Agenda Februari 2004
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
19 Feb 2004 vervalt
26 Feb 2004 vervalt
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
12 Mrt 2004 -> 14 Mrt 2004
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Do 19 feb Carnavalsavond Jeugdorkesten
in ‘t Weverke
Zo 22 feb Afhalen Prins Ivo I 10:00 en
opluisteren H.Mis Taarbreuk
Ma 23 feb Carnavalsoptocht 13:30
Za 28 feb Serenade Gouden Bruidspaar
20:00 ‘t Weverke
Zo 29 feb Jaarvergadering 10:30
Zo 21 mrt Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Za 27 mrt Solistenconcours Banholt
(Slagwerkers)
Zo 04 apr Palmzondag H.Mis opluisteren
Intern Solistenconcours
Zo 18 apr Concert Vriendenkring
Crescendo in Houthem 20:00 (K)
Zo 25 apr Jubileumconcert Pijpers te Wolder
met Brassquintet 18:30 (K)
Vr 30 apr Koninginnedag
Lampionnenoptocht
Zo 02 mei Voorjaarswandeling Trampelkeu
Zo 02 mei Solistenconcours Hulsberg
Za 29 mei Voorspelen en Proefexamens
Zo 30 mei Communicantjes begeleiden en
opluisteren H. Mis 09:10 (K)
Zo 06 juni Kermis Bronkprocessie 08:30
Do 10 juni Kermis Groot-Haasdal 20:00
Za 12 juni Processie Meerssen 06:30
Zo 20 juni Reservering feesten
Gezamenlijke Verenigingen
Zo 27 juni Concert Walram’s Genootschap
te Valkenburg 19:00 (K)

Verdere voorlopige planning
Za 10 juli
Vr 16 juli
Ma 16 aug
Zo 29 aug
Za 04 sep
Zo 05 sep
Za 11 sep
Zo 12 sep
Zo 19 sep
Zo 17 okt
Zo 07 nov
Za 13 nov
Zo 21 nov
Za 27 nov
Zo 12 dec
FKM
Za 18 dec
Vr 24 dec

Voorspelen en Praktijkexamens
Vakantieconcert 20:00
St. Rochuskermis Klein-Haasdal
Verkoop Koosjietloate
Watertoarefièste
Watertoarefièste
Dag van de Blaasmuziek LBM te
Venlo
Dag van de Blaasmuziek LBM te
Venlo
Finale Jonge Solisten LBM
Najaarswandeltocht Trampelkeu
FPC-concert Schimmert /Puth (K)
Voorspelen en Proefexamens
Intocht St. Nicolaas
St. Caeciliafeest
Kampioenswedstrijd Solisten
Voorspelen en Praktijkexamens
Nachtmis, Kerstkoper 21:30

Concerten
Zo 21 mrt
Zo 18 apr
Zo 25 apr
Zo 27 juni
Zo 07 nov

Concert St. Geertruid 20:00 (K)
Concert Vriendenkring
Crescendo in Houthem 20:00 (K)
Jubileumconcert Pijpers te
Wolder met Brassquintet 18:30 (K)
Concert Walram’s Genootschap
te Valkenburg 19:00 (K)
FPC-concert Schimmert/Puth (K)

Nieuws uit onze
Fanfare-familie
Geboren:
Sander, zoon van Rob en Elly Creemers.
Ouders, van harte proficiat en veel geluk.
De volgende Info verschijnt op 5 maart
Kopij inleveren voor 28 februari

voor de gehele fanfare-familie
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Hofkapel
Ook dit jaar was onze hofkapel paraat bij het opluisteren van de zittingen. Onder de bezielende
leiding van Nico werd druk gerepeteerd aan allerlei carnavalsliedjes. De plaats die voor de
hofkapel resteert op de bühne is erg beperkt, maar zij zorgen er wel voor dat ze toch gehoord
worden.
Middels de act van de eveneens al vele jaren onder de naam Agrarius optredende hofkapel
werd het publiek aangenaam verrast.
Een waar schlagerfestival werd gepresenteerd. De act begon met wat gezellig geleuter op een
bank waarna een live zingende presentator diverse artiesten aankondigde en zelfs Marsipulami
live over de bühne huppelde.
Dat de mensen van Agrarius een aardige noot kunnen kraken was bekend maar ook van hun
zangtalent hebben velen met open mond genoten. Een niet Duits slotakkoord werd verzorgd
door Fransje Bauer himself.
Geweldig dat Agrarius zo goed bij kas zit dat zij in staat zijn de top van de Duitse en
Nederlandse zangers van het levenslied voor de carnavalszittingen in Sjömmert te contracteren
en zelfs weer tot leven te roepen. Een daverend applaus volgde vanuit de zaal. Wij als
fanfarefamilie zijn trots op onze leden, die dit weer elk jaar invullen.

