luuk Mevis en Koen Verkoulen (Luuk en Koen ontbreken op de foto)
25 jaar: René Eijssen, Sjir Kuipers, Thera Lardinois-Garritsen, Guido Pricken en Ine Willems
40 jaar: Nicole Ramakers (ontbreekt op de foto) en Jean Steijns
60 jaar: Noël Speetjens
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Ervaring van een jubilaris
Een paar maanden geleden kreeg ik een telefoontje van Marjo Lemmens met de vraag ; Je weet
misschien wel waarvoor ik bel? Zij bevestigde dat
ik 60 jaar lid was en tijdens het St. Caeciliafeest
bij de jubilarissen hoorde. Zo een feest ervaar je
dan bewuster.
De muziek in de kerk was van hoog niveau. De
fanfare met haar geweldige klank. Dit is te wijten
aan een bepaalde speelcultuur. Door de juiste frasering en articulatie te hanteren blijft de klank in elke sterkte mooi rond. Dit is specifiek voor
fanfare. De drumband liet ook beheerste muziek horen, m.n. melodisch, dynamisch en in
balans zijn er grote stappen gemaakt. De muziek tijdens de gehele mis had diepgang en
intense beleving.
Onze vereniging wordt geleid door twee bekwame dirigenten. Dit uit zich in de juiste keuze
van muziekstukken. Deze composities worden met grote zorgvuldigheid uitgewerkt. Veel
respect voor onze jeugdige derde bugeltjes om dit hoge niveau te volgen. Het is zelfs als
professioneel muzikant interessant te volgen hoe instrumentatie, zuiverheid, balans op elkaar
afgestemd worden tijdens de repetities. Als muzikant is het geweldig zodoende je hobby optimaal te beleven en na elk concert met een trots gevoel het podium te verlaten.
Het is dan ook lovenswaardig de manier waarop het bestuur dirigent en muzikanten de ruimte
bieden muzikaal optimaal te kunnen functioneren. Hier hebben onze vrienden v.d. fanfare
natuurlijk ook hun aandeel in. In deze wereld van hebzucht wordt telkens verlangd naar hetgeen men niet heeft. Ik denk dat wij als vereniging dankbaar moeten zijn met hetgeen we wel
hebben. Dit kan ik bevestigen omdat ik als jurylid van de muziekbond met veeI verenigingen
in onze provincie in aanraking kom. Het is dan ook van groot belang te blijven streven om dit
te behouden.
Tijdens het feest later op de dag werden onze jubilarissen de nodige lof toe bedeeld door de
voorzitter. Het feest in zijn geheel was gezellig en prima verzorgd door de dames van ons
bestuur.
Hartelijke dank hiervoor!
Noel Speetjens
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Bedankje
Geacht bestuur,
Wij willen jullie even bedanken voor het gezellige Caeciliafeest.
De H. Mis met prachtige muziekstukken, wij hebben ervan genoten. Dan de middag. Deze
was heel gezellig, jammer dat wij indertijd weg moesten voor een andere afspraak. Dat de DJ
ziek was, is jammer voor hem, maar wij vonden het niet zo erg. Kun je gezellig kletsen. Ook
wat betreft de invulling op de middag, vinden wij goed. Hier was nou echt de fanfare-familie
( groot en klein ) bij elkaar.
Dank jullie wel.
Groetjes van fanfare liefhebbers

Optreden jeugdfanfare in de kerk op 11 oktober

We begonnen eerst met heel vaak oefenen op vrijdagavond. Soms ging dat goed, soms ook
helemaal niet. Gelukkig ging het heel goed op de uitvoering. Toen we in de kerk in kwamen
moesten we alle stoelen klaar zetten, dat kostte wel veel tijd. We moesten 5 liedjes spelen en
die gingen heel goed. Dat moest ook wel want er waren heel veel mensen in
de kerk.
Paulus Brandsma
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CONCERT DOOR DOUANE HARMONIE IN ONZE KERK
Dit jaar bestaat onze fanfare 170 jaar en de drumband 60 jaar. Bij zulke (iets minder officiële) jubilea proberen we toch altijd een paar spraakmakende concerten te organiseren. Zo
hadden we eerder dit jaar de medewerking aan de Jesus Christ Superstar concerten en het
gezamenlijke concert met de philharmonie zuid nederland. En afgelopen weekend creëerde
de drumband haar eigen muzikale hoogtepunt voor 2015.

