Agenda april
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 08 apr Palmzondag Eucharistie 11.00
aansluitend bezoek aan kerkhof
Open Dag 2001 14.00
Za 21 apr FEEST: Fanfare 25 jaar in
Gemeenschapshuis
Zo 22 apr Saxofoonsextet H.Mis 11.00
Zo 29 apr Concert Jeugdfanfare
te Maasbracht (Spil) 15.30
Ma 30 apr Koninginnedag
Lampionnenoptocht 20.30
Wilhelmus

Concerten
Zondag 29 april Jeugdfanfare
Intern. Festival Jeugdorkesten Maasbracht
19 / 20 mei Fanfare te Emmen
Zaterdag 09 juni Kioskconcert
Donderdag 21 juni Jeugddrumband en
Jeugdfanfare tijdens aanmeldingsbijeenkomst
Vrijdag 29 juni Vakantieconcert
Zaterdag 13 oktober Korps te Schimmert
met Meterik
Zaterdag 8 december Fanfare met PuthSchinnen in het Asta-Theater te Beek

Verdere voorlopige planning
Zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 06 mei Drumbandtreffen LBT M’tricht
Zo 06 mei Wandeltocht Trampelkeu
Di 08 mei Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Zo 13 mei Moederdag
19 en 20 mei Concertreis Emmen
Do 24 mei Hemelvaartsdag
Zo 03 juni Pinksteren 1e Communicanten
Zo 10 juni Kermis / Bronkprocessie
Di 12 juni Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Do 14 juni Groot Haasdal (kermis)
Za 16 juni Processie naar Meerssen
Zo 17 juni Vaderdag Back in Time
Do 21 juni Aanmeldingsbijeenkomst
Zo 24 juni Repetitiedag drumband
28 juni t/m 22 juli WMC 2001 te Kerkrade
50-jarig bestaan, 14e WMC
Za 30 juni Begin school / fanfarevakanties
Do 16 aug Einde fanfarevak. St. Rochus
Zo 26 aug Drumbandfestival Meerssen
01+ 02 sep Watertaorefièste
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 (Weverke)
(b.g.v. Sing A Song Oudejaarsconcert)

Vr 04 jan

Nieuwjaarsconcert

voor de gehele fanfare-familie
30 maart 2001 No 26
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
Feest: Zaterdag 21 april 21.00 uur
Fanfare 25 jaar in Gemeenschapshuis
Dit jaar is het al weer 25 jaar geleden dat onze
fanfare van clublokaal veranderde door na vele
jaren te verhuizen van Café-zaal Günther
Schmeets naar het Gemeenschapshuis. Voor het
Gemeenschapshuis waren wij steeds de grootste
gebruiker en men vindt dat men deze mijlpaal niet
ongemerkt voorbij kan laten gaan. Daarom bieden
ze de Fanfare een feestavond aan die verzorgd
wordt door de Dirgelländer Muzikanten.
Voor ons als fanfare een verrassing want de

dirigent van deze gerenommeerde blaaska-pel
is niemand minder dan onze recent tot
Ere-dirigent benoemde Jeu Vroemen. Hun
repertoire is zeer breed: Boheemse en
Moravische melodieën worden afgewisseld
door moderne en traditionele Big-Band
nummers. De muzikanten zijn stuk voor stuk
liefhebbers die er alles aan doen om het
publiek op hun hand te krijgen.
Alle actieve leden van ons korps en drumband
worden uitgenodigd om
gratis deze avond te
bezoeken. Ieder lid
ontvangt hiervoor een
uitnodiging op naam die
eveneens geldig is voor
de eventuele partner.
De entreeprijs voor andere sympathisanten van
de blaasmuziek bedraagt ƒ
7,50. Wij nodigen
daarom ook alle
Vrienden en iedereen uit
om deze fanfare-avond
mee te beleven.

Prins Sander 1
Carnaval 2001 was voor de fanfare weer een
bijzonder jaar.
Het “leveren” van de prins heeft voor de
vereniging toch een extra dimensie. In zo’n
geval is het “iemand van ons”-gevoel sterker
dan bij een niet-verenigingslid.
Prins Sander heeft genoten vanaf de
proclamatie tot het einde op canavalsdinsdag.
De kinderzitting, prinsenreceptie, ziekenbezoek,
de begeleiding naar de kerk met de schutterij en
de fanfare, de dialectmis, de carnavalsoptocht
waren voor hem een en al feest. Zijn warme
belangstelling voor alles en iedereen en zijn
spontaniteit waren de garantie voor een
geweldige Prins Carnaval van dit jaar.
Sander, als fanfare zijn wij trots op jouw
invulling van dit “hoge ambt”.
Jo Lemmens

