Agenda februari 2003
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Geen repetitie op 27 februari
(Carnavalsavond)
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Vr 07 feb Diplomauitreiking 21:30 uur
Di 11 feb Vergadering Cie Opleidingen
Zo 23 feb Jaarvergadering 10.30 uur
Zo 02 mrt Carnavalszondag
Prins afhalen+ H. Mis
Ma 03 mrt Carnavalsoptocht
Di 04 mrt Zate Hermeniekes-concours
Vr 28 mrt Jaarvergadering Vrienden
Za 05 apr Drumbandconcert
Zo 06 apr Concert Vriendenkring
Crescendo
Zo 13 apr Palmzondag H.Mis opluisteren
Zo 13 apr Open Dag 2003 / Intern
Solistenconxours
Zo 27 apr Solistenconcours Hulsberg
Zo 04 mei Wandeltocht Trampelkeu
17, 18 mei Jeugdorkestentreffen
Maasbracht
Zo 25 mei Optocht St. Bavo Nuth
Zo 08 juni Communiekantjes begeleiden
Zo 15 juni Kermis: Bronkprocessie
Do 19 juni Kermis Groot-Haasdal
Za 21 juni Processie naar Meerssen
Zo 22 juni Parochie tuinfeest
Za 16 aug St Rochuskermis Klein-Haasdal
Zo 24 aug Verkoop Koosjiet-lote
Do 28 aug 25 jaar kindervakantiewerk
Zo 31 aug Watertaorefièste
Zo 14 sept Dag van de Blaasmuziek

Verdere voorlopige planning
Zo 21 sept Concert St. Bavo Nuth
Za 04 okt Fanfare Promotie Concert
Nieuwenhagerheide
Zo 19 okt Wandeltocht Trampelkeu
Zo 09 nov Concert Vriendenkring
Crescendo
Za 29 nov St. Caeciliafeest

voor de gehele fanfare-familie
Concerten
Drumbandconcert te Geulle
met Schutterij Nattenhoven
Zo 06 apr Concert Vriendenkring
Crescendo te Schimmert met
Ulestraten en Spaubeek
Za 04 okt Fanfare Promotie Concert
Nieuwenhagerheide
Zo 09 nov Concert Vriendenkring
Crescendo met Genhout en
Hoensbroek
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Za 05 apr

Nieuws uit onze
Fanfare-familie

Oranje Wimpel weer naar Schimmert !!
Met deze overwinning is een al
geweldige reeks van achtereenvolgende wimpels nog langer geworden.
Ik denk niet dat er in Nederland een
korps is dat kan zeggen dat het om de
vier jaar 7 maal achter elkaar de wimpel
heeft gewonnen. Waarbij het om 5
wimpels gaat die in de superieure
afdeling zijn veroverd.

Geboren:
Lise, docher van Yvonne en Rodger Okkersen
Stef, zoon van Janet en Nico Eurelings
Kyra, dochter van Ilona en Patrick Spelthaen
Van harte proficiat aan de ouders
Op 20 december brachten wij in Thorn een
serenade aan het bruidspaar
Roel Wachelder en Nicole Claessen
Veel geluk !
De volgende Info verschijnt op 28 februari
Kopij inleveren voor 21 februari

Na het inspelen wist ik........ dit zit goed.

Nieuwjaarsconcert
Beste muziekvrienden,
Na mijn besluit om te stoppen als dirigent begon
ik met gemengde gevoelens aan de
voorbereidingen voor het landskampioenschap.
Aan de ene kant vond ik het mooi dat het weer
gelukt was om Limburgs Kampioen te worden en
zodoende de uitnodiging te krijgen voor het
landskampioenschap. Aan de andere kant besef
je dat dit echt het laatste is wat je met deze
vereniging gaat doen en dat dit, na het resultaat
van Leende, een van de moeilijkste klussen
werd uit mijn carrière als dirigent. Door het
resultaat van Leende werd wel duidelijk dat mijn
keuze voor Images van Henk Badings de beste
optie was als nieuw werk.
Badings blijft een geweldig componist en Images is een van de beste fanfarewerken ooit!
Na het nieuwjaarsconcert en de eerste uitvoering van Images sloeg "lichte" twijfel toe (wat
gaan wij in godsnaam in Venlo doen). Gelukkig is er dan altijd nog Dion Soons die er met
enkele opbeurende woorden toch nog iets positiefs van weet te maken (ik weet alleen niet
of hij het zelf ook geloofde). Hierna ging het echter alleen maar bergopwaarts. Pijpers,
Noël en ikzelf die er voor 200% voor gingen! Een prima repetitiedag waar hard is gewerkt.
Een concert in Voerendaal dat al een stuk beter ging en waarbij Barny de Embassy won
(was dit een voorbode ?). Twee weken repetitiebezoek waarover ik nu eens een keertje
niets te klagen had (bravo!). Vrouw en kinderen die erg stressbestendig zijn geweest en
zodoende een enorme steun!!! Een vrij matte generale op vrijdag waardoor ik zaterdag
nog eens lekker kon uitvallen om de zaak scherp te krijgen (wat een mooi gevoel blijft dat
toch!).
Zaterdagavond fantastisch gespeeld met de band bij het uitkomen van prins carnaval te
Leunen (overigens ben ik deze avond doorgekomen op bier en spa blauw!) Er volgde een
rustige zondag waar ik mij perfect heb kunnen voorbereiden. Na het inspelen wist ik........
dit zit goed.
Een geweldig optreden in de Maaspoort (ook al schrijft een domme journalist van niet).
Dan de uitslag: een berg punten die op dat moment nog niets zeggen omdat de uitslag
van Leende nog moet komen (daarom bleef ik ook zo rustig!). En dan de, vooral innerlijke,
ontlading als het toch is gelukt. FANTASTISCH!!!
Tot slot: ik vond het een spannend, boeiend en mooi Kampioenschap. Allemaal bedankt
voor jullie enorme inzet. De supporters bedankt voor hun geweldige steun en ik hoop tot
ziens!
Geert Jacobs

