Agenda november 2002

Verdere voorlopige planning
Za 21 dec

REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 27okt
Bondsconcours 20.00

Do 31 okt
Vr 01 nov
Zo 03 nov
Do 07 nov
Vr 08 nov
Di 12 nov
Do 14 nov
Zo 17 nov
Za 23 nov
Za 23 nov

Zo 24 nov
Za 30 nov
Za 30 nov

Repetitie Hubertushoorns 19.30
Bondsconcoursreceptie 19.30
Hubertushoorns Kapel Haasdal
Verg.Vrijwilligersplatform 20.00
Gouden Bruidspaar
Verg.Cie.Opleidingen 20.30
Verg.Cie Open Dag 19.30
Repetitie Kerstkoper (kerk)
Serenade 60 jarig Huwelijk van
Bruidspaar Knols-Slijpen 18.15
St. Caeciliamis 19.00
Caecilia-Feest 20.30
Huwelijk Richard Speetjens
Afhalen Sint Nicolaas
Proefexamens Graden/Hafabra
Docentenvergadering

Belangrijke Concoursinformatie leden
Controleer voor vertrek of je alle benodigde
materialen bij je hebt. Vertrek met de bus bij
het Gemeenschapshuis te Schimmert om
16:30 uur. In de bussen wordt niet gerookt.
Aankomst bij de Roermondse Muziekschool
om in te spelen om circa 17:30 uur. Om circa
18:40 uur worden wij opgehaald door iemand
van de concoursorganisatie die ons begeleidt
naar TheaterHotel De Oranjerie, waar wij om
19:00 uur verwacht worden. Het tijdstip van
optreden is gepland om 20:00 uur.

Praktijkfexamens
Graden/Hafabra
Za 21 dec Docentenvergadering
Ma 23 dec Repetitie Jeugdfanfare
Di 24 dec 21:30 Kerstkoper Nachtmis
2003
Do 2 jan
Nieuwjaarswandeling
Jeugdfanfare
Aansluitend rep. Jeugdfanfare
Vr 03 jan Nieuwjaarsconcert
Zo 30 mrt Onderling Solistenconcours
Zo 06 apr Concert Vriendenkring
Zo 13 apr Palmzondag H.Mis
Open Dag 2003
Zo27 apr Solistenconcours Hulsberg
Za en Zo 13 en 14 sep
Dag van de Blaasmuziek LBM
Zo 21 sep Concert St. Bavo Nuth

Concerten
Vrijdag 3 jan
Nieuwjaarsconcert 20.00
Zondag 06 apr Concert Vriendenkring
te Schimmert
Zondag 21 sep Concert St. Bavo Nuth

voor de gehele fanfare-familie
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Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
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Website: www.schimmert.hafabra.nl

Bondsconcours 27 oktober 2002

Locatie: TheaterHotel De Oranjerie Roermond. Organisatie: Harmonie Concordia Melick
Juryleden:
Ger Buitenhuis, Doorn;
Jan Van der Roost, Kontich (België);
Norbert Nozy, Halen (België).
Afdeling: SUPERIEUR Sectie Fanfare.
Vereniging: Fanfare Sint Caecilia Schimmert
Voorzitter: Peter Soons Secretaris: Marjo Limpens-Lemmens,
Dirigent : Geert Jacobs. Aantal muzikanten :72 Aanvang: 20:00 uur

Concoursprogramma
Rekening houdend met het mogelijk uitlopen
van het dagprogramma verwachten wij om
circa 22:30 uur huiswaarts te kunnen
vertrekken vanuit Roermond.
In het belang van een goed verloop van de
deelname aan het Bondsconcours en een
waardige presentatie van onze vereniging is
het noodzakelijk de aanwijzigingen vanuit onze
vereniging en door derden strikt op te volgen,
waarvoor hartelijk dank.
De volgende Info verschijnt op 29 nov.
Kopij inleveren voor 22 nov.

