Agenda februari
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 u.
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Géén repetitie 22 februari
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 11 feb 10.30 Jaarvergadering
Solistenconcours LBT
Za 17 feb Opluisteren Eucharistie 19.00
door de Jeugdfanfare
Ma 19 feb 20.00 Bestuursvergadering
Di 20 feb 20.30 Verg.Cie.Opleidingen
Zo 25 feb Carnavalszondag afhalen Prins
Opluisteren H.Mis 11.00
Ma 26 feb Carnavalsoptocht 13.30
Di 27 feb Zate Hermeniekes

Concerten
Zaterdag 24 maart Jeugdfanfare
Berg en Terblijt 19.15 uur
Zondag 25 maart Korps te Schin op Geul
Zaterdag 28 april Jeugdfanfare
Internationaal Festival voor Jeugdorkesten
Maasbracht
Belangrijk
Jeugdfanfarenieuws
Op het allerlaatste moment is gebleken, dat de
voetbalclub op zaterdag 3 februari haar
jaarlijkse Carnavalsmiddag houdt en dat deze
ditmaal niet eindigt om 18.00 uur maar om
20.00 uur. In goed overleg is daarom besloten
de omlijsting van de Eucharistieviering door de
Jeugdfanfare te verplaatsen naar zaterdag 17
februari om 19.00 uur.
Graag 18.30 uur uiterlijk aanwezig.

Verdere voorlopige planning
Zo 11 mrt Saxofoonsextet Vernissage
Expositie Gemeenschapshuis
Za 24 mrt Concert Jeugdfanfare 19.15
te Berg & Terblijt
Zo 25 mrt Concert te Schin op Geul
Zo 08 apr Palmzondag Eucharistie 11.00
Open Dag 2001 namiddag
Zo 22 apr Saxofoonsextet H.Mis 11.00
samenwerking AHK Pasen
Za 28 apr Concert Jeugdfanfare
te Maasbracht (Spil)
Ma 30 apr Koninginnedag
5/6 mei
Solistenconcours te Hulsberg
Zo 06 mei Drumbandtreffen LBT M’tricht
Zo 06 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo 13 mei Moederdag
19 en 20 mei Concertreis
Do 24 mei Hemelvaartsdag
Zo 03 juni Pinksteren 1e Communicanten
Zo 10 juni Kermis / Bronkprocessie
Do 14 juni Groot Haasdal
Za 16 juni Processie naar Meerssen
Zo 17 juni Vaderdag
Zo 24 juni Repetitiedag drumband
28 juni t/m 22 juli WMC 2001 te Kerkrade
50-jarig bestaan, 14e WMC
Za 30 juni Begin Schoolvakanties
01 + 02 sepWatertaorefièste
Zo 02 sep Drumband Districtsfestival
Brunssum
15+16 sep Repetitieweekend Drumband
Zo 30 sep Concours Drumband
Za 13 okt Begin Herfstvakantie
Zo 14 okt Kermis
Zo 21 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Ma 24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper
Zo 30 dec Saxofoonsextet (Wever)
Sing A Song Oudejaarsconcert
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Diploma-uitreiking

Aan een groep van maar liefst 27 jongens en meisjes werden Theorie-certificaten, Graden- en
HaFaBra-diploma’s uitgereikt. Zoals al in een eerdere uitgave van Fanfare-info is vermeld
mogen wij bijzonder trots zijn op ons opleidingsinstituut. Ook kunnen wij trots zijn op dit grote
aantal jonge mensen die met veel plezier deelneemt aan deze opleiding. Vele ouders waren
getuige van deze toch wel bijzondere gebeurtenis.
(lees verder op op volgende pagina)
Foto: Ton Hotterbeekx

