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Voor de gehele fanfare-familie.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl

HET BONDSCONCOURS KOMT ERAAN
Het zal iedereen die wat korter bij onze fanfare staat niet zijn ontgaan dat er volop wordt
gewerkt aan het instuderen van de concourswerken. De laatste weken van de voorbereiding zijn aangebroken. Wellicht hebben
mensen al iets gehoord over de nieuwe
concoursopzet waar de muziekbonden voor
gekozen hebben. Zij willen de deelnemers
meer vrijheid geven in de wijze waarop zij
op concours gaan. Naast een verplicht werk,
te kiezen uit de bekende lijst, kunnen er
een of meerdere vrije werken worden gekozen. Een maximumtijd is ingesteld en het
inspeelwerk is komen te vervallen. Ook is
het toegestaan om te kiezen voor een werk
met toevoeging van zang, gitaarspel, piano
of zelfs een popgroep. Dit alles om voor de
mensen het luisteren naar concoursen aantrekkelijker te maken en zo meer mensen te
trekken. De hierboven genoemde toevoegingen zullen door de jury in de beoordeling niet
worden meegenomen. Het gaat immers om
de prestatie van het muziekgezelschap en
niet om de prestatie van de solist. Wij hebben na enig beraad gekozen voor de werken
Derivations van Marco Pütz en Les Quatre
Moulins à Roue (De Vier Watermolens) van

Rob Goorhuis. Van deze werken en de componisten staat op onze website een aardige
omschrijving. Om invulling te geven aan de
nieuwe concoursopzet hebben wij gezocht
naar een compositie met een solist die goed
past bij de klankkleuren van onze fanfare.
Het werk Blue Rhapsody met een solo voor
een alt sax voldeed aan deze wens en zal
met Jacques Claessens als solist worden
uitgevoerd. Wij denken op deze wijze een
programma te hebben samengesteld waarmee wij goed uit de voeten kunnen op het
concours op zaterdag 21 oktober a.s. in
Roermond. Wij hopen dat wij niet alleen voor
onze muzikanten maar ook voor u als publiek
een uiterst interessant en goed te beluisteren programma hebben samengesteld. We
wensen de muzikanten veel succes zowel in
de voorbereiding alsook op 21 oktober. We
hopen vele mensen van Schimmert en andere geïnteresseerden bij de concerten, de
generale repetitie en uiteraard op 21 oktober
als supporter te mogen begroeten.
Het is mogelijk om met de bus mee te reizen
naar Roermond. Meer info in het parochieblad of neem contact op met het secretariaat, tel. 045-4042241.
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Repetere, repetere en…
Eindelijk woar ut dan zoa wiet, ut hwoagtepunt van de concoursveurbereiding woar
weer aangebroake: ‘t repetiesjeweekend!
Gelukkig woare de weargode os good gezind en kreege veer ut wear dat veer verdeende.
Einmoal aangekome op plaats van besjtumming kreege veer ein lekker tas koffie (of
thee) um de lètste sjloap (of kater) weg te
drinke.

Noe kosten de meiste groepe beginne mit de
partierepetisjies. Eine groep (ut sjlaagzeug
natuurlijk) hei ut beter es de rest en kos nog
lekker op un terrasje goan zitte! Dit beteikende euverigens neet dat zie de repetiesje
neet neudig heije!!!
Noa de groepsrepetiesjes kos ederein van
ziene (haus gemachte) lunch goan genete

om vervolgens mit gooi zin aan de volgende
repetiesje te beginne.
Eindelijk woar ut moment aangebroake dat
veer ut sjtuk van Billik mit de solist koste repetere.

Op get flasjelette (hièl hwoag noate) noa ging
dat veur de ièrsjte kièr zeker neet sjlech.
Noa al dat gerepeteer woar ederein toe aan
un “natje” en un “droogje”. De dames van ’t
besjtuur houwe gezurrig veur heerlijke saté
en goulash. Ut noadeil van saté is allein datste doa ontzettende doosj van kris mèr gelukkig woar Fon al
achter de bar
gesjpronge om
te zurrige dat deh
doosj auch geles
kos weare.
Ut sjpreekwoord
“Noa hel repetere
is ’t good drinke”
woord deh oavend good eer
aangedoan.
Op ein gegeve moment woar zelfs ut beer op
(ssssshitttt!!!), mer gelukkig hauwe die Belsje
nog ein paar kratte Belsj Beer kauwd ligge
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dus der kos gelukkig nog efkes doorgefiès
weare. Bie gebrek aan ein sjwoarma-tent
ginge sommige leden nog op zeuk noa get
eetbaars. Ich kin mich herinnere dat toen de
veurroad veesje breudjes veur zondig ontdek
is (ich zal diene naam neet neume Ron).
Noa good drinke is ut natuurlijk auch good
sjloape, al zurgde ut gesjnörk van sommige

