Agenda november

Verdere voorlopige planning

REPETITIES:
Za 02 dec Gradenexamens
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Slagwerk
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur Zo 03 dec 10.30 Extra repetitie Pijpers
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Za 09 dec Gradenexamens Blazers
Zo 05 nov 10.00 Extra repetitie Pijpers Za 09 dec Concert Nieuwenhagerheide
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Vr 03 nov 20.00 Serenade Houthem
Di 02 jan Nieuwjaarswandeling
Café “De Pul”
Jeugdfanfare
Za 04 nov Inleveren analyse-werkst. D Vr 05 jan 20.00 Nieuwjaarsconcert
Za 04 nov Huwelijksmis (ensemble)
Zo 07 jan Saxofoonsextet (Wever)
Za 04 nov 20.00 Serenade bruidspaar
Nieuwjaarsconcert
Yvonne en Rodger
Zo 11 feb 10.30 Jaarvergadering
Za 11 nov Praktijkexamens HaFaBra 2000
Opleidingsnieuws
Za 11 nov 19.00 Saxofoonsextet
Eucharistieviering
Op zaterdag 11 november zullen de
Ma 13 nov Bestuursvergadering
praktijkexamens HaFaBra 2000 plaatsvinden.
Di 14 nov Verg. Com. Opleidingen
Namens de Inspecteur Muzikale Vorming zal de
18 + 19 nov Cultureel Weekend
heer H. Wolters daarbij als gecommitteerde
aanwezig zijn. Op zaterdag 2 december zal er op
Za 25 nov 19.00 Sint Caeciliamis
de Heerlense Muziekschool van 10:00 tot 15:00
20.30 Sint Caeciliafeest
Zo 26 nov 14.15 Sinterklaas inhalen uur een HaFaBra-dag gehouden worden onder

Concerten
Zaterdag 09 december 21.15 uur
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide
Vrijdag 05 januari 20.00 uur
Nieuwjaarsconcert
Van harte aanbevolen
Zondag 5 november om 14:30 uur in het
Theater aan het Vrijthof te Maastricht het
concert ‘Millennium Harmonie’ door het
Limburgs Symphonie Orkest en Harmonie
Sint Petrus en Paulus uit Wolder onder
leiding van Junichi Hirokami en Sef Pijpers
en onder andere met medewerking van de
fenomenale trombonist Christian Lindberg.
Om 13:30 uur inleiding door Jean
Lambrechts, componist van de Symfonie

voor de gehele fanfare-familie

27 oktober 2000 No 21
Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Coördinatie: Jean Thewessen tel. 045 404 9140 fax 404 9142; e-mail: jeanthe@xs4all.nl
Website: www.schimmert.hafabra.nl

Programma Sinfonietta
Serenade voor strijkorkest in e opus 20
1. Allegro piacevole
Edward Elgar
2. Larghetto
(1857 - 1934)
3. Allegretto

andere met medewerking van ensemble Flexible
Brass. Derhalve zijn er enkele wijzigingen
ontstaan met betrekking tot de examendata
Graden. Op zaterdag 2 december zullen de
praktijkexamens Graden voor slagwerkers
worden afgenomen op de oorspronkelijke datum
en op zaterdag 9 december de praktijkexamens
voor blazers. Alle betrokken kandidaten kregen
of krijgen tijdig op naam gestelde informatiebrieven. Deze brieven moeten door een van de
ouders afgetekend worden voor gezien. Wij
vragen met klem de informatie goed door te
lezen. We wensen alle kandidaten veel succes
met hun voorbereidingen!

Hoornconcert no 1 in Es opus 11
1. Allegro
Richard Strauss
2. Andante
(1864 - 1949)
3. Allegro - Rondo (Allegro)
de delen gaan zonder onderbreking in
elkaar over

‘De Apocalyps’ voor harmonieorkest en
symfonieorkest tezamen. Op het programma
verder werken van Gordon Jacob, Christian
Lindberg en Nicolai Rimsky-Korsakov.
Toegangsprijs ƒ 25,00. Kaarten via de Uitbalie
Maastricht: 043 - 350 55 55 van maandag tot
en met zaterdag bereikbaar van 13 tot 18 uur.

