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
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 12 sep Dag van de Blaasmuziek LBM
geen deelname Schimmert
Di 14 sep Vergadering Cie Opl 20;30
Zo 19 sep Finale Jonge Solisten LBM
Za 25 sep Serenade gouden bruidspaar
19:30 ‘t Weverke
Zo 26 sep Jeugdorkestenfestival
Za 16 okt Schimmertse Avond
Gemeenschapshuis
(Geen optreden Korps en
Drumband)
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
Za 18 dec Voorspelen en Praktijkexamens
Vr 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30

Verdere voorlopige planning
Zo 22 mei
Do 26 mei
Za 28 mei
Zo 12 juni
Zo 04 sep
Zo 02 okt

Bronkprocessie
Kermis Groot-Haasdal
Processie Meerssen
Slagwerkconcert (D)
Watertoarefièste
Concert in Meterik (K)

voor de gehele fanfare-familie
Concerten
Zo 26 sep
Zo 07 nov

Zo 14 nov

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

2005
Za 09 apr Concert Bocholtz (K) 20:00
Zo 12 juni Slagwerkconcert
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

2005
Vr 07 jan
Zo 06 feb

Nieuwjaarsconcert 2005
Afhalen Prins carnaval en
opluisteren H.Mis Taarbreuk
Ma 07 feb Carnavalsoptocht
Zo 20 mrt Open Dag
Za 09 apr Concert Bocholtz (K) 20:00
Zo 01 mei Jubileumwandeltocht
Trampelkeu
Zo 15 mei Begeleiden Communicantjes

De volgende Info verschijnt op 8 oktober
Kopij inleveren voor 2 oktober
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Watertaore Fièste en Drumband Districtsfestival
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd feest. Na een zeer intensieve en grondige
voorbereiding door de comités Watertaore Fièste en Drumbandfestival begon het spektakel
op zaterdag met de Janse Bagge Band. Een sfeervolle avond met een leuk publiek die
zonder incidenten tot een goed einde werd gebracht. Na een voor vele mensen erg korte
nachtrust moesten zondagmorgen om acht uur de handen al weer uit de mouwen. De
concerten door de diverse drumbands werden afgewerkt in het hiertoe sfeervol ingerichte
gemeenschapshuis. Om twee uur werd gestart met de optocht door het dorp afgesloten met
een defilé in de Hoofdstraat waar de diverse genodigden hebben genoten van de
langstrekkende verenigingen. Op de feestweide was alles in gereedheid om de kleine en
grote mensen te ontvangen en te vermaken. De fraai versierde tent en kiosk werden door
vele mensen bewonderd. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Niemand heeft
dorst of honger hoeven te lijden en mede door het weer was er sprake van een gezellig en
gemoedelijk sfeertje. De twee dames van het Koosjiete hebben in stilte hun bijdrage
geleverd en weer twee mensen zijn gelukkig gemaakt met een fraaie prijs. Rond halfzeven
was het concertgedeelte afgelopen en konden de prijzen aan de winnende drumbands
worden uitgereikt. Vanaf deze plaats alle waardering voor de fantastische organisatie en de
perfecte samenwerking tussen de twee comités. De oproep aan onze leden om er samen
de schouders onder te zetten was niet tevergeefs. Vele handen hebben geholpen om onze
gasten op een goede manier te bedienen. Ook diverse mensen die geen lid zijn van onze
vereniging hebben hun steentje bijgedragen. Zonder al deze steun is het organiseren van
een dergelijk festijn onmogelijk, onze dank hiervoor. De complimenten die wij her en der te
horen hebben gekregen en het zien van zoveel opgewekte en tevreden mensen zijn de
stimulans om feesten als dit te blijven organiseren.
Het bestuur