mansluuj (en vrouwluuj!!!) derveur dat ein
aantal luuj bienoa gein aug toe hubbe gedoan.
Zondigmörge zurgde de wèkservice erveur
dat ederein vreug genoeg oet de veare woar
(Bianca en Monique, bedank!). Noagenoeg
ederein zoat dan auch al lekker vreug aan
het ontbijt om vervolgens weer met “frisje
mood” nog efkes dertegenaan te goan. Noa
ein gooi ‘tutti’-repetiesje (alwear zonger sjlaagwerk!) kos ederein weer aansjuuve om
ein hepke te eate.



Es aafsjleeting van van ut zeer vruchtbare
weekend woord nog ein openbare repetiesje
veur klein publiek gehaute. Hienoa woar ut
dan auch ech gedoan en kos ederein zien
lupkes (en hendjes) rus geave. Ut woar ein
geweldig weekend van repetere, repetere
mer zeker auch veul sjpas en plezeer. Hopelijk werp dit zien vruchte aaf es veer euver
ein paar weake ech draan motte geluive.
Es letste wille veer ederein deh heat mitgeholpe aan dit weekend ontzettend bedanke
veur ’t sjleipe, koake, aafwesje, opruime,
kloarzette, tappe en reigele van alles. Zonger uch is zo’n weekend neet mögelik!
Bedank!!!

Mark Lardinois en een beetje Thera
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HAFABRA EXAMENS 24 JUNI JL
Op zaterdag 24 juni deden 6 kanditaten hun
slagwerk examen en 1 kandidaat voor bugel.
Er deden 3 kandidaten Graad 1 , 2 kandidaten
HaFaBra A en 2 kandidaten deden HaFaBra C.
Om 18:00 werden de uitslagen bekend gemaakt
door de voorzitter, we waren gelukkig allemaal
geslaagd, maar de diploma’s kregen we nog niet.
Op vrijdag 25 september moesten we om 22:00
uur na de repetitie van de fanfare het diploma
gaan halen, we moesten naar voren komen en
kregen het diploma met cijferlijst uitgereikt. Er
werden een paar foto’s gemaakt en kregen nog
de beloofde consumptie. Britt, Marc en Janou
we heten jullie welkom bij de drumband.
Rob Offermans

NIEUWE HOOFDSPONSOR
We mogen weer een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen binnen de fanfare-familie
en wel het bedrijf Knooren Handcrafted te
Schimmert!
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Vrienden van de fanfare
Tijdens onze bestuursvergadering van 5 september hebben wij Jean Sieben herdacht en stilgestaan bij zijn grote betrokkenheid bij de Schimmertse gemeenschap en in het bijzonder bij
ons. We zullen nog lang aan onze vriend herinnerd worden en we zullen in zijn geest verder
gaan.
We hebben Sef Kuipers bereid gevonden hem als penningmeester op te volgen.
Verder hebben we besloten nog eens een wervingsactie te houden om zo te proberen het
aantal vrienden uit te breiden. Deze actie bestaat uit het huis aan huis verspreiden van de
fanfare-info samen met een begeleidend schrijven.
de Vrienden van de fanfare