Inspeelwerk:

Organ Fugue – Johann Sebastian Bach,
arr. Klaas van der Woude

Eerste werk:

The Cauldron – Alexander Comitas (Ed de Boer)

Tweede werk:

Excalibur – Jan Van der Roost,
transcriptie Erik Somers

Pauzewerk:

Imperial Crown – Leon Vliex

Sluiting:

Limburg, mijn Vaderland – Gerard Krekelberg en
Henri Tijssen, arr. René Kicken

Wedstrijdschema Superieure Fanfares
TheaterHotel De Oranjerie Roermond
Zaterdag 26 oktober

Zondag 27 oktober

17:15 uur Fanfare St. Hubertus
Hegelsom o.l.v. Jos Stoffels
1. Dionysos – Marcel Poot
2. Poème Symphonique – Rob Goorhuis

17:00 uur Fanfare St. Jozef Beringe
o.l.v. Piet Jeegers
1. Synfonietta voor Fanfare – Rob
Goorhuis
2. Resurgam – Eric ball, arr. Jac Broer

18 :15 uur Fanfare St. Gabriël Hoensbroek
o.l.v. Victor Vaessen
1. The Cauldron – Alexander Comitas
2. English Heritage – George Lloyd, arr.
Hans Breuls
19:15 uur Fanfare St. Joseph Pey-Echt
o.l.v. Marc Prils
1. The Cauldron – Alexander Comitas
2. Excalibur – Jan Van der Roost,
transcr. Erik Somers
20:15 uur Kon.Erk.Fanfare St. Caecilia
Wijnandsrade o.l.v. Jan Kitzen
1. Main Street – Eric Ball
2. The Sunken Village – Philip Sparke

18:00 uur Fanfare De Maasgalm Elsloo
o.l.v. Guido Swelsen
1. Synfonietta voor Fanfare – Rob
Goorhuis
2. James Cook Circumnavigator – Gilbert
Vinter, arr. Guido Swelsen
19:00 uur Fanfare St. Caecilia Schinnen
o.l.v. Harry Dieteren
1. The Cauldron – Alexander Comitas
2. The Land of the long White Cloud –
Philip Sparke, arr. Jos Stoffels

20:00 uur Fanfare St. Caecilia Schimmert
o.l.v. Geert Jacobs
1. The Cauldron – Alexander Comitas
2. Excalibur – Jan Van der Roost,
concertconcoursen
v.a. 2002
trancriptie Erik Somers

Nieuwe beoordeling van
10 rubrieken en 100 punten
Er zijn nu
10 beoordelingsrubrieken:
1. Intonatie
2. Klankvorming
3. Klankbalans
4. Techniek
5. Articulatie
6. Ritmiek
7. Samenspel
8. Dynamiek
9. Nuancering
10. Muzikale uitvoering/
Programmakeuze

In de nieuwe rubrieksindeling
treffen we de drie
hoofdcomponenten aan van
de concoursuitvoering, te
weten:
Rubriek 1 t/m 3 de
klankcomponent;
Rubriek 4 t/m 7, de
technische component;
Rubriek 8 t/m 10, de
muzikale component.

De puntentelling
De jury bestaat uit 3 personen.
Elk jurylid kan 10 punten per
beoordelingsrubriek toekennen,
dus maximaal 100 punten per
werk.
Vervolgens wordt de totaalscore
voor het gekozen verplichte werk
gedeeld door drie.
(vervolg op hartpagina)

