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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

HRFSTWND concert
We zijn behoorlijk trots dat wij op zondagmiddag 16 december een fantastische concertreeks
mogen afsluiten! Het gaat om HRFSTWND en
de uitreiking van de Buma/Stemra Award. Nog
eens spelen we het spectaculaire Libertadores, het
sluitstuk van ons WMC optreden. Componist Oscar
Navarro is daarbij aanwezig.
En ...in other words... van Marco Pütz, die het concert ook
zal bijwonen. Dat laatste werk is verplicht in de hoogste
divisie van het ONFK 2019. En ook de prachtige ode aan de
Liefde “I shall love but Thee” van Jan vd Roost. Eline Meijs
zal ons als zangeres vergezellen.
Voor ons speelt het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO) en
wij beginnen ons concert om 15:45. Kaarten kunnen besteld worden via https://stichtingcron.nl/aanmelden. De locatie: Akoesticum
Ede, Nieuwe Kazernelaan 2d 42, 6711 JC in Ede.
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Districtsfestival
Op zondag 7 oktober deed onze drumband mee aan het districtsfestival LBT te Wijnandsrade. Het was een prachtige dag, met een mooie optocht door Wijnandsrade en in het gemeenschapshuis een concert.

Koo-sjiete 2018
Zaterdag middag werd er gewacht en gewacht, voordat de twee koeien van André
hun behoefte deden. Heel veel zin hadden ze hier niet in. Gelukkig was het warm
weer en een pilsje en wat fris met chips
voor de jeugdige controleurs deed wonderen. Onder toeziend oog van de commissie en enkele jeugdige leden lagen daar
uiteindelijk twee grote flaters!!
De gelukkige prijswinnaars van het koo
sjiete zijn de familie Snellings uit de Kruisstraat (1ste prijs) en de familie Gelissen uit de Mareweg (2e prijs). Winnaars van harte gefeliciteerd en iedereen die heeft meegeholpen nogmaals dank voor jullie inzet!!!
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Drumbandconcert
Op 27 oktober hadden wij een concert van het trommelen.
Best wel spannend omdat sommigen dit nog nooit gedaan hebben.
Wij vonden het heel leuk om op te treden voor zoveel mensen.
Juffrouw Sandra vind ik een hele goede dirigent die ons heel veel leert.
Judy, Sophie, Lynn, Lisa, Loes, Marijn, Aaron, Miel, Zef en Loew