Op 27 november stond in dat kader ook het concert geprogrammeerd van de Douane Harmonie onder leiding van onze eigen Frenk. Dit orkest bestaat zelf trouwens 60 jaar in 2015, dus
is net zo oud als onze drumband. Nadat een paar enthousiaste Rotterdamse douaniers vanaf
eind 1954 een paar keer een verzoek bij de toenmalige dienstleiding hadden neergelegd,
werd 26 april 1955 de Douane Harmonie opgericht. Na een paar jaar kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling en konden collega’s uit het hele land lid worden. Dit kwam doordat een aantal toenmalige directeuren van de Douane en de Rijksbelastingen het orkest een
warm hart toedroegen. Overigens wilde een uit Friesland afkomstige inspecteur in Rotterdam
het orkest alleen steunen als ze naast het Wilhelmus ook het Fries volkslied konden spelen...
Gisteren hebben we kunnen horen dat het 80-koppige orkest van de Nederlandse Douane
tot de top van de (inter)nationale harmonie-wereld behoort. Frenk en zijn muzikanten hadden
voor het publiek een rijk gevarieerd programma in petto. Een aantal nummers met het jonge
Nederlandse zangtalent Laetitia Gerards, die onlangs het prestigieuze Prinses Christina Concours won. In de afgelopen 45 jaar werd dit slechts twee keer door een vocalist gewonnen!
Laetitia staat aan de vooravond van een prachtige internationale zangcarrière en heeft al in
meerdere werelddelen op het podium gestaan. Een eer om haar in onze kerk in Schimmert
aan het werk te hebben gehoord (en gezien).
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Naast de nummers met Laetitia was er een brede keuze gemaakt uit (licht) klassiek en modern repertoire.
Zo kwam iedereen aan zijn of haar trekken. Voor veel
mensen was het laatste stuk vóór de pauze het muzikale
hoogtepunt van de avond, Libertadores van Óscar Navarro González. In het eerste deel wordt prachtig de sfeer
van het Amazone-gebied geschilderd, waarbij de muzikanten meer moeten doen dan alleen op hun instrumenten blazen. Het tweede deel is geïnspireerd door twee
vrijheidsstrijders van 250 jaar geleden, waaronder Simon
Bolivar. Hij stond aan de wieg van de landen Panama,
Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela en Bolivia. Dat laatste land is naar hem genoemd. Tegenwoordig staat hij
in Latijns-Amerika nog steeds bekend als El Libertador,
ofwel De Bevrijder. Hetgeen de titel van het stuk weer
verklaart. Het tweede deel zwelt steeds meer aan, tot een
grote triomf. Aan het einde o.a. een enorm indrukwekkend blok hoorns (die staand spelen dan) en daarna een bassectie die een robuust geluid
neerzet als een flatgebouw. Lang geleden dat ik zo geraakt werd door een werk uit de blaasmuziek. Er schijnt ook een fanfare-arrangement te zijn, maar geen idee of dat speelbaar is
voor ons... Zo ja, dan weet ik het wel.
Het tweede deel van het programma na de pauze bestond uit lichte muziek, o.a. de ons
welbekende humoristische versie van de Florentiner Marsch. Hierbij pleegde de kopersectie
een heuse coup tegen dirigent Frenk en het orkest. In een fanfare-minded publiek een goede
zet :-).
Zo hadden het opgekomen publiek èn het orkest een fantastische avond in onze prachtige
kerk, dank weer aan onze Pastoor John van Oss s.m.m. en het kerkbestuur hiervoor! Ook
mocht de pastorie als omkleedruimte gebruikt worden. Een win-win situatie: "Ich höb nog
noats zoa veul vrouwluuj in de pastorie gehad", merkte Pastoor met ondeugende oogjes op.
Alle aanwezigen hopen we snel weer eens bij één van onze andere muzikale evenementen
te treffen. Zegt het voort dat de thuisblijvers ongelijk hadden, dan kunnen we de volgende
keer de kerk helemaal vullen.
Peter Verkoulen
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Concert 18 oktober
Op zondag 18 oktober werd er een mooi concert gegeven door onze Fanfare en de Fanfare
St. Caecilia uit Hulsberg. Fijn om zo’ n mooi concert te kunnen geven met een van onze
buurdorpen!!

Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zondag 18 oktober jl. was de herfstwandeltocht van dit jaar. Het
was een dag, die koud en grijs begon maar het weer werd steeds
beter. Kortom het was echt lekker herfst-wandelweer. Bij de familie
Dewez in Grijzegrubben en de familie Eijssen waren we te gast
met onze controleposten. Hartelijke dank voor hun gastvrijheid.
Het werd weer een gezellige happening met zelfs op de grote post
in de namiddag “happy hour”. Ook konden de wandelaars op de grote post voor het laatst
gebruik maken van de fanfare-toilet-unit , die zoveel jaren trouwe dienst heeft gedaan. We
hebben met zijn allen weer eens laten zien dat het in Schimmert fijn wandelen is. Alle helpers
bedankt voor jullie moeite en nu weer op naar de Lentetocht op 1 mei 2016.
WSV De Trampelkeu Sjömmert

TIP: Bekijk het Fotoboek op onze website!

Kijk op onze website voor foto’s van de concoursdeelname van de drumband en van het
concert van de Douaneharmonie (met dank aan onze huisfotograaf Rob Creemers).
www.fanfareschimmert.nl
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Nieuwjaarsconcert
Op zondag 3 januari 2016 vindt er in het gemeenschapshuis om 15:30 uur het nieuwjaarconcert plaats. Deze middag wordt opgeluisterd door de blokfluiters, het leerlingenorkest, de
jeugdfanfare, de drumband en de fanfare.
Er wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht met voor elk wat wils, waarmee we
het nieuwe jaar inluiden. Wij verwelkomen u allen graag op deze sfeervolle middag, waarbij
wij samen allen het glas heffen op een gelukkig en gezond 2016.
Entree vrije gift.
Wij heten u allen van harte welkom!
Bestuur

KOOSJIETE 2015
De koeien hebben hun plicht (lees: behoefte) weer gedaan en de winnende lotnummers zijn
bekend. De eerste prijs is gevallen op het lot met nummer 0004 en de tweede prijs op lotnummer 0721.
De winnaar van de 1e prijs is de familie Knooren. Deze prijs moet nog uitgereikt worden.
De winnaar van de 2e prijs is de familie Herpers-Lipsch

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!!
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NIEUWS VANUIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Op zondag 11 oktober mocht de jeugdfanfare de heilige mis weer opluisteren. Het was
een mooie uitvoering. In deze info enkele foto’s en een kort verslag van onze leerling Paulus Brandsma. De vrijdag na deze uitvoering zijn Jorn, Kiki, Nigel, Wouter en Toine doorgestroomd van het leerlingenorkest naar de jeugdfanfare.