Uit de Bestuursvergaderingen
25 maart 2002:
• Bezien wordt of de groepsfoto elk jaar zal
worden gemaakt.
• Peuterspeelzaal Jip en Janneke gaat ruimte
bieden aan onze opleiding.
• Pascal Kuipers is gevraagd als 2e tambourmaître voor de drumband.
• Met enkele leden is gesproken over hun
absenties.
• Er zijn 50 examenkandidaten voor de Ha-fabra-examens.
• Guido Pricken zal de jeugddrumband gaan
leiden. Henrico Stevens kan dit door
veranderende werkzaamheden niet meer.
• De kasten in het slagwerkhok zijn met dank
aan de reparateurs vernieuwd.
22 april 2002:
• Bekeken wordt of cijfersloten op de
pupiterkisten het rondslingeren van de
pupiters oplost.
• Het NIB geeft toestemming voor het
uitvoeren van Excalibur in de superieure
afdeling.
• Paul Steens heeft aangekondigd tijdelijk zijn
lidmaatschap te onderbreken.
• Voor de sax-bariton zal gezocht moeten
worden naar externe vervanging.
• De vele absenties op de zondagrepetitie zijn
onderwerp van gesprek.
• Het concert van Vriendenkring Crescendo,
dit jaar door ons te organiseren, kan nergens
in de agenda’s worden tussengevoegd. Dit
concert wordt nu vastgesteld op 6 april 2003.
13 mei 2002:
• De verzekering van het
slagwerkinstrumentarium wordt besproken
met de verzekeringsadviseur.
• Bezien wordt of er reclame van onze
vereniging aan onze kiosk kan worden
bevestigd.
• Het voorlopig programma van het
concertweekend wordt besproken.

• Flor Dreessen en Maria Frijns gaan
ondersteuning verlenen bij de uniformen.
• Gesproken is over een andere aanpak van
de concoursen.
• De organisatie van de Dag van de
Blaasmuziek op 13 en 14 september 2003 te
Heerlen wordt besproken.
• De deelname aan de optocht van Harmonie
St. Bavo op 25 mei 2003 is besproken en
richting St. Bavo zal een brief worden
gezonden.
• Aan de jubilerende EHBO-vereniging zal
een serenade worden gebracht.
• De commissie opleidingen werkt het idee
voor een intern solistenconcours verder uit.
• Het verzoek van St. Bavo Nuth voor een
concert op 21 september 2003 wordt
aangenomen.
• Op verzoek van de Toneelvereniging zullen
wij onze bijdrage leveren aan de opname van
hun film.
17 juni 2002:
• De leden zullen een uitnodiging ontvangen
voor een discussie-avond op 28 juni 2002.
• De invulling van het Nieuwjaarsconcert
wordt besproken.
• Onderzocht zal worden hoe onze muziek
gepromoted kan worden op de basisschool.
• Er zullen 3 leden deelnemen aan de finale
van het Mgr. Ronckentournooi op 22
september 2002, te weten Ardina Soons,
Sander Willems en Loek Willems.
• Marion Delahaije is gestopt als lid van de
vereniging.
• Er zullen dempers voor de bugels
aangeschaft moeten worden. De WContstoppers voldoen niet.
• Gedurende de vakantieperiode worden
partijrepetities gepland.
• Het gemeentebestuur en de burgemeester
worden uitgenodigd voor de
touwtrekcompetitie tijdens de
Watertaorefièste.

Doe zaken met
onze sponsors
!!!

MULDER
LIFTSERVICE

Vervolg van pag.2 Nieuwe beoordeling/
puntentelleing

Bestelmogelijkheid
CD Bondsconcours

Nadat ditzelfde gedaan is met de totaalscore voor
het keuzewerk, worden de eindscores van het
verplichte werk en het keuzewerk bij elkaar
opgeteld en tenslotte gedeeld door twee waardoor
het eindtotaalresultaat ontstaat.