Herfstwandeltocht Trampelkeu.
Zondag 21 oktober jl. was de herfstwandeltocht van dit jaar. Het begon ’s morgens
behoorlijk fris met bijna 0 graden, maar toen eenmaal het zonnetje tevoorschijn kwam
was een zonnige dag met een heerlijke wandeltemperatuur. Bij de familie Dewez in
Grijzegrubben en de familie Kösters in Spaubeek waren we te gast met onze controleposten. Hartelijke dank voor hun gastvrijheid. Met meer dan duizend wandelaars werd
het een echte topper en we kregen heel veel complimenten over de routes en de gezelligheid op de posten. Iedereen bedankt voor het meehelpen of meelopen, waardoor
we kunnen laten zien dat het in Schimmert fijn wandelen is. En nu weer op naar de
Lentetocht op 5 mei 2019. De bijgaande foto is met dank aan Jos Wiekken.
WSV De Trampelkeu Sjömmert
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CONCERT FANFARE & STAAR
Op 6 OKTOBER 2018
Dit verhaal schrijf ik na afloop van het bewuste concert.
Een unieke muzikale ontmoeting tussen de Fanfare St. Caecilia uit Schimmert en de koninklijke zangvereniging “Mastreechter Staar” uit Maastricht, wat vooraf al bestempeld werd als
een concert van niveau, op het plateau van Schimmert.
Zoals meestal het geval is met de uitvoering door fanfare en zangkoor is het een hele klus
voor de beide dirigenten om het geluid in goede banen te leiden, zodat het koor niet overstemd wordt door de muziekinstrumenten. Dit natuurlijk ook voor het luisterende oor van de
aanwezige toehoorders.
Gelukkig kon iedere vereniging separaat laten horen, wat ze ingestudeerd hadden en dat
mocht er zeker wel zijn. Eerst kwam de fanfare apart aan de beurt met vier mooie werken,
waarvan ik met name wil noemen I shall love but Thee, waarin de soliste Eline Meijs, een
zeer fraaie rol vervuld heeft.
Daarna was het de beurt van de Staar om enkele werken te laten horen, waarbij de inbreng
van beide solisten, Bèr Schellings en Eline Meijs, opmerkelijk te noemen is.
Tot slot, voor de pauze, werd een gezamenlijk werk uitgevoerd The Day you sang this
Song, met Bèr Schellings in de hoofdrol.
In de pauze kon een ieder een consumptie gaan nuttigen in het etablissement tegenover de
kerk, waarna de tweede helft van het concert in omgekeerde volgorde werd voortgezet.
Eerst kwam de Staar apart met een drietal werken, waarbij Bèr Schellings opnieuw een solistische rol had in het werk Zar und Zimmerman, en in het De Profundis van Arvo Pärt was
een slagwerkster van de fanfare in actie samen met de Staar!
Vervolgd werd met Babe Yetu met de fanfare en Fabio Verga als tenorsolist.
Daarna was de uitvoering van La Vergine degli Angeli, door de Staar zonder fanfare, waarbij wel beide solisten duidelijk aanwezig waren. Tot slot was de uitvoering van de Hallelujah
van G.F. Händel, waarbij de dirigent en de pianist van de Staar van plek wisselden zodat
Frederik Verhooghe het orgel bespeelde.
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Het laatste gedeelte van het concert was voorbehouden aan de gastheren: de fanfare met
twee werken waarbij in het stuk Heia, in den Bergen de soliste weer aan bod kwam.
Alles bij elkaar genomen waren onze toehoorders heel tevreden met het gebodene.
Tot slot moesten de fanfare en de Staar als finale nog een toegift geven en dat werd Gabriella’s song.
Stein, 7 oktober 2018.
Bert Thimister van de
Koninklijke Zangvereniging
“Mastreechter Staar”
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Sint CaeCilia ee t 2018
Zondag 18 november was de dag.
Fanfare en drumband waren wederom fantastisch tijdens de opluistering van de H. Mis ter
nagedachtenis van de overledenen en levende leden van de vereniging. De feestmiddag begon om 14.30 uur in het Gemeinsjapshoes. Enkele jubilarissen van dit jaar werden gehuldigd
en Peter Soons, onze voorzitter, had voor iedereen een passende speech.
De zaal was gezellig ingericht en het springkussen was de topper voor de allerkleinsten.
Bestuur en personeel van Bie OSS hadden het goed voor elkaar. Ontvangst met koffie en
vlaai viel goed in de smaak en het afsluitende “ warme eten “ was heel goed verzorgd.
Het was een sfeervolle middag, zonder live muziek, en niemand heeft de dj gemist. De tombola draaide ook weer enkele rondjes waarbij het kleinste grut van de fanfare familie het heel
druk had met loten verkopen. Leuk om te zien en wie de jeugd heeft heeft de toekomst kwam
hier weer duidelijk van pas.
Bij deze willen we een oproep doen aan alle leden, ere (bestuurs) leden en andere genodigden om het komende jaar aan deze happening deel te nemen.
Wij hebben ons prima vermaakt.
Martha en Piet Soons
Mia en Sjeng Mevis
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Tijdens het jaarlijks St. Caeciliafeest
dat op 18 november gevierd werd in
het Gemeinsjapshoes zijn enkele
fanfareleden in het zonnetje gezet.
Huub Meertens 50 jaar, René Kicken
40 jaar en Luuk Mevis 12,5 jaar
lidmaatschap.
Van harte proficiat!!
Bestuur Fanfare
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NIEUWS UIT COMMISSIE OPLEIDINGEN
Statistieken
- 8 blokfluitleerlingen 		
- 4 saxofoonleerlingen		
- 17 bugel/trompetleerlingen
- 1 hoorn-leerling			
- 3 tromboneleerlingen		