Valse Triste, uit de muziek bij
“Kuolema” opus 44
Jean Sibelius
(1865 - 1957)

Pauze
“Sinfonia a Gran Orquesta” in D (18240
Juan Crisóstomo de Arriaga
1. Adagio - Allegro vivace
(1806 - 1826)
2. Andante
3. Minuetto
4. Allegro con moto

Solist: Pablo Castañé, hoorn
Dirigent: Miquel Rodrigo i Tamarit

Dat hij hierna toetrad tot het bestuur was
bijna vanzelfsprekend. In de fanfare ging
zijn speciale aandacht uit naar de
drumband. Praktisch geen enkele repetitie
verzuimde hij. Op woensdag was hij present
bij de drumband en op vrijdag bij het korps.
Hub was ook een man wiens mening men
altijd wilde horen op de maandelijkse
bestuursvergaderingen. Kort en duidelijk
verwoorde hij altijd zijn standpunt wat dan
ook door iedereen erg werd gewaardeerd.
In Hub verliest de vereniging een echte
vriend, een daadwerkelijke helper en een
goede adviseur in alles wat zich Fanfare St.
Caecilia noemt.
Hub is overleden op zaterdag 30 september
Hub Lucassen † 30 september 2000 en de uitvaart op donderdag 5 oktober is
door de fanfare en drumband op een mooie
passende manier verzorgd.
Hij was bijna 30 jaar onafgebroken
Wij wensen Mia, de kinderen en
bestuurslid en ere-bestuurslid van onze
kleinkinderen veel sterkte om dit verlies
fanfare.
samen te kunnen dragen.
Hub was een man van weinig woorden
maar van grootse daden. De Schimmertse Vriend Hub, namens de gehele
fanfarefamilie, nogmaals heel hartelijk dank
tentfeesten, van de fanfare, schutterij en
voetbalclub, waren voor hem hoogtepunten voor alles en rust in vrede.
Sjeng Mevis, 6 oktober 2000
van het jaar.
In eerste instantie natuurlijk van de fanfare
doch de andere verenigingen deden ook
met de regelmaat van de klok een beroep
op hem en nooit tevergeefs.
Voor elk tentfeest offerde hij meestal 2
weken verlof op om alles goed voor te
bereiden en tot in de puntjes te verzorgen.
Bij de opbouw van zo ’n tent was hij de
algemene leider en daardoor ook de
vraagbaak voor iedereen. Het aantal vragen
en welke vragen hij dan gesteld kreeg is
onvoorstelbaar.
Voordat hij bestuurslid werd had hij al
verschillende keren zitting in enkele
feestcomités van de fanfare.

IN MEMORIAM

Verslag Najaarswandeltocht Trampelkeu
De belangstelling om te wandelen was
ondanks dat, vanaf de vroege morgen reeds
verrassend groot, zelfs zo groot dat om
14.00 uur bij de sluiting van de
inschrijvingen de laatste persoon vertrok
met startnummer 1619: een record voor
onze vereniging!

Op 15 oktober j.l. verzorgden de
Trampelkeu met hulp van een behoorlijk
aantal fanfaremensen hun 33e
wandeltocht.
We hebben door de jaren heen nooit te
klagen gehad over belangstelling van de
wandelaars uit de wijde omtrek en daarom
hielden we in de voorbereidingen en met
de bestellingen weer rekening met een
behoorlijk aantal deelnemers.
Het blijft toch altijd weer spannend hoe de
volgende tocht zal verlopen, of je niet te
veel ingekocht hebt waardoor je strop
hebt, of dat je te weinig besteld hebt,
waardoor je nee moet verkopen aan de
laatste wandelaars, hetgeen ook niet kan.
De dag begon -wat het weer betreft- niet
zo goed. Het mistige, donkere weer op de
vroege morgen beantwoordde niet aan
onze verwachtingen, zodat de eerste steeds weer te vroege!- wandelaars met
een zaklamp de markeringen moesten
opsporen om hun weg te vinden.
Doordat er nauwelijks wind was bleef de
lage bewolking de gehele dag hangen
waardoor we de “prachtige uitzichten”
welke we in onze publicaties beloofd
hadden, niet konden waarmaken.

Om al deze mensen op tijd te kunnen
voorzien van koffie, fris, vla, broodjes, soep
en worst is bijna het onmogelijke gevergd
van de bemanningen van de drie posten en
de bevoorraders.
Ondanks dat, hoorden we zeer veel uitingen
van tevredenheid door een groot aantal
wandelaars over de tocht, de rustplaatsen
en de totale verzorging.
En dan te bedenken dat we de zon de
gehele dag niet te zien kregen en de
temperatuur niet boven de 12° kwam.
Het is dan nu ook zeker op zijn plaats om
iedereen van harte te danken voor de
inspanningen welke geleverd zijn, om het
iedereen zoveel mogelijk naar de zin te
maken, op de dag zelf maar ook de vele
werkzaamheden in de voorbereidingen.
Het is fijn weer terug te kunnen kijken op
een zeer succesvolle wandeltocht.
Jean Thewessen, Trampelko.

