Agenda
Agenda april
april 2000
2000
Repetities drumband: elke woensd. 20.00
Repetities jeugdfanfare
elke donderdag 18.00
Repetities fanfare elke vrijdag 20.00
Di 11 april Extra repetitie Zef Pijpers
Overige activiteiten
Do 06 april 19.30
Vergadering Cie. Open Dag
Do 13 april 19.30
Vergadering Cie. Opleidingen
Zo 16 april Palmzondag
opluisteren H. Mis 11.00
Ma 17 april 20.00 Bestuursvergadering
Vr 28 april 20.00 Open dag
Za 29 april Viering Koninginnedag +
Lampionnenoptocht
Zo 30 april 13.00 Familiedag

Concerten
Concerten
Zaterdag 20 mei in Hanenhof Geleen
Schimmert 20.00 America 21.15
(tijden onder voorbehoud)
Zaterdag 27 mei
Vriendenkring Crescendo
Gemeenschapshuis
Genhout-Beek19.00 Houthem 20.00
Schimmert 21.00
Vrijdag 07 juli Vakantieconcert
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen
in Gemeenschapshuis
Zondag 10 december
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide

Verdere
Verdere voorlopige
voorlopige planning
planning
Zo 07 mei Solistenconcours te Hulsberg
Zo 07 mei Wandeltocht Trampelkeu
Di 16 mei Extra repetitie Sef Pijpers
Zo 21 mei Mgr. Roncken te St. Geertruid
Zo 11 juni Pinksteren Communicantjes
Za 17 juni Jeugdorkestentreffen Hulsberg
Zo 18 juni Kermiszondag Bronkprocessie
Do 22 juni 18.45 Aanmeldingsbijeenkomst
Do 22 juni Groot Haasdal
Za 24 juni Processie naar Meerssen
Zo 25 juni Back in Time
1 - 2 - 3 september Watertaore-Fièste
Zo 10 sept Districtsfestival
12.00 Repetitie kerstkoper, kerk
Zo 08 okt Najaarskermis
Zo 15 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 11 nov Praktijkexamens
Graden/HaFaBra o.v.b.
18 - 19 nov Cultureel Weekend
Za 25 nov. St. Caeciliafeest
Zo 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper

Opleidingsnieuws
Opleidingsnieuws
Aangezien er een kandidaat is voor het
HaFaBra-praktijkexamen D zal een
HaFaBra D-cursus
Theorie/Gehoorscholing/Analyse worden
gehouden. Aangezien deze cursus slechts
eens op de zoveel jaren wordt gegeven,
worden leerlingen die in de komende jaren
van plan zijn een HaFaBra-praktijkexamen
D af te gaan leggen en al wie verder
interesse heeft verzocht zich voor
informatie over werkwijze en cursusinhoud
& opgave te melden bij René Kicken. Als
ingangseis geldt dat men geslaagd moet
zijn voor de HaFaBra C-cursus Theorie &
Gehoorscholing.
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Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: Jean Thewessen
Naast deze busreizen werd er in
samenwerking met Haredale Publications
een CD uitgegeven met de werken van de
beide concoursen incl. het Wilhelmus en
Sari Marijs. Bij gelegenheid van de
Jaarverslag vrienden 1999
landskampioenschapsreceptie werd een
Op een prachtig 1998 is een magnifiek 1999 saxofoon aangeboden.
Zoals gebruikelijk werd de jaarvergadering
gevolgd. De fanfare werd weer eens
landskampioen en de vrienden kenden het weliswaar niet door veel leden bezocht,
maar de aanwezige leden zorgden wel
beste jaar uit hun bestaan.
voor een levendige discussie o.a. over de
In 1998 werd gemikt op 10 sponsoren en
mogelijkheden om het bezoek aan deze
werden het er 11. In het begin van het
verslagjaar werd de lat gelegd op 15 en het vergadering te stimuleren, over het
verstrekken van de ledenlijst aan de
werden er 24.
Een kleine wervingsactie leverde een aantal vrienden en over enige coördinatie m.b.t.
de Watertaorefièste.
nieuwe vrienden op, terwijl er nauwelijks
Aan de belettering van de materiaalwagen
afvallers te melden zijn.
wordt gewerkt en er werd een mooie
Fanfare-info, het maandelijkse
wenskaart bezorgd bij alle vrienden en
nieuwsblaadje voor de gehele
sponsoren b.g.v. de feestdagen aan het
fanfarefamilie, is verschenen en wordt ook
einde van de twintigste eeuw.
maandelijks bij de vrienden en sponsoren
Het aantal bestuursvergaderingen in het
bezorgd. Deze formule is geweldig goed
verslagjaar was vier.
aangeslagen en heeft Blaozentaere
verdrongen. Evenals vorig jaar werd er ook Er kan worden teruggezien op een
levendig jaar met wederom een nieuw
nu weer een supportersreis georganiseerd
financieel record.
en wel naar het landskampioenschap in
Ger Derks, secretaris
Venlo.

