Agenda Juli 2004
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00 uur
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
Repetitie 3 september -> 1 september
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Ma 05 juli Vergadering Cie. Opl. 20:30
Za 10 juli Voorspelen en Praktijkexamens
Docentenvergadering
Zo 11 juli Districtsfestival Munstergeleen (D)
Ma 12 juli Drumband repetitie ipv Wo 14 juli
Vr 16 juli Vakantieconcert 20:00 met
Diploma-uitreiking
Zo 01 aug Serenade 40-jarig Bruidspaar
Sieben – Kuipers 19:00
Ma 16 aug St. Rochuskermis Klein-Haasdal
Za 21 aug Serenade Gouden Bruidspaar
20:15
Zo 29 aug Verkoop Koosjietloate
Wo01 sep Repetitie in ‘t Weverke (K)
Vr 03 sep Geen repetitie Korps
Za 04 sep Watertoarefièste
Zo 05 sep Watertoarefièste met
Drumbandfestival
Zo 12 sep Dag van de Blaasmuziek LBM
geen deelname Schimmert
Zo 19 sep Finale Jonge Solisten LBM
Zo 26 sep Jeugdorkestenfestival
Za 16 okt Serenade Gouden Bruidspaar
Zo 17 okt Najaarswandeltocht Trampelkeu
Zo 07 nov FPC-concert Schimmert /Puth
te Voerendaal vanaf 15:30(K)
Za 13 nov Voorspelen en Proefexamens
Zo 14 nov Concert Vriendenkring Crescendo
met Hulsberg en Houthem 18:30
Zo 21 nov Intocht St. Nicolaas
Za 27 nov St. Caeciliafeest
Zo 12 dec Kampioenswedstrijd Solisten FKM

Verdere voorlopige planning
Za 18 dec
Vr 24 dec

Voorspelen en Praktijkexamens
Nachtmis, Kerstkoper 21:30
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Nieuwjaarsconcert 2005
Open Dag
Concert Bocholtz (K) 20:00
Jubileumwandeltocht
Trampelkeu
Zo 12 juni Jubileumconcert
Zo 04 sep Watertoarefièste
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

Concerten
Zo
Vr
Zo
Zo
Zo

11 juli
16 juli
05 sep
26 sep
07 nov

Zo 14 nov

Districtsfestival Munstergeleen (D)
Vakantieconcert 20:00
Drumbandfestival
Jeugdorkestenfestival
FPC-concert Schimmert/Puth
te Voerendaal vanaf 15:30(K)
Optreden Schimmert 20:30
Concert Vriendenkring Crescendo
met Hulsberg en Houthem 18:30
Optreden Schimmert 19:30
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Watertoare Fièste 2004
Zaterdag 4 september :

Janse Bagge Bend en
Energy Disco Roadshow aanvang 20:30uur

Zondag 5 september :

Drumbandfestival vanaf 10:00 uur in
Gemeenschapshuis (concerten) en op de
Feestweide
Optocht met Defilé vanaf 14:00 uur
Defilé naast de feestweide op de Hoofdstraat
De Breultaler vanaf 16:00 uur op de Feestweide

Za 09 apr Concert Bocholtz (K) 20:00
Zo 12 juni Jubileumconcert
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

Koosjiete

Vakantie Korps

Energy Disco Roadshow

23 juli t/m 27 augustus 2004

Vakantie Drumband

Goed verzorgd eet- en drinkbuffet

21 juli t/m 18 augustus 2004
De volgende Info verschijnt op 10 september
Kopij inleveren voor 3 september

Barbecue
Tot ziens op de feestweide !

Vakantieconcert vrijdag 16 juli

Bronkprocessie: Rust bij kapel Op de Bies

Op het licht verteerbare muzikale menu staan Banda Sucre, Bessarabyanke, Colors of the
Wind, Root Beer Rag, Vakansie-leedsjes oet Sjömmert en Freylachs. Voorts komt ANBA op
bezoek en zullen de recent behaalde diploma’s, getuigschriften en theorie-certificaten uitgereikt
worden. Ook is er een leuke verassing gepland. Iedereen is welkom en het geheel vindt plaats
in het Gemeenschapshuis. Aanvang 20:00 uur.

