Agenda februari 2002
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
GEEN repetitie op 7 en 14 februari
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Ma 04 feb Groepsrepetitie saxen 19.30
Groepsrepetitie hoorns 19.30
Do 07 feb Carnavalsavond Weverke voor
o.a. Jeugddrumband en
Jeugdfanfare-leden
Zo 10 feb Afhalen prins Carnaval 10.00
Omlijsten Eucharistie 11.00
Ma 11 feb Carnavalsoptocht 13.30
Zo 17 feb Extra repetitie korps
Di 19 feb Verg.Cie. Opleidingen 20.30
Za 23 feb Docentenvergadering 13.00
Zo 24 feb Extra repetitie korps
Ma 25 feb Bestuursvergadering 20.00
Wo 27 feb Groepsrepetitie hoorns 19.30
Opleidingsnieuws Memo
Willen degenen die gaan deelnemen aan de
voorronde van het Mgr. Ronckentoernooi te Melick
op 28 april en/of het Solistenconcours te Hulsberg
op 12 mei er aan denken om vóór 3 februari
aanstaande hun inschrijfformulieren en afdrukken
van de uit te voeren solo in te leveren bij René
Kicken? Als je niet deelneemt formulier óók
inleveren a.u.b.

Zittingen 2002
Na diverse weken van hard oefenen was het weer
zover. De jaarlijkse zittingen vonden plaats van 10 t/m/
14 januari.
De hofkapel trad dit jaar aan in een geweldig nieuwe
outfit. Een zwart met goud hesje inclusief gouden strik.
I.v.m. diverse ziekmeldingen hebben we dit jaar extra
leden van de fanfare ingezet. Bij deze nogmaals onze
dank aan Rob, Andre en Hans.
Agrarius had zich ook in een nieuwe outfit gestoken en
probeerde zo een alternatieve raad van 11 uit te
beelden. De act bestond uit diverse passages,
afscheid van sumpelwies, oefenen van handelingen

Verdere voorlopige planning
Zo 03 mrt

Extra repetitie korps
1e voorronde Mgr. Roncken
Di 12 mrt Verg. Cie. Opleidingen 20.30
Zo 24 mrt Palmzondag / Open Dag
Opluisteren H.Mis 11.00
Za 20 apr Serenade Gouden Bruidspaar
Vankan
Zo 28 apr Voorronde Mgr. Roncken Melick
Zo 05 mei Wandeltocht Trampelkeu
Zo 12 mei Solistenconcours Hulsberg
Bondsschuttersfeest
Zo 19 mei Pinksteren Communicantjes
Do 23 mei Aanmeldingsbijeenkomsst
Zo 26 mei Kermis Bronkprocessie
Do 30 mei Kermis Gr.Haasdal
Za 01 juni Processie Meerssen
Zo 23 juni Back in Time
Vr 12 juli
Vacantieconcert
14/15 sept Repetitie-weekend
Zo 27 oktober BONDSCONCOURS

voor de gehele fanfare-familie
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Concerten
Zaterdag 27 april Concertplanning
Zondag 28 april Concertplanning
Zondag 16 juni Fanfare Promotie Concerten
te Voerendaal Schimmert om 20.15
Vrijdag 12 juli Vacantieconcert
Zondag 6 oktober Concert te Tilburg
die een raad van 11 uitvoert, introductie van de
geldschieter “Berrie uit Boekel”, echte
cheerleaders, een comitélid die normaalgesproken
kamerschoten lost maar nu de optocht regelt en
afsluitend de optocht en uitroeping van de prins.
Het optreden groeide dagelijks zoals men van
Agrarius gewend is.
Alles bij elkaar genomen kunnen we terugkijken
naar mooie maar lange zittingen. Het
gemeenschapshuis was voor vele leden van de
hofkapel huis en verblijfsplaats, zelf na de zittingen
tot in de late uurtjes werd hard gewerkt om het
hoffelijk nat te verwerken en e.e.a. te evalueren.
M.Vr.Gr. Hofkapel Agrarius

Allemaal geslaagden van de op 8 en 22 december
gehouden examens. Proficiat!