en om wat omhanden te hebben een
stuur met toeters en bellen, niet gek
bedacht.
66 maart
maart 2000
2000
Opvallend was dit jaar de nieuwe mars
van de drumband.
Na redelijk goed carnavalsweer op
Door ‘t erg langzaam voortbewegen van
zondag voor optochten die deze dag te de optocht kwam deze niet geheel tot zijn
aanschouwen waren, op m aandag de
recht.
carnavalsoptocht in Schimmert. Echt een Dit gold voor het hele muzikale gebeuren
weertje om 4 x 11 met de Taarbreuk op van onze vereniging, bij een goed tempo
straat buiten te vieren.
komt dit alles meer tot zijn recht. Maar
‘t Korps en de drumband verzamelden
dit zal wel met het ‘t mooie weer te
zich om 13.30 uur aan het Gemeenmaken hebben gehad.
schapshuis en vertrokken van hieruit
‘t Wisselen in rangschikking van
richting Groot Haasdal. Goede stemming spelersgroepen was best leuk, zelfs de
en de kar vol met hartversterkers waren jongste leden liepen een poos voorop in
twee vereisten voor dit optreden.
het korps.
Zoals gebruikelijk kon iedereen bij
Wat het lopen betreft, de gehele groep
aanvang van deze feeststoet de gehele liep er best gemoedelijk bij, vonden
optocht goed aanschouwen.
sommige aanschouwers.
Hierna kwam dan ook onze plek in de
Met carnaval moet dit kunnen.
feeststoet. De keuze van kleding was
Bij de nu volgende straatoptredens zullen
voor iedereen vrij en het zag er best
wij ons extra goed presenteren.
feestelijk uit, alleen het bestuur zoals
Is dat geen goed voornemen?
gebruikelijk in slipjas met carnaval
Al met al was het weer een fijne middag.
Jo Vrancken

Carnavalsoptocht
Carnavalsoptocht

Uit
Uit de
de
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
van
van 77 februari
februari 2000
2000
• Nieuwenhagerheide zal worden

uitgenodigd deel te nemen aan de
Top-4 concerten.
• De drumband neemt in 2001 deel
aan het Bondsconcours.
• Het concert van 20 mei a.s. wordt
gehouden in de Hanenhof te Geleen.
• Het bestuur draagt vanaf nu de
zwarte strikken.
• Jos Lucassen wordt lid van de
Commissie Opleidingen.
• De Commissie Opleidingen komt
frequenter bijeen.
• Er wordt gezocht naar een
slagwerker voor de straatoptredens.
• Met een aantal drumbandleerlingen
/leden worden extra repetities
gehouden. Wellicht dat e.e.a. kan
uitgroeien tot een jeugddrumband.
• De financiële situatie is besproken.
• Er vindt een inventarisatie plaats van
de bestuurstaken.
• De leerlingen die in de jeugdfanfare
spelen, maar nog niet in het korps,
worden uitgenodigd om op
carnavalszondag en -maandag met
het korps mee te gaan.
• Aan het slot bedankte Jo Lemmens
zijn medebestuursleden voor de fijne
en prettige samenwerking gedurende
zijn voorzittersperiode.
Hub Cortenraad

Open
Open Dag
Dag 2000
2000
Afwijkend van voorgaande jaren wordt
de open dag gesplitst in activiteiten op
twee verschillende dagen. We hebben
na de evaluatie van vorig jaar gehoord
dat de dag erg lang duurt. De geplande
open dag is vlak voor de proefwerkweek. Hiermee willen we rekening
houden zodat de studenten zo min
mogelijk worden belast.
Op Palmzondag 16 april zal de
Eucharistieviering worden verzorgd,
aansluitend met een bezoek aan de
begraafplaats. En op vrijdag 28 april
wordt de open dag voortgezet met
diverse optredens van diverse secties.
De basiscursisten, praktijkleerlingen
van drumband en fanfare zullen op
deze avond laten horen hoe hun
vorderingen zijn.
De drumband en fanfare zullen deze
open dag niet als groep optreden.
De bugel zal deze avond centraal
staan. Een bugelchoir bestaande uit
een aantal 1e + solo bugels zullen een
uitgebreid programma ten gehore
brengen. Eveneens hebben we onze
opleider Patrick Spelthaen gevraagd de
klankkleur van de Bugel te laten horen.
Dit optreden kan pas bevestigd worden
na 7 april. We hopen hiermee het
basisinstrument van een fanfare te
promoten.
Verdere details omtrent tijdstippen etc.
zullen nog volgen.
Dion Soons

