Agenda Oktober 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:
Di 12 okt Vergadering Cie Opl 20:30
Za 16 okt Prinses Christina Concours
Masterclass door Benny Wiame
met deelname van Ardina Soons
& Chellie Soons 12:30 tot 15:30
Conservatorium Maastricht
Za 16 okt Serenade Gouden Bruidspaar
Herberg Mareveld 19:00
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)
Optreden Schimmert 20:30
Za 13 nov Voorspelen en Proefexamens
Zo 14 nov Concert Vriendenkring Crescendo
met Hulsberg en Houthem 18:30
Optreden Schimmert 19:30
Zo 21 nov Intocht St. Nicolaas
Za 27 nov St. Caeciliamis 19:00
Za 27 nov St. Caeciliafeest in het
Gemeenschapshuis
Zo 12 dec Kampioenswedstrijd Solisten FKM
Za 18 dec Voorspelen en Praktijkexamens
Vr 24 dec Nachtmis, Kerstkoper 21:30

Verdere voorlopige planning
2005
Vr 07 jan
Zo 06 feb

Nieuwjaarsconcert 2005
Afhalen Prins carnaval en
opluisteren H.Mis Taarbreuk
Ma 07 feb Carnavalsoptocht
Zo 20 mrt Eucharistie Palmzondag 11:00
Zo 20 mrt Open Dag + Intern Solistenconcours + Groepsfoto
Za 09 apr Concert Bocholtz 20:00 (K)
Zo 24 apr Solistenconcours Hulsberg
Zo 01 mei Jubileumwandeltocht
Trampelkeu
Zo 15 mei Begeleiden Communicantjes
Zo 22 mei Bronkprocessie
Do 26 mei Kermis Groot-Haasdal
Za 28 mei Processie Meerssen
Zo 12 juni Slagwerkconcert (D)
Zo 04 sep Watertaore fièste
Zo 02 okt Concert in Meterik (K)

Concerten
Zo 07 nov

Zo 14 nov

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
Zo
Za
Zo
Zo

20 mrt
09 apr
12 juni
02 okt

Intern Solistenconcours
Concert Bocholtz 20:00 (K)
Slagwerkconcert (D)
Concert in Meterik (K)

voor de gehele fanfare-familie

Herfst-wandeltocht Trampelkeu op zondag 17 oktober
Er wordt weer gewandeld met de Trampelkeu, nu al voor de 39e keer op rij. Een wandeltocht in
de prachtige omgeving van ons mooie dorp Schimmert blijkt nog steeds een bekoring te blijven
voor de vele wandelaars van Schimmert en van ver daar buiten.
Met een beetje trots mogen we constateren dat we al vele jaren tot de top van de
wandelverenigingen behoren met de mééste aantallen deelnemers per wandeltocht.
Dat dit resultaat geen toeval is mag duidelijk zijn en is alleen te bereiken als alles klopt op de
dag van de tocht: de routes, de rustplaatsen, de bediening, kortom de wandelaars moeten zich
prettig voelen tijdens de gehele wandeling.
Dit alles komt niet vanzelf maar is zeker mede te danken aan de hulp die we ontvangen van
jullie als leden en aanhang van de fanfare op de dag van de wandeltocht en de voorbereiding
daarvan.
De werkschema’s van allen die meewerken, liggen klaar en het wachten is verder nog op het
goede weer, het enige dat we niet in de hand hebben.
Van de leden en aanhang, die géén taak hebben op die dag,
hopen we dat ze massaal meelopen; wandelen is voor iedereen
gezond en je steunt ook nog je eigen fanfare.
Graag tot zondag 17 oktober.
Namens de Trampelkeu
Jean Thewessen

De volgende Info verschijnt op 5 november
Kopij inleveren voor 30 oktober
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Jeugdorkestenfestival 26 september