Vakantieconcert & Diploma-uitreiking

Finale Jonge Solisten LBM

Na een korte prik-repetitie ging het Vakantieconcert 2004, welk gehouden werd op vrijdag 16
juli, van start. Onder leiding van Frenk Rouschop bracht de Fanfare een licht verteerbar
muzikaal menu, wat veel positieve reacties van het goed opgekomen publiek teweeg bracht.
Geopend werd met de Italiaanse symfonische mars Banda Sucre. Colors of the Wind bracht
een moment van verstilling, om meteen gevolgd te worden door energierijke op Jiddische
thema’s geënte Freylachs. De kleine zwarte heks Anba kwam op bezoek en werd spanningsvol
vertolkt op xylofoon, marimba en piano door Thera Garritsen, Judy Janssen en René Kicken.
De fanfare pakte de draad weer op met vrolijke Vakansie-leedsjes oet Sjömmert, waarbij nogal
wat toehoorders uit volle borst meezongen. Vier saxofonisten: Dions Soons, Margo Lambrichts,
Ilona Soons en René Kicken brachten razendsnel de Root Beer Rag met begeleiding van de
Fanfare. Besloten werd met het oriëntaals spetterende Bessarabyanke. Het geheel werd soepel
aan elkaar gepraat door Peter Verkoulen. Tot besluit vond de diploma-uitreiking plaats en
werden de geslaagden ook muzikaal gefeliciteerd en wel met ‘Lang zullen ze leven’. De
resultaten van de examen-kandidaten waren als volgt:

Op grond van de op zondag 2 mei te Hulsberg door hen behaalde resultaten mogen Ardina
Soons, Chellie Soons, Ramon Soons en Loek Willems op zondag 19 september deelnemen
aan de Finale Jonge Solisten van de LBM oftewel de Limburgse Kampioenswedstrijd, welke
gehouden wordt in de grote zaal van het Conservatorium te Maastricht. Wij wensen hen veel
succes met zowel de voorbereidingen als de aanstaande uitvoering van hun werken. Er namen
700 jonge muzikanten deel aan de her en der gehouden voorrondes en voor de finale werden
65 deelnemers uitgenodigd.
Nieuw is, dat er naast een jury van de LBM een tweede jury en wel van het Prinses Christina
Concours aanwezig zal zijn.
Laatstgenoemde stelt een masterclass beschikbaar voor een tiental talentvolle muzikanten en
selecteert muzikanten die mogen doorstromen naar de Dag van de Genomineerden oftewel de
halve finale van het Prinses Christina Concours. Eerstgenoemde jury doet als het ware de
schifting voor de Nederlandse Kampioenswedstrijd van de FKM.

Jeugdorkestenfestival 26 september
Certificaat Theorie & Gehoor HaFaBra A:
Janneke Bessems
8.0
Bas de la Croix
8.5
Petra Lacroix
9.0
Stijn Vossen
8.5

Op zondagmiddag 26 september zal in het Gemeenschapshuis een Jeugdorkestenfestival
gehouden worden, met een aantrekkelijk en afwisselend muzikaal menu welk gebracht zal
worden door een zevental Jeugdorkesten. Het programma ziet er als volgt uit: 13:00 uur
Jeugdfanfare Sint Caecilia Schimmert 1983 o.l.v. René Kicken; 13:45 uur Leerlingenorkest
Societé Saint Martin Fanfare de Stein o.l.v. Karel Pantus; 14:30 uur Jeugdorkest Concordia
Berg & Terblijt o.l.v. J. van Wersch; 15:15 uur Jeugdharmonie Sint Bavo Nuth o.l.v. Wil
Savelkouls; 16:00 uur Aspiranten / Jeugdfanfare Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Hulsberg
o.l.v. Leon Frissen; 16:45 uur The Young Ones van Fanfare Sint Caecilia Spaubeek o.l.v. Piet
Limpens; 17:30 uur Jeugddrumband Fanfare Sint Caecilia Schimmert 2000 o.l.v. Guido Pricken.
Iedereen is van harte welkom, loop eens binnen…

Certificaat Theorie, Gehoor & Analyse HaFaBra D:
Judy Janssen
9.5
Chellie Soons
9.0
Daniëlle Weerts
9.0
Praktijkdiploma’s:
Joep Hotterbeekx
Wayne Schwachöfer
Joël Jacobs
Ardina Soons

Graad I
HaFaBra A
HaFaBra B
HaFaBra D

Trombone
Slagwerk groep III Mallets
Bugel
Bugel

49.5 punt
47.5 punt
46.5 punt
46.0 punt

gemiddeld 8.25
gemiddeld 7.91
gemiddeld 7.75
gemiddeld 7.66

Een welgemeend proficiat voor alle geslaagden, ga zo voort!