Doe zaken met onze sponsors

Langstraat 12
633 CE Schimmert
Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert
tel 045 4041384
fax 045 4042689
Handelstraat 5 , 6361 KC Nuth tel 045 524 1242 fax 045 524 1982

Hoofdstraat 115
6333 BH Schimmert
tel 045 4041731 fax 4042344

Hoofdstraat 114
6333 BL Schimmert
tel. 045 404 9211
GSM 06 22493972

Studio-opname
Studio-opname Hofkapel
Hofkapel Carnavalsschlager
Carnavalsschlager
Na twee beknopte repetities en de presentatie van de
jubilieumschlager 4 x 11 van de Taarbreuk tijdens de Proclamatiezitting op zaterdag 22 januari werd bekend, dat dankzij de
Carnavalsvereniging een studio-opname zou kunnen worden gemaakt
van “’t Klatsje van de sjmik”.
Noël Speetjens werd aangezocht en bereid gevonden om de Hofkapel
te prepareren voor en te leiden tijdens de opname te Stein bij Studio A
Recordings. Vóór het op zaterdag 26 februari zover was werd er op
twee vrijdagen ná de fanfare-repetitie flink gerepeteerd in de
kelderruimte. Net als bij de voorbereidingen en opname van het
Hofkapel aandeel in de Taarbreuk CD ’44 jaor Carneval mit de
Taarbreuk’ ging Noël er weer vol tegen aan. Zijn gedrevenheid en
eminente muzikale vakmanschap maken dat de Hofkapel naar
ongekende muzikale hoogten stijgt.
Verder gaf hij reeds vóór de presentatie adviezen m.b.t. het
arrangement en ontwierp een contre-chant (tegenzang) voor de
tenorstem. Tijdens het intense repeteren werden diverse
tips/voorstellen/wijzigingen aangereikt en zelfs tijdens de warming up
in de opnamestudio en het inregelen tot en met de opname werd alle
muzikale kennis en inzicht uit de kast gehaald om het muzikale
eindresultaat te optimaliseren. In no time stonden de Hofkapel en
muzikale vrienden op de digitale tape, waarna het de beurt was voor
de zweep en het solozang-duo. Nogmaals dank aan allen die op
enigerleiwijze hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de
single-CD, in het bijzonder dank aan Sjors, Marc, Rob, Nicole, Eric,
Eppo, Maurice, Jos, Bas, Erwin, Nico, Roel, Rob, Leon, Roger, Peter,
Guido en Noël.
René Kicken, mede namens Hans Lucassen.

Overig
Overig nieuws
nieuws
Tweede oplage Fanfare-CD
Bondconcours 1998
Kampioenswedstrijd 1999.
De 2e oplage zal medio april in productie
worden genomen.
Derhalve is dit de laatste bestelmogelijkheid.
De prijs per CD is ƒ 17,50. Als u een
exemplaar wilt hebben kan dat als volgt:
Bezorg zo spoedig mogelijk een gesloten
enveloppe met erin het bedrag en erop
naam, adres, telefoonnummer en gewenst
aantal CD’s bij
René Kicken, Trichterstraat 6-A.
Met muzikale groeten,
René Kicken, Maurice Schneiders en de
Vrienden van de Fanfare.

op
op zondag
zondag
77 mei
mei organiseren
organiseren de
de
Trampelkeu
Trampelkeu
hun
hun jaarlijkse
jaarlijkse
VoorjaarsVoorjaarsWandeltocht
Wandeltocht
Noteer
Noteer vast
vast
deze
deze datum
datum

Korte
Korte mededelingen
mededelingen
Aan de leden van de
jeugdfanfare en de fanfare wordt
verzocht naar de wekelijkse
repetities ook de straatmarsen,
het Wilhelmus op marsformaat
en de processiemarsen mee te
nemen. Mochten er één of
meerdere partijen ontbreken
meld dat dan direct aan Fon
Heuts. Liefst aantekenen op een
repertoirelijst wat je niet hebt en
daarop je naam zetten