Concert samen met Walramsgenootschap
Het concert vond plaats op een mooie zomerdag om 15.00 uur. Dit tijdstip was gekozen omdat
de kwartfinales van het EK voetbal ’s avonds plaatsvonden. De mogelijkheid was er dat
Nederland op deze avond zou moeten aantreden. Het mooie weer gecombineerd met het
tijdstip in de middag heeft ongetwijfeld zijn invloed gehad op de publieke belangstelling. Ook
denk ik dat een kritische noot richting de (eigen) muzikanten op zijn plaats is. Spelen voor een
redelijk gevulde zaal is voor de muzikanten erg plezierig.

Processie naar Meerssen: Even uitblazen

Felicitatie voor geslaagden
We wensen alle geslaagden van harte proficiat met het behalen van hun diploma van het
voortgezet onderwijs.
Tevens wensen we aan alle lezers van Fanfare-info een fijne en energiebrengende zomertijd
toe. Dank voor ieders inzet in welke vorm dan ook voor onze vereniging.

MULDER
LIFTSERVICE

Kioskconcert zaterdag 5 juni.
Heeft Schimmert er misschien weer een traditie bij of moet ik zeggen dat we hopelijk de
zomerkermis nieuw leven hebben ingeblazen door de fanfare op de zaterdag van de
zomerkermis hun kioskconcert te laten verzorgen?
Opvallend was de drukte voor dit eerste concert, want de organisatie maakte zich toch wel
zorgen of de mensen na de mis van 19.00 uur wel nog naar het Oranjeplein zouden komen om
naar de fanfare te komen luisteren.
De organisatie was in handen van Jan Theunissen en Jo Lemmens voor de fanfare en Pascal
Kuipers en ondergetekende voor de GOS, waar ik nu al meteen een compliment moet maken
aan de drie bovengenoemde heren voor de perfecte organisatie.
Er zat ook niets tegen moet ik zeggen, het weer was wel dreigend maar niet koud. De kiosk,
stoelen, tafeltjes en koffiestand gaven meteen een gezellige indruk. De verkoop van koffie en
vla liep voortreffelijk en natuurlijk kwamen er opmerkingen om toch wel voor het volgend jaar te
zorgen voor andere drank en dan te denken aan bijv. bier.
Van de verkoop of eigelijk moet ik zeggen het uitdelen van gratis kaartjes voor de carrousel en
rups door een sponsering van de GOS werd goed gebruik gemaakt, binnen een half uur waren
er 250 kaartjes uitgedeeld onder de jeugd van de basisschool.
Het concert was goed verzorgd door de drumband en fanfare met dank aan de
kermisexploitanten die hun muziek tijdens het musiceren uit hadden staan. We mogen de
drumband en fanfare dan ook wel bedanken voor dit concert, zeer zeker ook omdat dit toch wel
een hele drukke periode voor de fanfare is met o.a. de processies.
Jammer was wel dat dit initiatief eigelijk ontstaan is uit gesprekken met de vier grote
verenigingen en de GOS om in de toekomst te proberen op grotere schaal feesten te
organiseren onder een gezamenlijke vlag en dat buiten de fanfare en de GOS er geen interesse
was om dit initiatief te ondersteunen door ook hier een bijdrage aan te leveren.
Ik moet natuurlijk ook wel bekennen dat het niet voor iedere vereniging even gemakkelijk is om
aan deze activiteit invulling te geven, maar toch…….
Gezien de goede publieke belangstelling is er voor de komende zomerkermissen in Schimmert
toch wel meer draagvlak om deze nieuwe traditie uit te kunnen bouwen.
Veel dank drumband en fanfare en hopelijk tot het volgend jaar op de zaterdagavond
van de zomerkermis.
De GOS zal dan zeker weer
van de partij zijn als we
gevraagd worden om mee te
doen aan deze organisatie en
wie weet is er dan ook bier!!!!!
Groetjes, Gé Soons.
.