Optreden Jeugdfanfare
Zaterdag 24 maart
Als volstrekte fanfare-leek mocht ik vanavond
een optreden meemaken van de
Jeugdfanfare, waarin ook onze Femke haar
vuurdoop beleefde.
In zaal “’t Vöske” te Berg en Terblijt lieten drie
jeugdorkesten horen (en zien) wat ze in huis
hebben.
O.l.v. René Kicken speelde onze jeugdfanfare
vier werken: gevarieerd, beheerst, verrassend
en soms zelfs spannend. Stiekem pikte ik
links en rechts van mij (het waren kennelijk
fanfare-kenners) goedkeurend commentaar
en instemmend geknik op. De mensen in de
zaal waren ook overigens zeer aandachtig.
Persoonlijk vond ik de toonladder vooraf al
imponerend........
Wat Femke en mij betreft: dit smaakt naar
meer!
Pauline Schonewille-Janssen

Concert Schin op Geul
Op zondag 25 maart bezocht ik een concert van
onze fanfare in het gemeenschapshuis te Schin
op Geul.
Wat mij direct opviel was een vrij kleine ruimte
zonder podium. Maar de hoofdzaak was de
muziek.
Nadat ik eerst geluisterd had naar het concert
van de fanfare St. Cornelius van Schin op Geul
was fanfare St. Caecilia aan de beurt. De eerste
noten waren hoopgevend. De klank van onze
fanfare was veel warmer dan het voorgaande en
vooral het saxofoon register was beduidend
beter. De solo trekjes in Rhapsodie in Brass
werden mooi gebracht en het geheel klonk goed,
al was er hier en daar toch wel een kleine
hapering en ongelijkheid bij de inzet. De
prachtige Trauermusik van Richard Wagner kon
mij zeer bekoren. Dit is ook wel mijn
lievelingsmuziek met zijn mooie massale klanken
en mooie solo. Ook Songs of the Wizz werd
goed gebracht, maar hier miste ik de pet in de
bugel solo en vond ik dat de solo van de altsaxofoon door het corps werd weggeblazen.
De entree van de 6 nieuwe muzikanten bij het
laatste werk is natuurlijk voor het voortbestaan
van het korps een goede zaak en ik wens hen
toe, dat ze een mooie tijd bij onze fanfare mogen
beleven. Met veel genoegen heb ik naar onze
fanfare geluisterd en kon ik terecht de dirigent
Geert Jacobs na afloop feliciteren met deze
uitvoering.
Piet Soons.

Expositie René Kicken
op 11 maart in het Gemeenschapshuis
Door alle reclame die René
Kicken maakte rondom zijn
expositie, werd ik toch wel
nieuwsgierig.
Op de regenachtige
zondagmiddag 11 maart, toog
ik naar het gemeenschapshuis,
waar ik werd verwelkomd door
de gezellige muziek van het
orkest Outside.
De expositie was gezellig
ingericht en menig
Schimmertenaar liet zich uitleg
geven door René, wat zijn
gedachten waren geweest bij
het schilderen van de doeken.
Ook de koren deden later op de
middag hun best om de
aanwezigen te boeien, gelukkig
kwam iemand op het idee om
microfoons te plaatsen,
waardoor het beter
verstaanbaar werd.
Proficiat René, het was
verrassend te zien hoe
productief jij bent geweest met
schilderen, buiten alle tijd die jij
steekt in al je muzikale
activiteiten.
Marjo

Vanuit de fanfare werd de expositie opgeluisterd door
het Bugelchoir en het Saxofoonsextet, waarvan hier 2
foto’s tijdens hun concertuitvoering.

Uit de bestuursvergaderingen van 22 jan. en 19 feb. 2001
Bestuursvergadering 22 januari
• Het slagwerkhok is opnieuw ingericht met
goede stellages.
• De brandkast voor het secretariaat is in
Schimmert gearriveerd, maar heeft zijn
definitieve bestemming nog niet gevonden.
• Er is een nieuwe saxofoon-sopraan
aangeschaft.
• Het solistenconcours te Hulsberg wordt
gehouden op 5 en 6 mei 2001.
• De jeugdfanfare neemt deel aan het
jeugdorkestentreffen te Berg en Terblijt op 24
maart 2001.
• Er zijn geen reacties ontvangen met
betrekking tot het beleid opleidingen.
• Enkele interne verschuivingen binnen het
korps worden overwogen.
• Met enkele leden zal worden gesproken over
het repetitiebezoek en de concertdeelname.
• Overwogen wordt om met de trompetgroep
groepsrepetities te houden met medewerking
van Patrick Spelthaen.
• De stand van zaken met betrekking tot de
uniformen wordt besproken.
• De commissie cultureel weekend is van
mening dat de kosten voor een 2e cultureel
weekend een struikelblok vormen voor de
organisatie hiervan. Ook binnen de
geformuleerde uitgangspunten lijkt deze
organisatie moeilijk realiseerbaar. De
commissie geeft de opdracht dan ook terug.
Het bestuur gaat met het voorstel van de
commissie akkoord en dankt de leden van de
organisatie.
• Het Watertaorefiès 2001 krijgt al duidelijker
contouren.
• Het gehouden nieuwjaarsconcert wordt
geëvalueerd.
• Dion Soons neemt de taak van Jo Vrancken
over in de commissie Open Dag. Deze
activiteiten liggen meer in het verlengde van de
opleidingen.