Voor de herfstvakantie liep het tweede blok van de blokfluiters ten einde. Gelukkig zijn er
weer enkele kinderen doorgestroomd op bugel of kleine trom. Dit is weer een nieuwe stap
naar zelf muziek kunnen maken! Hetzelfde als fietsen, je verleert het nooit meer. Op dit moment zijn 2 leerlingen gestart op bugel, 3 vrouwelijke leerlingen op slagwerk en 2 leerlingen
twijfelen nog tussen slagwerk of bugel.
Ook zijn we voor de herfstvakantie de wervingscampagne
voor nieuwe blokfluitleerlingen gestart. Na de herfstvakantie is Roger Cobben gestart met twee groepen van 5
kinderen. Allebei hartstikke leuke groepen, op het nieuwjaarsconcert kunnen jullie de voortgang van deze 10
leerlingen bewonderen. Veel plezier met jullie eerste kennismaking met het maken van muziek!
Het nieuwjaarsconcert op 3 januari is voor zowel de blokfluiters, leerlingenorkest als de jeugdfanfare het eerst volgend moment dat ze zich weer mogen presenteren.
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Op dit moment bereiden zich 7 leerlingen thuis voor op het examen op 19 december. Dries,
Juul, Jesper en Selina gaan op voor het A-diploma, Manou en Niels voor B- en Geert voor
het C-diploma. Alle leerlingen zijn op 21 november jl op proefexamen geweest en hebben
laten horen er klaar voor te zijn. We wensen de leerlingen veel succes toe voor 19 december!
De volgende zaken, waaronder enkele onder voorbehoud, kunnen jullie noteren in de agenda:
- Vrijdag 18 december opluisteren kerstviering basisschool olv Roger Cobben;
- Zaterdag 19 december examens;
- Zondag 3 januari blokfluiters, leerlingenorkest en jeugdfanfare op het nieuwjaarsconcert;
- Zondag 18 januari optreden slagwerkleerlingen op kinderzitting;
- Zondag 31 januari Dries en Juul nemen deel aan LBT solistenconcours te Houthem;
- Maandag 8 februari Leerlingen mogen meelopen in carnavalsoptocht;
- Zondag 21 februari poetssessie voor koperinstrument leerlingen;
- Zaterdag 26 maart intern solistenconcours;
- Zondag 3 april opluisteren heilige mis door jeugdfanfare;
- Zondag 24 april Lei Extra solistenconcours in Hulsberg.
Tot slot weer even een update van de statistieken, waar we best een beetje trots op mogen zijn:
- 10 blokfluitleerlingen
- 5 saxofoonleerlingen
- 29 bugel/trompetleerlingen
- 1 hoorn-leerling
- 3 trombone-leerlingen
- 1 tuba-leerling
- 9 slagwerkleerlingen
- 10 leerlingen zitten in het leerlingenorkest
- 24 leerlingen zitten in de jeugdfanfare
- 7 docenten
De twee leerlingen die nu nog proeflessen hebben, zijn nu niet meegerekend, anders zouden
we op een totaal van maar liefst 60 leerlingen zitten
Samen muziek maken das pas fijn!
Namens Commissie Opleidingen
Barry Kuipers
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AGENDA
REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Vrijdag 18:30-19:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ACTIVITEITEN 2015:

Vr 18 dec
		
Za 19 dec
Do 24 dec

Receptie Drumband
20:00 Gemeenschapshuis
Examens (leerlingen)
Nachtmis Kerk (Koperensemble)

ACTIVITEITEN 2016:

Za 02 jan
		
		
Zo 03 jan
		
Do 14 jan
Vr 15 jan
Zo 31 jan
		
Zo 07 feb
Ma 08 feb
		
Zo 21 feb
Za 12 mrt
Zo 13 mrt
		
Za 26 mrt
		
Zo 20 mrt
Zo 03 apr
Zo 24 apr
		
Zo 01 mei
Zo 15 mei
Do 26 mei
Za 28 mei

Repetitie Blokfluiters, Leerlingen
orkest en Jeugdfanfare
18:30-19:30 Gemeenschapshuis
Nieuwjaarsconcert
15:30 Gemeenschapshuis
tm 18 jan Zittingen
Geen repetitie (K)
LBT Solistenconcours Adelante
Houthem div. slagwerksolisten
Carnavalsmis Kerk (D&K)
Carnavalsoptocht
14:00 Soons BV (D&K)
Poetsen instrumenten (ovb)
Potgrondaktie Roks loods
jaarvergadering
10:30 Gemeenschapshuis
Intern Solistenconcours
‘t Weverke
Palmzondag
Opluisteren Mis 11:00 Kerk (J)
Lei Extra Solistenconcours
Hulsberg
Trampelkeu lentewandeltocht
Communiemis (K) 9:15
Kermis gr. Haasdal
Processie Meerssen 6:30

