Agenda December 2003
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Verschoven Repetities
24 Dec 2003 vervalt
31 Dec 2003 -> 2 Jan 2004
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Verschoven Repetities:
25 Dec 2003 -> 30 Dec 2003
1 Jan 2004 vervalt
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Verschoven Repetities:
19 Dec 2003 -> 21 Dec 2003
26 Dec 2003 -> 28 Dec 2003
12 Mrt 2004 -> 14 Mrt 2004
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 07 dec Nederlandse Finale Solisten
Di 16 dec Vergadering Cie Opleidingen
Za 20 dec Praktijkexamens & Voorspelen
Wo 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30

Verdere voorlopige planning
Zo 02 mei
Zo 30 mei
Zo 06 juni
Do 10 juni
Za 12 juni
Zo 20 juni
Ma 16 aug
Zo 29 aug
Za 04 sept
Zo 05 sept
Za 11 sept
Zo 12 sept
Zo 17 okt
Zo 07 nov
Za 27 nov

Solistenconcours Hulsberg
Communicantjes begeleiden en
opluisteren H. Mis 09:10
Kermis Bronkprocessie
Kermis Groot-Haasdal 20:00
Processie Meerssen 6:30
Reservering feesten
Gezamenlijke Verenigingen
St. Rochuskermis Klein-Haasdal
Verkoop Koosjietloate
Watertoarefièste
Watertoarefièste
Dag van de Blaasmuziek LBM te
Venlo
Dag van de Blaasmuziek LBM te
Venlo
Najaarswandeltocht Trampelkeu
FPC-concert Schimmert /Puth (K)
St. Caeciliafeest

voor de gehele fanfare-familie
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St. Caeciliafeest
Op zaterdag 29 november werden vijf jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens het jaarlijkse
St. Caeciliafeest. Tevens werden twee oud-leden gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor
onze vereniging.

Concerten

2004
Vr 02 jan
Di 06 jan
Zo 22 feb
Ma 23 feb
Za 28 feb
Zo 29 feb
Zo 21 mrt
Zo 04 apr
Zo 18 apr
Zo 25 apr
Vr 30 apr
Zo 02 mei

Nieuwjaarsconcert 2004 20:00
Driekoningenoptocht 19:30 (D)
Afhalen Prins Carnaval en
opluisteren H.Mis Taarbreuk
Carnavalsoptocht
Serenade Gouden Bruidspaar
20:00 ‘t Weverke
Jaarvergadering 10:30
Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Palmzondag H.Mis opluisteren
Intern Solistenconcours
Concert Vriendenkring
Crescendo in Houthem (K)
Jubileumconcert Pijpers te Wolder
met Brassquintet 18:30 (K)
Koninginnedag
Lampionnenoptocht
Voorjaarswandeling Trampelkeu

Vr 02 jan
Zo 21 mrt
Zo 18 apr
Zo 25 apr
Zo 07 nov

Nieuwjaarsconcert 2004 20:00
Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Concert Vriendenkring
Crescendo in Houthem (K)
Jubileumconcert Pijpers te
Wolder met Brassquintet 18:30 (K)
FPC-concert Schimmert/Puth (K)

Nieuws uit onze
Fanfare-familie
Jean Thewessen welkom thuis, hopelijk ben jij
weer snel in ons midden.
De volgende Info verschijnt op 9 januari
Kopij inleveren voor 3 januari

v.l.n.r. Fons Heuts (40), René Kicken (25), Jan Aarts (25), Jan-Tom Fernhout (19), Eppo
Kuipers (13,5), Peter Verkoulen (25) en Emile Willems (65 jaren lid)

Onlangs nam het bestuur het besluit om oud-leden,
die tien jaar of langer lid zijn geweest van onze
vereniging, maar nog niet in aanmerking zijn gekomen
voor een bondsinsigne, tijdens het St. Caeciliafeest
van dat jaar een medaille te overhandigen als aandenken.
De Chinees.....