Gouden bruidspaar Willems

Het Jeugdorkestenfestival bood voor elk wat wils. Bekende en onbekende muziek, maar in alle
gevallen toegankelijk voor de veeltallig aanwezige bezoekers. Jeugdfanfare Sint Caecilia
Schimmert 1983 o.l.v. René Kicken opende overtuigend met een fraaie klank en dito zuiverheid
en muzikale afwerking; Jeugdorkest Societé Saint Martin Fanfare de Stein o.l.v. Karel Pantus
volgde en klonk met name in de zachte passages warm en vol. Het orkest is sinds november
sterk gegroeid in kwantiteit en kwaliteit; Jeugdorkest Concordia Berg & Terblijt o.l.v. Jef van
Wersch nam het estafette-stokje over. De jeugdharmonieleden gooiden zich met volle muzikale
overgave op het pittige programma en brachten zelfs een toegift; Jeugddrumband Fanfare Sint
Caecilia Schimmert 2000 o.l.v. Guido Pricken bracht een zeer kleurrijk en spanningsvol palet
van slagwerkklanken: wat een enorm arsenaal percussie-instrumenten!; The Young Ones van
Fanfare Sint Caecilia Spaubeek o.l.v. Piet Limpens besloten het Jeugdorkestenfestival. Fris van
de lever, rijk van klank, overtuigend in de muzikaliteit. Het was leuk om te zien met welk groot
enthousiasme en speelplezier alle deelnemende uitvoerenden, maar ook het publiek vervuld
waren onder andere te zien en te horen aan het meetrappen, meeklappen/meetikken en het
applaus. Kortom een in alle opzichten uiterst geslaagde middag.

Het vijftigjarig huwelijksfeest van Tinie en Emiel Willems is voor hun beiden een onvergetelijke
dag geworden. Zij zullen aan deze zaterdag 25 september 2004 terugdenken met veel warmte.
Het begon met de eucharistieviering, een mooie mis met mooie woorden...
De mis werd muzikaal omlijst met prachtige muziek van het saxofoonkwartet. René, Mark, Ed
en Dion bedankt. Sander en Loek droegen hun muzikaal steentje bij middels het spelen van
een frase uit het “Zwanenmeer”.
Verder was er de gezellige feestavond voorafgegaan door een druk bezochte receptie. Ook hier
was de fanfare weer present. Mensen, allemaal erg bedankt dat jullie er waren. Zonder muziek
is er geen feest.

Drumbandconcours 2004
Op 19 september jl. heeft onze instructeur Rico Stevens in Nieuw-Bergen met de Drumband
van Schutterij St. Barbara Leveroy deelgenomen aan het marsconcours van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen.
Zij behaalden voor het concertwerk 93 punten en voor het marcherend werk 91,17 punten, een
gemiddelde van 92,08. Dit betekent een eerste prijs met lof der jury en recht op deelname aan
de Limburgse kampioenschappen, waarvoor zij inmiddels hebben ingeschreven.
Nadat de uitslagen van het tweede concoursweekend bekend werden bleek zelfs dat zij het
hoogste aantal punten in de ere-divisie behaald hebben.
Wij willen Rico en zijn mannen uit Leveroy (de enige dame die meeging was Bianca
Hambeukers als toevoeging) van harte feliciteren met dit resultaat en natuurlijk wensen wij hem
veel succes op 28 november bij de Limburgse kampioenschappen.
Pascal Kuipers