Vervolg Diploma-uitreiking
Zeker voor die kinderen die als nieuw
lid zijn opgenomen in korps en
drumband is het best wel spannend
om in de grote groep mee te mogen
doen. Muziek maken is een mooie
maar ook erg moeilijke hobby. Een
goede opleiding is de basis. Die wordt
op deze manier wel gelegd maar dan
komt het erop aan. Je zult moeten
blijven oefenen en ook zul je als lid,
met alle leuke en ook minder leuke
kanten, je moeten blijven inzetten om
er als groep iets leuks van te maken.
Van de ouders verwachten wij een
stimulerende rol richting de kinderen
als het gaat om oefenen en erbij te zijn
als er iets te doen is. Van ons mogen
jullie verwachten, dat wij de kinderen
op een juiste manier begeleiden,
opleiden en inpassen in onze
vereniging. Nogmaals allemaal van
harte gefeliciteerd en veel muzikaal
De nieuwe ingestroomde leden van de fanfare.
plezier bij onze vereniging.
We missen op de foto de nieuwe leden van de
Peter Soons, voorz. drumband: Tanja Frijns, Maud Ernes en Lou Lemmens
foto: Ton Hotterbeekx

Prins Sander I
Blie verrasj en grötsj waore ver toen op ‘t einde
van de zitting, veurige wèèk zaoterdignach
weer e lid van oos fanfare es de nuje Prins te
veurschien kaom.
De Wieze Raod hèt ‘n geweldige keus gemaak
door oos lid en hoornis Sander van Kan es Prins
Sander I oet te rope.
Prins Sander I is de 45e Prins van ‘t TaarbreukRiek. Hèm kennende zal hè mit vaste hand en e
wies verschtand ‘t Taarbreuk-Riek regere. Veer
gaon hèm op gepaste meneer felicitere op a.s.
zondig 4 februari en winsche hèm alvas veul
succes en zèkge hèm van oze kant alle schteun
Foto: Lou Zeegers
toe.

Opleidingsnieuws
Tussentijdse start BASISCURSUS voor
geslaagden blokfluitdiploma
Naar aanleiding van een drietal
aanmeldingen van geslaagde blokfluiters
willen wij nagaan óf het mogelijk is
tussentijds een verkorte Basiscursus te
houden als voorbereiding op de
praktijkopleiding voor een blaas- of
slagwerkinstrument. Toelatingseis is
blokfluit-diploma 1 óf gelijkwaardige
vaardigheden. U kunt voor nadere
informatie bellen met 404 22 00.
Zo spoedig mogelijk krijgen alle
geïnteresseerden nader bericht over de
doorgang van deze verkorte Basiscursus.

Materiaalhok
De naam hok is eigenlijk niet meer van
toepassing sinds Jos Lucassen en Guido
Pricken in deze ruimte aan de slag zijn
geweest. Tussen Kerst en Nieuwjaar
hebben zij een dag vrij gemaakt om in
deze ruimte nieuwe en stevige rekken te
plaatsen. Het resultaat mag er zijn. Ons
materiaal kan op een goede manier
worden weggezet waardoor kansen op
beschadigingen worden beperkt. Jos en
Guido bedankt.

Meenemen carnavalsmarsen
en straatmarsen
De leden van de Jeugdfanfare en de
Fanfare worden verzocht de in hun bezit
zijnde partijen van de Carnavalsmarsen
en Straatmarsen mee te nemen naar de
wekelijkse repetities, ter voorbereiding
van de komende Carnavalsactiviteiten.
Meld je tijdig bij Fon Heuts als je je
spullen niet compleet hebt óf indien je
van instrument óf partij veranderd bent.

Concertreis
Alhoewel nog niet alles definitief is toch een
kort bericht over de geplande concertreis. Op
zaterdag 19 en zondag 20 mei gaan wij met
bussen naar Emmen. Zaterdagmiddag
verzorgen wij een openluchtconcert in de buurt
van de dierentuin in Emmen. Aansluitend
zullen wij nog een leuke attractie bezoeken om
vervolgens te overnachten in de buurt van
Emmen. Na het ontbijt zullen wij zondag
wederom een attractie bezoeken. Beide
attracties zijn voor alle leeftijden de moeite
waard. Tegen de middag zullen wij weer met
de bus naar huis gaan. Het uitgewerkte
programma zal op de jaarvergadering worden
gepresenteerd. En hierna kan eenieder zich
inschrijven voor deze concertreis.
Commissie concertreis

Nieuwe leden Jeugdfanfare
In dezelfde week als de instroom van 9 nieuwe
leden in de fanfare en 3 in de drumband, is het
verheugend te kunnen melden dat eveneens 10
nieuwe leden de Jeugdfanfare zijn komen
versterken. Wij wensen hen ook veel succes en
muzikaal plezier.