Sjeng is blij met zijn nieuwe trom

Evaluatie pauze fanfare
Begin dit jaar is besloten om de pauze tijdens de vrijdagavond repetitie als proef te laten
vervallen. De repetitie start zoals gewoonlijk om 20.00 uur en eindigt, zonder pauze, om 22.00
uur. Ook is toen afgesproken dat wij een en ander na enige tijd zouden evalueren. Een
verandering als deze kent voor- en tegenstanders en heeft vele tongen in beweging gezet. Het
onderwerp is zelfs aangehaald in een van de liedjes van het recente eerste Sjőmmerts
Vastelaoves-Leedjeskonkoer. Een goede objectieve evaluatie was gewenst. Er zijn 21 leden,
door één bestuurslid, telefonisch benaderd en om hun mening gevraagd. Deze leden vormden
een dwarsdoorsnede door onze vereniging. Het resultaat is op vrijdag 28 november j.l. aan de
leden kenbaar gemaakt. Omdat dit ook voor ouders, van met name de jongere leden, van
belang kan zijn, deze vermelding. Het resultaat van de evaluatie is dat een grote meerderheid
voorstander is om ook in de toekomst de vrijdag repetitie zonder pauze voort te zetten. Hierbij
was er geen verschil in het resultaat bij de oudere en jongere garde in ons korps. De tijden van
de vrijdagavond repetitie zoals hierboven vermeld blijven van toepassing.
Het Bestuur

Nieuwjaarsconcert 2004
Op vrijdag 2 Januari 2004 is in het Gemeenschapshuis ons traditioneel Nieuwjaarsconcert
vanaf 20:00 uur. De jeugdfanfare, drumband en het korps zullen voor U een afwisselend
concert ten gehore brengen.
Het is tevens een gelegenheid om alle mensen uit onze fanfarefamilie een goed en gezond
nieuwjaar toe te wensen. U bent allen van harte welkom!

Bowlen Jeugddrumband/Jeugdfanfare
Op zondag 16 november gingen we van 13:00 – 14:00 uur bowlen te Valkenburg. Willem
Bessems verpulverde alle records door in 7 worpen 115 punten te verwerven. In het
eindklassement behaalde Guido Pricken met 160, Ron Prevoo na een zwak begin 158 en
Marlou Meertens met 153 punten de ere-plaatsen. Aansluitend vertrokken we naar elders om
een hapje te gaan eten. Al met al was het een geweldige middag met veel plezier, humor en
verrassende ontdekkingen.

Praktijkexamens & Voorspeelsessies
Op zaterdag 20 december zullen van 8:30 – 10:00 uur en van 12:00 – 17:15 uur
praktijkexamens Graden en HaFaBra worden afgenomen en tevens voorspeelsessies
plaatsvinden van non-praktijkexamen-leerlingen. Om 18:00 uur is iedere belangstellende
welkom in het Gemeenschapshuis voor het vernemen van de uitslagen en het feliciteren van de
geslaagde praktijkexamenkandidaten. Alle betrokken kandidaten en hun ouders worden per
brief geïnformeerd.

Op zoek naar een cadeau?
Op maar liefst vijf CD’s zetten leden van onze vereniging hun beste muzikale beentje voor:
IMAGES, met onze drumband en fanfare in topvorm tijdens concoursen.
Verkrijgbaar bij René Kicken, (045) 404 22 00.
‘Sjömmerts Vastelaoves-Leedjeskonkoer 2003’.
Verkrijgbaar bij Pascal Kuipers, rijdende winkel.
‘Merry Xmas’, Kerst-cd van Brassband Limburg met diverse solisten.
Verkrijgbaar via Ron Prevoo, (045) 404 18 19.
‘NAVIDAD’, Kerst-cd van Antonia van der Beesen en René Kicken.
Verkrijgbaar bij Pascal Kuipers, rijdende winkel.
Op veler verzoek zal een cd uitgegeven worden met het Fanfare-concert o.l.v. Frenk Rouschop
tijdens het Fanfare Promotie Concert op zondag 12 oktober 2003 te Nuth, aangevuld met
andere opnamen van verenigingsgeledingen (Uitgave voor studie-doeleinden).
De CD zal tegen kostprijs afgeleverd worden. Bestellingen tot 6 januari via René Kicken.

MULDER
LIFTSERVICE

Doe zaken met
onze sponsors
!!!

Tripel-concert
Onder goede publieke belangstelling vond een compacte concertmiddag plaats, waarop de
jubilerende Jeugdfanfare o.l.v. René Kicken een goed verzorgd en gevarieerd concert ten beste
gaf met werken van Handel tot Walters en film-muziek.

De Jeugddrumband o.l.v. Guido Pricken was in topvorm en bracht twee sprankelende marsen
ten beste.

.

Het leerlingenorkest van ‘Societé Saint Martin Fanfare de Stein’ o.l.v. Karel Pantus was de
slagroom op de muzikale taart, het was verbazingwekkend wat deze leerlingen reeds muzikaal
konden realiseren. Velen hadden nog geen jaar les!

Met een aandachtig publiek en vele positieve reacties op het gebodene was het een echte
muzikale feestmiddag.
Voor herhaling vatbaar !