Basiscursisten & Wisselbekers
Deze week gingen 4 nieuwe Basiscursisten aan de slag: Jimmy de Blok, Jolein Laumen, Nicole
Laumen en Vera Soons. Wij heten hen van harte welkom in onze vereniging en wensen hen
veel muzikaal plezier toe.
Tijdens de Aanmeldingsbijeenkomst voor nieuwe leerlingen op 1 juli werd Daniëlle Weerts,
trompettiste, winnares van de grote Jeugdfanfare-Wisselbeker. Bugelisten Alain Soons en
Claudia Wiekken werden verblijd met de wisselbekers voor de 2e en 3e plaats.

Bruidspaar Riedel
Hierbij willen wij jullie van harte
bedanken met de serenade die
jullie gebracht hebben op het 50
jarig Huwelijk van onze ouders,
schoonouders en grootouders Fin
en Frans Riedel, dit was voor hun
een van de mooiste dagen van hun
leven, dit ook door de serenade en
het bijpassende woord wat
gesproken werd, dit hadden ze
voor geen goud willen missen.
Nogmaals Bedankt
MULDER
LIFTSERVICE

Hoofdstraat 115
6333 BH Schimmert
tel 045 4041731 fax 4042344

Langstraat 12
6333 CE Schimmert
Tel 045 4041641
fax 045 4042552

Torenstraat 1a
6333 BC Schimmert
tel 045 4041384
fax 045 4042689

Groot Haasdal 25a
6333 AV Schimmert
tel. 045 4049211
GSM 06 22493972

Crescendo toneel – touwtrèksjpeel

Drumband bezoekt Zuivelbedrijf René Eijssen

Watertaorefièste in Sjummert ê feit
Touwtrèkke jaorlikse aktiviteit
Veurig jaor, Toneelvereiniging leet ’t aafweite
Neet te filme, te drökke aktiviteite
Dit jaor waereldfilmfestival
Weer neet dao? Dat geuf vas en zeker kal
Dit jaor fanfaar neet in de kou
Crescendo nump ‘t veurtouw
Kan ôs niks verrèkke
Dit jaor zulle veer touwtrèkke
Ei team môt têr kômme
Fanfaar verdomme aan trèkke laote komme
’t Is neet waor,….. auwhoor
’t Touwtrèkke geit neet door
Weer de klos,
Niks is los,
Flink gesjrôkke
Toch aan ’t kortste eind getrôkke
Oos team in eedere sjtaot
Touwtrèkke aan zieje draod
Aafdruipe
Gein touw aan vas te knuipe
Mè veur volgend jaor
Is Crescendo noe al deveur klaor
Hauwte de tuikes in de hand, al alles op ‘n rie
Dan trèk veer uch kômmend jaor waal eine bie

René geeft tekst en uitleg hoe hij van melk toetjes maakt...

.

De looprepetitie
Op vrijdag 9 juli jl. gingen we dan marcheren op het Oranjeplein. Wat mij opviel was de
positieve instelling van de aanwezige leden.
Pascal en Maria probeerden ons hier en daar wat bij te sturen, wat volgens mij toch echt wel
nodig was. Dat gold niet alleen voor de jeugdige leden, maar zeker ook voor de wat oudere
leden en bestuursleden. Ik kan mij niet herinneren dat we dit ooit eerder hebben gedaan zolang
ik lid van de vereniging ben. Al met al vond ik het zeer geslaagd en zeker voor herhaling
vatbaar. Misschien dat de volgende keer nog wat meer leden aanwezig kunnen zijn, zodat we
ons ook op straat als een superieur korps kunnen vertonen.
André Lemmens