Vrijdag 3 januari was ons traditionele nieuwjaarsconcert. De spits werd afgebeten door de
jeugdfanfare, gevolgd door de jeugddrumband en voor de pauze speelde het korps de
concourswerken. Na de pauze werd door drie leden van de drumband een spectaculair stukje
gespeeld met vele lichteffecten. De drumband nam het vervolgens over en naast prima slagwerk
ook hier licht- en rookeffecten. Als laatste was er het gastoptreden van het slagwerkensemble van
Kumulus. Heel veel melodisch slagwerk en zij kregen ondanks het late tijdstip de zaal toch stil. Een
van de optredens werd opgeluisterd door Renato Meli op zijn Euphonium (Tuba). Ondanks de
terechte kritiek dat het allemaal te lang duurde werd door het aanwezige publiek erg goed
geluisterd naar de muzikanten en gingen de mensen naar huis met het gevoel, van een fijne
muziekavond te hebben genoten.

Driekoningenoptocht
Een traditioneel onderdeel van het programma van de jeugdraad is de driekoningen activiteit, die
bestaat uit een toneelstukje, door de jeugdleden van onze toneelclub Crescendo, met de kroning
van drie koningen of koninginnen en een tocht door het dorp met de als Koningen verklede
kinderen. Voor dit laatste onderdeel, de driekoningenoptocht, doet de jeugdraad nooit een vergeefs
beroep op de drumband ter begeleiding en muzikale opluistering van de stoet. Ofschoon het wel
eens moeilijk is voor de drumbandleden om zo vroeg in de avond al aan te treden, zijn er toch altijd
voldoende mensen die hun medewerking verlenen. Weer of geen weer, de drumband is er. Dat
siert de drumband. En de kinderen van ons mooie dorp genieten hiervan, waarmee zij tevens hun
dank betuigen.
De Jeugdraad

Vrienden van de Fanfare
De jaarvergadering van de Vrienden van de Fanfare zal worden gehouden op vrijdag 28
maart. Het voorprogramma, waarover nog nadere informatie volgt, begint om 19:00 uur. Het
aanvangstijdstip van de vergadering, dat afhankelijk is van de duur van het voorprogramma,
wordt ook nog later bekend gemaakt. Dus noteer de datum alvast, zodat U kunt deelnemen
aan een interessante en wellicht ook amusante avond.

Start verkorte Basiscursus
Jaarlijks starten in september Basiscursusgroepen voor nieuwe leerlingen die een blaas- of
slagwerkinstrument willen leren bespelen en nog geen muziekonderwijs hebben genoten.
Momenteel hebben zich echter nu reeds enkele kinderen aangemeld, die hun blokfluitdiploma
hebben behaald en deze cursus graag willen gaan volgen, maar dan in verkorte vorm. Daarom
wil de vereniging bij voldoende belangstelling tussentijds een nieuwe Basiscursusgroep van
start laten gaan. Aanmelding voor deze Basiscursus is enkel mogelijk voor leerlingen die hun
blokfluitdiploma hebben behaald of op gelijk niveau reeds ander muziekonderwijs hebben
genoten. Heeft uw dochter/zoon interesse en wilt u meer weten over deze verkorte Basiscursus
dan kunt U daarover met René Kicken 404 22 00 bellen. Uw reactie graag vóór 16 februari,
want bij voldoende aanmeldingen willen we in februari ermee starten.
Samen muziek maken, da’s pas fijn!
MULDER
LIFTSERVICE

Receptie
Op vrijdag 24 januari was de receptie en ook hier waren er vele mensen die ons kwamen
feliciteren met het behaalde kampioenschap. Vele fijne woorden hebben wij gehoord
waarbij door de meeste sprekers iets heel belangrijks werd aangehaald. Schimmert is
ondanks alle successen een korps dat met beide benen op de grond blijft staan waarbij de
dienstbaarheid aan de Schimmertse gemeenschap hoog in het vaandel staat. Mensen
allemaal, zowel muzikanten, leden van onze vereniging, partners, ouders en supporters
bedankt voor jullie steun.