Overzicht van in 2001 behaalde certificaten en HaFaBra-diploma’s
Uitslagen Graden-examens 2001
afgelegd op 8 en 22 december 2001
Geslaagd voor Diploma Graad I:
Gemiddeld
Loek Daemen
bugel
(38.0)
6.33
Veerle Heiligers
bugel
(44.5)
7.41
Chris Wiekken
bugel
(42.5)
7.08
Willem Bessems
slagwerk groep I (44.0)
7.33
Christopher Starmans
slagwerk groep I (38.0)
6.33
Stefan Ummels
slagwerk groep I (47.5)
7.91
Etienne Janssen
bugel
(43.5)
7.25
Chantal Boosten sopraansaxofoon
(45.0)
7.50
Geslaagd voor Diploma Graad II:
Gemiddeld
Marion Delahaije
bugel
(40.0)
6.66
Niels Keulers
bugel
(43.0)
7.16
Alain Soons
bugel
(42.0)
7.00
Pieter Bessems
tenorsaxofoon
(46.5)
7.75
Lisanne Cortenraad
bugel
(40.5)
6.75
Annemiek Hotterbeekx
bugel
(45.0)
7.50
Jorn Lucassen
bugel
(41.5)
6.91
Loek Willems
bugel
(47.5)
7.91
Nicole Janssen
bugel
(46.5)
7.75
Geslaagd voor Diploma Graad III:
Gemiddeld
Luc Starmans
bugel
(44.0)
7.33
Uitslagen HaFaBra-examens 2001
afgelegd op 22 december 2001
Geslaagd voor het HaFaBra A-diploma:
Gemiddeld
Joël Jacobs
bugel
(46.0)
7.66
Bas Vankan
bugel
(42.0)
7.00
Kirsten Vankan
bugel
(40.5)
6.75
Maud Ernes
slagwerk groep I (45.5)
7.58
Tanja Frijns
slagwerk groep I (44.0)
7.33
Lou Lemmens
slagwerk groep I (35.0)* 7.00
Geslaagd voor het HaFaBra B-diploma:
Tamara Harmsen
bugel
(30.5)* 6.10
Joep Hotterbeekx
bugel
(47.0)
7.83
Ramon Soons
bugel
(51.0)
8.50
Sander Willems
bugel
(50.5)
8.41
Wayne Schwachöfer
slagwerk groep I (45.0)* 7.50
Geslaagd voor het HaFaBra C-diploma:
Kimberly Cox
trompet
(47.0)
7.83
Benoit Gilissen
bugel
(46.0)
7.66
* Lou Lemmens: puntenaantal over 5 i.p.v. 6
beoordelingsrubrieken, volgt de A-cursus
theorie/gehoor in 2002.
* Tamara Harmsen: puntenaantal over 5 i.p.v. 6
beoordelingsrubrieken, heeft theorie-certificaat
nog niet ingeleverd.
* Wayne Schwachöfer: behaalde praktijkgedeelte reeds
in 2000 en volgde in 2001 de theorie/gehoorcursus B.

Theorie en Gehoor-examens 2001
Geslaagd voor certificaat A:
Etienne Janssen
(8.0)
Thuur Opgenoord
(8.5)
Femke Schonewille
(7.0)
Geslaagd voor certificaat B:
Pieter Bessems
(9.0)
Lisanne Cortenraad
(7.0)
Marion Delahaije
(7.0)
Annemiek Hotterbeekx
(7.0)
Niels Keulers
(6.5)
Jorn Lucassen
(7.0)
Marlou Meertens
(8.0)
Alain Soons
(7.0)
Loek Willems
(8.5)
Geslaagd voor het certificaat C:
Véronique Cortenraad
(6.5)
Leonne Delahaije
(7.0)
Chellie Soons
(7.0)
Daniëlle Weerts
(8.0)
Rapportage
Rijksgecommitteerde Examens
Rijksgecommitteerde August Thissen
rapporteerde aan de inspecteur
Cultuureducatie van de inspectie van het
Onderwijs.
Een afschrift van zijn rapportage-formulier
werd ons recent toegezonden. Met betrekking
tot het toetsingsniveau van de diverse
examenonderdelen kregen nagenoeg alle
zestien onderdelen de hoogste waardering, te
weten “goed”.
In de ruimte voor commentaar op het
inhoudelijke functioneren van de commissies
schrijft de heer Thissen: “Resultaten zijn
alleszins bevredigend. Er is veel aandacht
voor een goede toonvorming en zuiverheid. De
puntenwaardering is reëel. Het geheel staat
onder leiding van een kundig voorzitter en een
goede secretaris.” De algemene indruk van de
examens (roosters, logistiek, lokaal) kreeg het
predikaat uitstekend. De inrichting van het
lokaal werd omschreven als goed en de
samenstelling en het functioneren van de
commissies als “uitstekend!” “Opleiding als
geheel is goed en verantwoord van opzet.
Samenvattende indruk van de examens: “Zeer
Goed!”
Was getekend: August Thissen, 22-12-2001.