Jaarvergadering
Op 11 februari a.s. zal de jaarvergadering
worden gehouden. In de jaarvergadering wordt
een terugblik gegeven over het afgelopen jaar.
De plannen voor het komende jaar zoals de
concertreis, de Watertaore Fièste, het
drumbandconcours etc. zullen worden
toegelicht. Op de agenda staan dus
onderwerpen die elk lid van deze vereniging in
meer of mindere mate aangaan. Bij deze dan
ook een oproep aan eenieder om de
jaarvergadering te bezoeken en op deze wijze
een bijdrage te leveren aan de koers die wij
met onze vereniging willen varen.

Zeer geslaagd
Nieuwjaarsconcert
Het op vrijdag 5 januari gehouden Nieuwjaarsconcert is in
mijn herinnering, een van de best geslaagde Nieuwjaarsconcertavonden van onze fanfare. Geheel verzorgd door
onze fanfare, had het voordeel dat alle onderdelen van de
fanfare aan bod kwamen. Van Jeugddrumband -die met
haar eerste optreden verrassend veel succes had- naar
Jeugdfanfare, Drumband en tot slot de afsluiting door de
Fanfare. Ook de keuzes van de verschillende repertoires
waren zeer geschikt voor een Nieuwjaarsconcert.
Over belangstelling hadden we ook niet te klagen. Het was
zeer druk, zelfs drukker dan verwacht, waardoor de
bediening af en toe in de problemen kwam.
Naast het concert stonden nog twee belangrijke zaken op
het programma nl. de huldiging van twee oud-dirigenten
Mathieu Vroemen en Noël Speetjens bij hun benoeming tot
Eredirigent als dank voor hun grote verdiensten voor onze
fanfare en een presentatie door de Vrienden van de
Fanfare van de in het jaar 2000 door hun betaalde
instrumenten en uniformen. Prachtige feiten om zeker in
dankbaarheid bij stil te staan.
Jean Thewessen

Een aantal van de door de Vrienden en Sponsors aangeboden
uniformen op de foto. Het was zó druk, dat er geen ruimte was
om een foto te maken van de aangeboden instrumenten.
Op de voorgrond enkele representanten van de Vrienden en
Sponsoren die bij deze presentatie actief waren.

Voorzitter André Soons van de Vrienden informeert de
aanwezigen over de zeer positieve ontwikkelingen in de
Vriendengroep en doet verslag van de besteedde bedragen
voor uniformen en instrumenten in het afgelopen jaar.

Onze voorzitter
overhandigt Jeu
Vroemen een
oorkonde,
behorende bij
zijn benoeming
tot Eredirigent

Foto links, het dankwoord van Eredirigent Noël
Speetjens:
“Ja, dames en heren. Op de eerste plaats zou ik
liegen - ook namens Jeu Vroemen- als wij met ons
tweeën niet samen blij zouden zijn met hetgeen
wij gekregen hebben. Als je vanavond ziet wat
allemaal de revue gepasseerd heeft: de
Jeugddrumband, de Jeugdfanfare met show en
alles erbij! Jeu is van mijn leeftijd, met 11 jaar
waren wij bij de fanfare. Het enigste wat wij voor
te showen hadden was een paar epauletten en
een patsj die je te groot was!!!
En als je dan dat nú ziet: het is geweldig!
Drumband: écht muziek maken. De Vrienden van
de Fanfare hebben we ook nog gezien. Ik kan
alleen maar zeggen dat wij blij zijn, dat wij ook
hieraan hebben mógen meewerken. Bedankt.
Foto’s
Jean Thewessen