• De voorbereidingen van de drumband voor
het komende concours worden besproken.
• Planningen voor activiteiten dienen voor de
vastlegging eerst besproken te worden met
Marjo Limpens. Op deze manier kunnen
dubbelboekingen worden voorkomen.
• De leden van de jeugdfanfare en
jeugddrumband nemen deel aan de
Carnavalsdisco op 22 februari 2001.
Bestuursvergadering 19 februari
•Eric Bogman heeft zich bedankt als lid van
onze vereniging.
• Er wordt hard gewerkt aan een
opleidingsboekje.
• De vakantieperiode van het korps is van
30 juni t/m 15 augustus 2001. De drumband
repeteert zoveel mogelijk door.
• Met de organisatie van “Back in Time”
wordt gesproken over de wijze waarop wij
invulling kunnen geven aan dit evenement.
• Drie tussentijds aangemelde leerlingen
volgen een verkorte basisopleiding.
• De aanmeldingsbijeenkomst wordt
gehouden op 21 juni 2001.
• De solisten zullen te Hulsberg op 6 mei
optreden
• Enkele voorgenomen omzettingen binnen
het korps worden besproken.
• Sjir Kuipers zal de fanfare-spullen ophalen
bij de leden die zich bedanken.
• Het concept-programma voor de “Open
Dag” wordt besproken.
Hub Cortenraad

Jeugdfanfare
Op zondag 29 april (gewijzigde datum) zal de
Jeugdfanfare gaan deelnemen aan het
Internationale Festival voor Jeugdorkesten 2001
in een organisatie van Harmonie Sint Caecilia
Maasbracht. Er zullen een inspeelwerk en twee
keuzewerken uitgevoerd worden, welke
beoordeeld zullen worden door de juryleden
Jean-Pierre Cnoops (Maasbracht) en Harry
Vorselen (Ittervoort). Ook zal zo mogelijk een
professionele life-cd-opname plaatsvinden door
‘LAR Music CD-producties’. Aansluitend een
professionele afwerking en persing incl.
BUMA/STEMRA-rechten. De prijs per CD zal
circa ƒ 12,50 bedragen en na opname kan de
dirigent aangeven welk van de uitgevoerde
keuzewerken een plaats op de CD zal krijgen.
Bestelling (enkel vooraf mogelijk) zo spoedig
mogelijk via René Kicken. Het Schimmertse
optreden is gepland om 15:30 uur en we worden
reeds om 14:00 uur verwacht te Maasbracht. Een
en ander zal plaatsvinden in Cultureel Centrum
“De Spil”, Suikerdoossingel 19, Maasbracht.
Route-beschrijving: A2 richting Eindhoven, Neem
de eerste afslag richting Maasbracht (Ei van Sint
Joost), Via de afslag rijdt u Maasbracht binnen
(Sint Joosterweg), Bij de rotonde gaat u rechtdoor
(Molenweg), Neem nu de eerste straat rechts
(Suikerdoossingel).
Na 150 meter ligt aan de rechterkant “De Spil”,
Naast “De Spil” vindt u ruime
parkeergelegenheid.
Een informatie-brief voor de leden, ouders en
andere direct betrokkenen volgt tijdig.

Open Dag 2001
Op Palmzondag 8 april zal de jaarlijkse
Open Dag van onze vereniging gehouden
worden.
Plaats van handeling is het
Gemeenschapshuis en de aanvang is
bepaald op 14:00 uur. Centraal thema van
de Open Dag is dit jaar ‘Drumband op
concours’.
Gepland is een bonte waaier van zeer
gevarieerde muzikale optredens en
fascinerende informatie rond onderwerpen
als slagwerk en deelname aan een
wedstrijd en wat daar allemaal bij komt
kijken.
Voorzien zijn optredens van Basiscursisten,
Bugelchoir, Drumband, Gelegenheidsduo,
Jeugddrumband, Jeugdfanfare en
Praktijkleerlingen.
De juiste volgorde van optreden zal worden
bekend gemaakt middels het
zaalprogramma.
‘s Ochtends zal de Eucharistieviering van
11:00 uur omlijst worden door de drumband
en de fanfare met het navolgende
repertoire: Requiem; See, the Conquering
Hero Comes; The Last Song, O Haupt voll
Blut und Wunden, Arsenal, Long way to
heaven, Adagio en Jig.
Aansluitend zal een bezoek aan het
kerkhof worden gebracht, alwaar The White
Banner en Ich bete an die Macht der Liebe
ten gehore zullen worden gebracht.

Hoef je niet te helpen?
Wandel dan mee!!
Het is gezond voor jezelf
.........en voor de Fanfare.