Vrienden van de fanfare
Jaarvergadering 2001
Deze zal gehouden worden op
Vrijdag 1 maart 2002 om 21.00 uur
in het gemeenschapshuis.
Voorafgaand zal er om 19.00 uur
met belangstellende vrienden een
bezoek worden gebracht bij Vera de
Haas, die ons uitleg zal geven over
haar bronzen beelden.
De agenda is als volgt:
- Opening
- Notulen vorige jaarvergadering
d.d. 9 maart 2001
- Financieel Jaarverslag 2001
- Jaarverslag 2001 en verslag
Kascontrolecommissie
- Rondvraag
- Sluiting
Het bestuur rekent op een goede
opkomst en op een even levendige
discussie als vorig jaar.

Afscheid 3 drumbandleden
Toen in 1966 de drumband van de fanfare St. Caecilia
heropgericht werd kon men nauwelijks vermoeden dat
een drietal dames, (F. Dreessen-Kuypers, M. FrijnsCreusen en M. Hambeukers-Niessen) die zich destijds
als nieuw lid aanmelden, meer dan 35 jaar hun
lidmaatschap trouw zouden blijven.
Dat tevens van 2 van deze dames ook de echtgenoten
(inmiddels meer dan 25 jaar) en later ook nog hun
beider dochters lid werden, getuigt ervan dat de huidige
drumbandbezetting dank zij het lidmaatschap van
bovenbedoelde dames goed werd ingevuld.
Thans is het moment aangebroken dat het drietal
besloten heeft om, na deelname aan het
bondsconcours 2001 en de daaropvolgende Limburgse
kampioenschappen, een punt te zetten achter hun
actieve muzikale loopbaan.
Als beloning voor hun bewezen verenigings-diensten
gedurende deze lange periode zijn 2 hunner
opgenomen in het “Erebestuur” van de fanfare.
Zij zullen evenwel “hun drumband” vanaf de zijlijn waar
mogelijk blijven steunen en aanmoedigen.
Dit hopelijk nog tal van jaren !
Maria Hambeukers blijft nog als zeer gewaardeerd
bestuurslid voor de fanfare actief.

Doe zaken met onze
sponsors !!!

MULDER
LIFTSERVICE

Nieuwjaarsconcert Vrijdag 4 januari
in het Gemeenschapshuis
Een terugblik op het jaarlijks eerste optreden van onze vereniging.
Zowel alle leden alsook nu weer de vele belangstellenden konden
onder het genot van koffie en wafels elkaar weer alle goeds
toewensen voor het komende jaar.
Een druk programma moest ook deze avond weer uitgevoerd worden.
Voor de vele toehoorders is het mooi als de hun bekende muzikanten
van hun kunnen mogen laten horen. De Jeugddrumband, gevolgd
door de Jeugdfanfare mochten het spits afbijten. Veel positieve
geluiden van een goed gevuld gemeenschapshuis kon men
waarnemen.
De Drumband, met het concoursjaar pas achter de rug, volgde hierop
met een mooi optreden. Ook dit jaar is het voornemen een optreden
van buiten onze vereniging weer te verwezenlijken.
Het Korps, samen met Dansgroep OISÍN zorgden met Riverdans voor
een prachtige show.
Al was de avond nu al eigenlijk compleet, het optreden van de
Limburgs Trombone Ensemble, onder leiding van Sandor Hendriks,
gaf aan deze mooie avond een passende afsluiting.
Jo Vrancken
Foto’s. Links van boven naar beneden: Jeugddrumband,
Jeugdfanfare en Limburgs Trombone Ensemble.
Rechts: Drumband, Dansgroep OISÍN en onder: Fanfare.