MULDER
LIFTSERVICE

Finale Jonge Solisten LBM

Verslag Finale Jonge Solisten 19 september 2004,

Op zondag 19 september namen 5 solisten van onze vereniging deel aan de Finale Jonge
Solisten, oftewel de Limburgse Kampioenswedstrijd van de LBM.
De optredens in de fraai klinkende Willem Heystek-zaal van het Maastrichtse Conservatorium
werden beoordeeld door de heren Frenk Rouschop en Josef Suilen.
In de 4e divisie behaalde Ramon Soons met Noël des Pâtres van Robert Clérisse
(juryrapporten verloren gegaan; erin lof voor de fraaie bugelklank) 73½ punt.
Loek Willems (bugel) vertolkte Rigel van H. VanderCook (Frenk Rouschop schreef: “Blijft
steeds goed klinken en vooral ook blijft het goed stemmen; ook in de hoogte. Bravo.” Josef
Suilen noteerde: “… en ook het slot klinkt erg virtuoos. Prima!”) en kreeg 85 punten.
Chellie Soons speelde Introduction, Theme and Variations van L. Canivez (Frenk Rouschop
merkte op: “Heel spannende overgang naar het Thema. Mooi vloeiend, quasi legato gespeeld.
Lento zeer risicovol gespeeld. Finale weer lekker fris van de lever gespeeld! Fraaie bugelklank
en zeer verzorgde solo. Compliment Chellie!” Josef Suilen schreef: “Mooi begin, Chellie!
Muzikaal en ook technisch oké. Goede prestatie, complimenten.”) en verwierf 87 punten.
Chellie Soons werd hiermee Limburgs Kampioen in de 4e divisie en onderscheiden met de
gouden LBM-bondslegpenning met lint!
Ardina Soons interpreteerde op bugel Fantaisie en Mi Bémol van J. Ed. Barat (Frenk Rouschop:
“Uitstekende opening. Scherzo uitstekend qua intonatie. Goed van klank (uitstekend), intonatie
en trefzeker. Groot Compliment, Ardina!” Josef Suilen: “Goede toon. Technisch erg goed en
met karakter gespeeld! Bravo!”) en verwierf in divisie 2 met 91 punten de 3e plaats en lof der
jury.
Thera Garritsen uitkomend voor Harmonie Koninklijk Walram’s Genootschap Valkenburg
voerde Monograph IV van R. Gipson uit op marimba (Frenk Rouschop: “Middendeel goede
muzikale spanning en sfeer goed getroffen. …een zeer verdienstelijke uitvoering, Thera.
Compliment!” Josef Suilen: “Knap, hoor, Thera. Bravo. Zeer goed uitgevoerd. Complimenten!
Proficiat.”) en werd beloond met 90 punten en lof der jury in de 1e divisie.
Aan Chellie en Ardina werd tevens een Masterclass door de trompettist Benny Wiame op 16
oktober aangeboden door een onafhankelijke 2e jury van het Prinses Christina Concours,
bestaande uit John Floore, Ruud van der Meer en Raymond Spons.
Deze Masterclass zal op 16 oktober van 12:30 tot 15:30 uur gehouden worden in het
Conservatorium Maastricht. De toegang is gratis.
We feliciteren van harte de solisten, hun docenten Harry Schaeps en Patrick Spelthaen, en de
begeleider met deze fraaie resultaten.

Ich moch dan toch eindelik noa lang oefene ( JOA ECH ) noa mestreech goan.
Ich mot zigge, ut woar unnuh hjeale schjoane zaal. Helaas pakte dat veur mich neet good oet..
Geer zult ut waal al allemoal weite dat ich 17,5 punt MINDER heij es Ardina..( JOA ECH )
Veur mich woar ut solistenconcours ál figuurlijk in ut water gevalle. Noadat ich flink aafgegange
woar dach ich dat mich niks ergers koos gebeuren..
Om mer ff van de schrik te bekomme zin veer os mer ff op ut murke van de Jeker goan zitte… ff
tot rust komme...
Toen auch nog dat diploma ophoale. Tja dat heurt dan debie.. Noa dat moos ich dus ÉCH ff tot
rus komme op ut murke van de Jeker MIT UT DIPLOMA NEAVE MICH !!
Totdat d’r op ein gegeave moment de wind kwaom. Veer heije ut nog neet uns in de gate of ut
diploma woar weg...
Veer dachte metein dat ut gestoale woar mer dat koos natuurlik neet mit die punte..
Want dat wilt dus ÉCH geine hubbe…
Toen veer in de Jeker keeke zoog veer ut langzaam onder ut murke door goan...
Dao ging mien diploma... Noe waor ut neet allein FIGUURLIK mer auch LETTERLIK in ut water
gegevalle.. Veer zin toen mer metein mit véér man ( Ramon Sander Alain en Loek ) der achter
aan gegange..
Noa ein lange achtervolging van ongevear ein oer door gans Mestreech hei veer dan eindelik
ein schjoan plaats gevonge om ut der oet te vusje..
Noa ein paar kier probere koos veer ut pakke.. Helaas waor ut allein mer ut diploma..
Ut commentaar van oze Frenk drif nog ummer urgus de maas aaf..
Mer dat kwoam mich deze kier good oet want de punte woare toch neet geweldig..
Noa dea ganse tog zin veer mer gauw truuk gegange omdat veer Ardina gear wouwe wiere..
Helaas woar dit natuurlik neet miene geweldigste daag, mer noa dit alles koos veer der toch
waal allenei ein bietje lache…
Ramon.

Watertaore Fièste Nuuts
Graag maken wij de getallen van de Koosjiet-loterij bekend:
De eerste prijs van € 450,- is gevallen op lotnummer 449
De tweede prijs van € 300,- is gevallen op lotnummer 1144
Zowel de 1e als de 2e prijs zijn reeds afgehaald. Beide winnaars wensen we veel plezier met
het gewonnen geldbedrag. Tenslotte dankt Fanfare St. Caecilia iedereen voor de steun.
.
Watertaore Fièste Comité

Open Monumentendag 2004 met optreden van de Hofkapel