Jaarvergadering
Op zondag 29 februari vindt om 10.30 uur de jaarvergadering plaats. Een voor onze vereniging
belangrijk moment waarbij we even terugkijken naar hetgeen afgelopen jaar zowel in activiteiten
alsook in financiële zin is gebeurd. Dit jaar zullen wij het verslag van de secretaris over de
activiteiten die allemaal hebben plaatsgevonden weer opfleuren met een fotopresentatie. Ook
zullen wij stilstaan bij de activiteiten die wij het komend jaar zullen organiseren en ook dit jaar
zijn er weer verkiezingen van bestuursleden. Uiteraard zijn er voor de leden ook voldoende
mogelijkheden om zelf met ideeën of voorstellen te komen. De agenda en het verslag zijn al
verspreidt Al met al een evenement dat je als goed lid van onze vereniging niet zou moeten
willen missen. We rekenen op een grote opkomst en een zinvolle vergadering.

25 april Jubileumconcert Sef Pijpers sr.
In 2003 was Sef Pijpers sr. 50 jaar dirigent en 25 jaar verbonden aan onze
Fanfare. Uiteraard willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Door de wisseling van
dirigent in 2003 was het niet mogelijk om op passende wijze een jubileumconcert in te plannen.
Daarom hebben we dat nu nog tegoed: het jubileumconcert staat gepland op zondag 25 april
2004.
Dit jubileumconcert belooft een van de muzikale hoogtepunten te worden van dit jaar. De
Fanfare zal optreden onder leiding van Sef Pijpers sr. en onder leiding van onze dirigent Frenk
Rouschop. Daarnaast zal het brass quintet Southern Brass haar medewerking verlenen aan dit
concert. Dit quintet bestaat uit vijf jonge Limburgse muzikanten, die allemaal op een of andere
wijze hebben gewerkt met Sef Pijpers sr. De leden van het quintet zijn geen onbekenden van
onze fanfare. Allereerst is er natuurlijk Marc Speetjens, die geen verdere toelichting behoeft. De
verdere leden zijn Patrick Spelthaen (docent aan onze interne opleiding), Sandor Hendriks
(repetitor van ons "zwaar" koper en trad op als solist met onze fanfare), Joost Smeets (ook
repetitor van ons "zwaar" koper) en Cleo Simons.
Het programma is nog een verrassing, maar er staat in ieder geval een stuk voor brass quintet
en fanfare op het programma, dat door Southern Brass met onze fanfare onder leiding van Sef
Pijpers sr. zal worden uitgevoerd.
We willen van dit concert tevens een reünie maken waarbij we in ieder geval graag zo veel
mogelijk oud-leden aanwezig willen hebben die in hun muzikale loopbaan onder Sef Pijpers sr.
gemusiceerd hebben. Wij verzoeken nu al iedereen die oud-leden en andere belangstellenden
kent om de datum van 25 april onder de aandacht te brengen. We zullen in de komende weken
nog nader communiceren hierover.
Het concert vindt plaats op 25 april 2004 om 20.00 uur in de Harmoniezaal van "De Greune van
Wolder" in Wolder-Maastricht. Sef Pijpers heeft ook met deze vereniging een bijzondere band.
Sef Pijpers werd vrijdag 30 januari 75 jaar. Daarom willen wij hem vanaf deze plaats nog eens
van harte proficiat wensen.

Federatieve Solistenwedstrijden drumbandmuzikanten LBT
Op zondag 1 februari jl. bezochten zes leden van onze drumband de Federatieve
Solistenwedstrijden drumbandmuzikanten LBT, district Heerlen. Jury-lid was Henk Mennens.
Dit concours werd georganiseerd door Fluit- en tambourcorps St. Paulus Schaesberg.
De volgende resultaten werden behaald:
Lou Lemmens
Tanja Frijns
Christopher Starmans
Stefan Ummels
Wayne Schwachöfer
Willem Bessems

1e divisie kleine trom
1e divisie kleine trom
3e divisie kleine trom
3e divisie kleine trom
2e divisie kleine trom
3e divisie kleine trom

82 punten
82 punten
83 punten
83 punten
83 punten
84 punten

Kandidaten en begeleiders van harte proficiat met dit mooie resultaat!

Contributie en Lesgelden 2004
Alles wordt duurder, jammer genoeg ook de contributie en lesgelden. De oude bedragen zijn
opgehoogd met de Consumptie-index 2003.
Contributie < 21 per halfjaar
Contributie > 21 per halfjaar
Lesgeld per halfjaar
Basiscursus per halfjaar

€ 19,50
€ 39,00
€ 95,00
€ 45,00

Hafabra A Examen
Hafabra B Examen
Hafabra C Examen
Hafabra D Examen

€ 12,50
€ 17,50
€ 25,00
€ 37,50
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