-

1 tuba leerling
22 slagwerkleerlingen
10 jeugddrumbandleden
22 jeugdfanfareleden
7 docenten

Resumerend betekent dit dat er maar liefst 56 leerlingen muziekonderwijs krijgen bij onze
vereniging!
Jubileumconcert Jeugdfanfare
Dit jaar bestaat de jeugdfanfare 35 jaar. Dit hebben we gevierd tijdens het jeugdweekend. Om
dit jubileumjaar af te sluiten hebben we een jubileumconcert georganiseerd. Hieraan heeft de
jeugddrumband, Jeugdharmonie Stevensweert/Ohe en Laak, Jeugdharmonie Stevensweert/
Papenhoven en uiteraard onze eigen jeugdfanfare deelgenomen.
Het was een mooie, muzikale avond met veel swingende muziek. Hier enkele impressiefoto’s:
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Poetssessie
Op vrijdag 2 november hebben we de jaarlijks poets-sessie voor onze koperblazers georganiseerd. Het was wederom een nuttige, leerzame bijeenkomst die ervoor zorgen dat de
instrumenten er weer tegen aan kunnen.
Op onze website staan enkele filmpjes die
je helpen om je instrument te onderhouden:
https://www.fanfareschimmert.nl/interactief/
links.html
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Als dank voor jullie opkomst en voor de begeleiders werden we getrakteerd op een drankje
en enkele snacks. Voor herhaling vatbaar!
(Proef)Examen
Op zaterdag 8 december doen maar liefst 13 leerlingen van onze vereniging examen. We
wensen hun veel succes toe, in de volgende info zullen we de geslaagden bekend maken.
LBT-solistenconcours
Op zondag 27 januari zullen maar liefst 11 slagwerkers van onze vereniging meedoen aan
het LBT Solistenconcours, georganiseerd in ons eigen gemeenschapshuis. Hier zullen ook
leerlingen van andere verenigingen aan meedoen. De Schimmertse leerlingen worden achter
elkaar ingepland in de ochtend.
Op zondag 9 december gaan deze leerlingen hun solo voorspelen na een drumbandrepetitie, kunnen ze al een beetje wennen aan het spelen voor publiek.
Agenda
- Zaterdag 8 december examens
- Zondag 9 december voorspelen solisten LBT (slagwerkers)
- Zondag 27 januari solistenconcours LBT (slagwerkers)
- Donderdag 28 februari jeugdcarnaval ‘Weverke (leerlingen)
- Zondag 28 april Lei Extra solistenconcours Hulsberg
- Zondag 17 maart Concert Jeugdfanfare Bunde
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
(JD)=Jeugddrumband (L)=Leerlingen

ACTIVITEITEN 2018:

Za 08 dec
Zo 09 dec
Do 13 dec
		
Zo 16 dec
		

Examens (diverse leerlingen)
18:00 Voorspelen solisten
20:00 Repetitie Borenburg
Voerendaal (K)
15:45 Concert HRFSTWND
Akoesticum Ede (K)

Volgende info

De volgende fanfare-info verschijnt in
maart.

ACTIVITEITEN 2019:

Vr 11 jan
		
Zo 27 jan
		
		
Do 28 feb
Zo 03 mrt
Ma 04 mrt
Za 09 mrt
Zo 17 mrt
Zo 17 mrt
		
Za 13 apr
Zo 14 apr
Za 27 apr
Zo 28 apr
		
Zo 10 nov

19:30 Nieuwjaarsconcert
Gemeinsjapshoes
Solistenconcours LBT Regio
Zuid, Gemeinsjapshoes
Schimmert (D)
jeugdcarnaval ‘t Weverke (L)
Carnaval prins afhalen (D+K)
Carnaval optocht (D+K+L)
Potgrondactie
Concert in Bunde (J+JD)
Jaarvergadering
Gemeinsjapshoes
Concours ONSK (D)
Palmzondag (D+K)
Serenade Koningsdag (D+K)
Lei Extra Solistenconcours
Hulsberg (L)
11:00 Opluisteren mis Kerk (J)