L1 Radio en de LBM bieden de mogelijkheid om
een CD te bestellen van het concoursoptreden
van onze Fanfare. De prijs per CD zal circa 8
Euro bedragen. De levertijd bedraagt 30 dagen.
Bestellen kan door heden na afloop van de
Generale Repetitie de intekenlijst in te vullen óf
Prijzen Superieure Afdeling
door vóór zaterdag 26 oktober 18:00 uur een
e
65 tot 70 punten = 3 prijs
briefje te deponeren in de brievenbus van Marjo
70 tot 80 punten = 2e prijs
Limpens-Lemmens, Groot Haasdal 28; met
e
80 tot 90 punten = 1 prijs
daarop uw naam, adres, telefoonnummer,
90 punten en meer = 1e prijs met lof der jury
gewenst aantal CD’s en uw handtekening.
Omrekenfactor naar het oude 360-puntenAangezien de totale bestelling op de
systeem
concoursdag moet worden doorgegeven zijn er
De uitslag vermenigvuldigen met de factor 3,6.
Voorbeeld: 90 punten nieuw systeem is 90 x 3,6 = helaas nadien geen bestellingen meer mogelijk.
De CD wordt geproduceerd door Jo Smeets en
324 punten.
wordt uitgevoerd in een beperkte oplage van
maximaal 150 exemplaren en in L1 ontwerp. De
Omgerekende eerdere resultaten
CD’s zijn uitsluitend bestemd voor privé-gebruik,
1978 Kerkrade 86,25 punten
conform de voorschriften van Buma/Stemra.
1982 Schinveld 87,92 punten
1986 Kerkrade 87,92 punten
1990 Maastricht 92,36 punten
1994 Weert 94,58 punten
1998 Roermond 93,05 punten

Jeugdfanfare
Vanaf donderdag 31 oktober repeteren we
weer in complete bezetting en gaan we ons
voorbereiden op het Nieuwjaarsconcert.
Tevens bespreken we een eervolle uitnodiging
van de Federatie Crescendo. De repetitie van
26 december wordt verplaatst naar maandag
23 december, same time same place.

Sinterklaasmuziek
Alle leden van de Jeugdfanfare en de Fanfare
worden verzocht om de Sint Nicolaasmarsen
en de Straatmarsen mee te nemen naar de
repetities in verband met de intocht van Sint
Nicolaas te Schimmert op zondag 24
november aanstaande.

Opleidingsnieuws
Op zaterdag 30 november zullen alle Proefexamens
gehouden worden voor zowel de Graden- als de
HaFaBra-examenkandidaten. Op zaterdag 21
december worden vervolgens de Praktijkexamens
Graden en HafaBra gehouden voor degenen die na
deelname aan het Proefexamen toegelaten worden
tot het Praktijkexamen Graden / HafaBra. Het
bestuur heeft besloten, dat de examens van
diegenen die reeds spelend lid zijn van de Fanfare
plaats zullen vinden in het voor jaar. De data
daarvan zullen tijdig bekend worden gemaakt.
Iedereen in opleiding die géén examen doet in
december of in het voorjaar zal op 30 november of
op 21 december een tiental minuten spelen uit
hetgeen hij/zij op dat moment in studie heeft en wel
ten aanhore van een commissie bestaande uit Noël
Speetjens, René Kicken en de docent in kwestie.
Alle betrokkenen en hun ouders krijgen spoedig een
uitgebreide informatiebrief over de examens en het
voorspelen.

Onze Fanfare tijdens het Concert in deschouwburg te Tilburg op 6 oktober

Geslaagde
Herfstwandeltocht

Aan alle Vrienden,
Het is bekend dat de fanfare voornemens is bij goed resultaat tijdens het Bondsconcourseen receptie te houden op vrijdag 1
november. Wij willen uiteraard als vrienden
ook van de partij zijn om hen te feliciteren en
nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Verzamelen in het gemeenschapshuis om
20.00 uur. Graag tot vrijdag

We kunnen met veel plezier
terugzien op de wandeltocht
van j.l. zondag.
Liefst 1317 deelnemers van
alle leeftijden en van heinde
en verre liepen de prachtige en goed
uitgezette routes. Ook het weer werkte
deze keer weer goed mee en zorgde voor
tevreden wandelaars en organisatie. De
resultaten zijn zodanig dat de strop voor
de fanfare door het slechte weer van de
voorjaarstocht hiermee alweer snel
vergeten kan worden.
Dank aan alle wandelaars en allen die
mee geholpen heeft deze tocht te doen
slagen.