Doe zaken met onze
sponsors

Daarna werd het podium ingenomen door de
fanfare Door Samenwerking Sterk (D.S.S.) uit
Aarlanderveen. Deze fanfare komt uit in de
Op zaterdag 7 oktober concerteerde de fanfare concertafdeling.
samen met de Fanfare Door Samenwerking
Fanfare DSS speelde zeer mooie en
Sterk uit Aarlanderveen in ons
beheerste muziek. Het eerste werk was een
gemeenschapshuis.
stuk vol Spaans temperament. De arrangeur
Het korps uit Aarlanderveen (ligt in de buurt
van dit werk, een Spanjaard die in de buurt
van Alphen a/d Rijn) heeft zaterdag 7 oktober
van Aarlanderveen woont, was ook met het
geheel doorgebracht in onze provincie en heeft korps mee naar Limburg gekomen. DSS
onder andere een bezoek gebracht aan de
speelde als derde werk een aria van Johan
steenkolenmijn in Valkenburg. Na een goed
Sebastian Bach. Dit stuk zou ook mooi in
verzorgde koffietafel in ons gemeenschapshuis onze kerk klinken.
begon om 20.00 uur het concertprogramma.
Na het laatste werk ‘Song to the Moon’ gaf
Als eerste speelde onze fanfare.
DSS nog een tweetal toegiften.
Als tweede stuk speelde onze fanfare het werk Na afloop van de beide concerten was het
Cathedral; een imposante compositie over de
nog gezellig napraten in het
bouw van een kathedraal. Als derde stuk werd gemeenschapshuis. Het korps van
een compilatie van nummers uit de film/musical Aarlanderveen stapte pas laat in de bus terug
‘The wizard of Ozz’ gespeeld. Dit werk heeft de naar huis.
titel ‘Songs of the wizz’ meegekregen.
Misschien gaat onze fanfare volgend jaar een
Sprankelende en zeer bekend in de oren
tegenbezoek brengen in Aarlanderveen. Voor
klinkende muziek. De refreinen had ik zelfs nog mensen die het concert op 7 oktober gemist
kunnen meezingen (maar niet gedaan, anders hebben is er dan nog een kans om beide
waren mijn tafelgenoten waarschijnlijk
korpsen te horen musiceren.
vertrokken). Als laatste nummer speelde onze
Monique van Thienen
fanfare nog een mars.

Concert
Concert 77 oktober
oktober

Aarlanderveen
o.l.v. Danny
Oosterman
neemt een
daverend
applaus in
ontvangst als
waardering voor
hun prachtige
concert.

Uit de bestuursvergadering
van 21 augustus 2000

• Er wordt stil gestaan bij het overlijden
van Frans Sieben.
• Gedacht wordt aan het scannen van de
bestuursvergaderingen uit het verleden en
het opslaan van de gegevens op CD-rom.
• Tijdens het kiosk-concert spelen we
alleen maar marsen.
• De evaluatie-vergadering van Back in
Time zal worden bezocht en onze
evaluatiepunten zullen worden ingebracht.
• Er gaan 12 nieuwe leerlingen starten met
de basiscursus.
• Aan de nieuwe uniformen wordt hard
gewerkt.
• De voortgang van de Watertaorefièste
wordt besproken.
• De verhuurprijzen van de kiosk worden
naar beneden bijgesteld.
• De telefoonlijst zal naar aanleiding van
enkele reacties worden bijgesteld.
• Er worden afspraken gemaakt bij welke
jubilea van Schimmertse verenigingen er
serenades worden gebracht.
• Het verslag van de commissie
concertreis is besproken en de
opmerkingen worden teruggekoppeld aan
de voorzitter van de commissie.
• De jaarvergadering 2001 wordt
vastgesteld op 11 februari.

Mutaties ledenbestand
De volgende personen hebben de
afgelopen maanden hun
lidmaatschap beëindigd:
Roger Smeets
Laurens Starmans
Karen Reul
Marc Lardinois
Stefan Bouwens (drumband)
Als nieuw lid van de drumband
mochten we begroeten:
Dennis Cuijpers