Bestelmogelijkheid CD
De Vrienden van de Fanfare bieden de
mogelijkheid om een CD te bestellen met het
Landskampioenschapsoptreden van onze
Fanfare te Venlo én de LBT Bondsconcoursen te
Velden en Maastricht van de Drumband.
De prijs per CD zal 8 Euro bedragen.
Bestellen gaat zo: door een gesloten enveloppe
met het bedrag en erop naam, adres, telefoon,
gewenst aantal CD’s, te geven aan of te
deponeren in de brievenbus van René Kicken,
Trichterstraat 6-A; óf door overmaking van het
verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer
van de Vrienden van de Fanfare, Kruisstraat 15A, 6333 CP Schimmert: 14.64.14.934 onder
vermelding van uw adres. De CD wordt
geproduceerd door Arno Op de Camp van
Studio A Recordings te Stein en wordt
uitgevoerd in een beperkte oplage en in een
ontwerp van Maurice Schneiders. Sluitingsdatum
intekening: 1 maart. Geplande leverdatum: april.
Cassettes op aanvraag leverbaar à 5 Euro.
Informatienummer: (045) 404 22 00.

Serenade
Peter en José vierden hun 25-jarig huwelijsfeest op 18 januari. Uiteraard kon een
serenade van de fanfare en drumband hier niet ontbreken, ook al was het de avond voor
‘t kampioenschap. Peter en José, nogmaals proficiat en veel geluk!

Onze nieuwe Vaandeldrager?
Polonaise !!

Landskampioenschap
Op 19 januari trokken wij naar Venlo voor de Landskampioenschappen. De zeer
intensieve voorbereiding zat erop en nu maar hopen dat in Venlo alles goed zou
verlopen. Vele supporters van Schimmert en niet alleen uit Schimmert, want
inmiddels komen zij uit allerlei windstreken, waren aanwezig om ons te ondersteunen.
Ook de burgemeester en wethouder Pantsers met zijn echtgenote waren aanwezig.
De tegenstander was de Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende. Dit korps
behaalde tijdens het Brabants Kampioenschap 2002 maar liefst 95,75 punten. De
strijd om het Landskampioenschap leek door het grote verschil in punten een
onmogelijke opgave te worden. We haalden alles uit de kast om ervoor te zorgen dat
het verschil in ieder geval sterk verkleind zou worden. Na een fantastische uitvoering
van beide werken waren de muzikanten het erover eens dat dit het beste was wat zij
konden brengen. Leende moest maar zorgen dat zij een nog betere uitvoering lieten
horen. De Maaspoort was overvol toen de jury de resultaten bekend maakte.
Schimmert kreeg als eerste de punten te horen. Met een totaal van 93,92 punten
behaalden we bijna 2,6 punten meer dan tijdens het Limburgs Kampioenschap. Het
kon toen al niet meer kapot, ongeacht wat Leende zou halen. Nog effe wachten op de
punten van Leende. De spanning was te snijden. Leende behaalde 91 punten en de
feestvreugde barstte los. Wat een ontlading. Heel bijzonder was dit voor Geert die
met deze prestatie afscheid neemt als dirigent van Schimmert. Een fijner
afscheidscadeau kun je je niet wensen.

De terugreis was erg gezellig en op de rotonde in Schimmert draaiden de drie bussen
achter elkaar nog enkele rondjes. Een zeer leuk gezicht. De drumband haalde ons af
en in het gemeenschapshuis waren vele mensen verzameld die samen met ons dit
succes wilden vieren. Dit hebben we gedaan, want na zo’n fantastische prestatie is het
goed feesten met mensen die ons door dik en dun steunen.

Zoals gebruikelijk werd maandag een kroegentocht gehouden. Ik hoef niet te
vertellen wat het meest besproken onderwerp was. De krant “Het Limburgs Dagblad”
had gezorgd voor genoeg gespreksstof. Over smaak valt te twisten en daar wil ik niet
op ingaan. Wat mij opviel is dat de journalist schrijft dat Geert bij het stuk Cauldron
niet heeft begrepen wat de componist heeft bedoeld. Een zeer frappante constatering.
De Cauldron is tijdens het Limburgs Kampioenschap door vier korpsen gespeeld en
de componist heeft al deze uitvoeringen gehoord. Vervolgens heeft hij, zonder te
weten wie het uitvoerde, de uitvoering door Schimmert betiteld als de uitvoering die
de beste vertolking was van wat hij bedoelde. Hij heeft Geert van nog enkele kleine
adviezen voorzien om het stuk nog beter te kunnen uitvoeren en zo hebben wij de
Cauldron in Venlo gespeeld. Het zou de journalist sieren om eerst met de betreffende
componist contact op te nemen alvorens te schrijven dat iemand niet heeft begrepen
wat de componist heeft bedoeld. Maar goed, dit alles heeft zeker onze feestvreugde
niet vergald.