Herfst-Wandeltocht Trampelkeu
15 oktober

De opbrengst is deze keer
voor de renovatie Van onze kerktoren
In samenwerking met het kerkbestuur
en de fanfare organiseren wij deze tocht
zoals altijd in de prachtige omgeving
van ons mooie dorp Schimmert. Wij zijn
van plan om van deze tocht iets speciaals te maken waar we de
gehele gemeenschap bij proberen te betrekken. We denken nog
steeds met een goed gevoel aan de eerste Wandeltocht welke
wij organiseerden op 6 oktober 1985. De opbrengst was toen bestemd voor het kerkedak en was een geweldig succes. Het gehele
dorp heeft toen ook meegedaan. Verdere informatie hoe we het
precies gaan organiseren horen jullie spoedig van ons via het Parochieblad maar houd alvast 15 oktober vrij om te wandelen voor
het mooie doel dat onze kerk toch voor ons allen is.Nieuw is alvast
een speciale –kortere- route van ongeveer 5 km. met een bezoek
aan het onlangs onthulde Montfortaanse monument en met een
rustpost in de pastorietuin. Wij heten iedereen - die niet hoeft mee
te werken of anderszins afwezig is - al van harte welkom om te
wandelen! De “werkers” tijdens de wandeltocht zijn uiteraard vanzelfsprekend van harte welkom!
De Trampelkeu
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Uitslagen LBM Finale Jonge Solisten 2006 Zondag 24 september
Op zondag 24 september namen 3 solisten van onze vereniging op bugel deel aan de LBM
Finale Jonge Solisten in samenwerking met het Prinses Christina Concours, die gehouden
werd in de Willem Heystekzaal van het Conservatorium Maastricht.
Joël Jacobs voerde in de Derde Divisie ‘Orientale’ van J. Ed. Barat uit op bugel en kreeg 87
½ punt, zijnde een uiterst royale eerste prijs.
Chellie Soons speelde in de Tweede Divisie ‘Fantaisie en Mi Bémol’ van J. Ed. Barat uit en
kreeg 91 ½ punt, een eerste prijs met lof der jury!
Ardina Soons vertolkte in de Tweede Divisie ‘Fantaisie-Caprice’ van Gabriel Parès en verwierf maar liefst 95 punten, een eerste prijs met lof der jury! Bovendien werd zij hiermee winnares van de Tweede Divisie in de Finale Jonge Solisten, en daarmee Limburgs Kampioen in
de Tweede Divisie waarvoor ze een LBM Bondslegpenning met lint ontving. Bovendien mag
zij op 25 november 2006 gaan deelnemen aan een Masterclass van het Prinses Christina
Concours, die gegeven zal worden door Pierre Volders. In het eindklassement behaalde
Ardina een gedeelde derde plaats!
Joël, Chellie en Ardina van harte gefeliciteerd met deze topprestaties!
Meer informatie is te vinden op www.fanfareschimmert.nl.

Watertaore-Fièste terugblik
Met veel genoegen kunnen we terugkijken op een geslaagd feestweekend. Bestuur en leden
willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Een speciaal woord van dank richten we graag
aan onze (hoofd-)sponsoren. Mede dankzij hun financiële steun was het ook dit jaar weer
mogelijk dit evenement te organiseren. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om
tevens de winnende nummers van de Koosjiet-loterij bekend te maken:
De eerste prijs van € 450,- is gevallen op lotnummer 27, deze prijs is reeds afgehaald.
De tweede prijs van € 300,- is gevallen op
lotnummer 508. Mocht u dit lot in uw bezit
hebben, gelieve na 18.00 uur contact op te
nemen met E. Kuipers 045-4040059. Een
compleet fotoverslag is terug te vinden op
onze website, www.fanfareschimmert.nl.
Het Watertaore Fièste Comité
Foto: Turnclub opnieuw winnaar touwtrekken
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Concert Fanfare St Caecilia en Fanfare Monte Corona
Op zondag 15 Oktober as zal onze fanfare als voorbereiding op het bondsconcours samen
met fanfare Monte Corona een concert-avond verzorgen in het Trefcentrum van Nuth. De
fanfare Monte Corona staat onder leiding van Geert Jacobs, oud-dirigent van Schimmert.
18:00 uur Fanfare St. Caecilia Schimmert o.l.v. Frenk Rouschop
Les Quatre Moulins à Roue van Rob Goorhuis
Blue Rhapsody van Jerry Bilik, arr. Jean Cosemans
solist: Jacques Claessens, alt-sax
Derivations van Marco Pütz
19:00 uur Fanfare Monte Corona o.l.v. Geert Jacobs
Pastime with good company van Henry VIII /arr: Marten van der Wal
Avalon van Jan van der Roost
Between the two rivers van Philip Sparke
The Awakening van Bert Appelmont
Call of the Cossacks (deel 1) van Peter Graham / Arr Luc Vertommen
Wij nodigen U van harte uit om te komen genieten van deze prachtige muzikale avond.

FANFARE-INFO ARCHIEF ONLINE
Sinds kort zijn op de internet-site van de fanfare www.fanfareschimmert.nl (bijna) alle fanfareinfo’s online terug te vinden. Inmiddels zijn er 84 exemplaren verschenen. De eerste fanfareinfo verscheen in januari 1999. Leuk om eens op een regenachtige herfstdag door acht jaar
fanfare-geschiedenis heen te bladeren..

Opluistering Feestmis Gouden Jeugdraad door Jeugdfanfare
Op zondag 24 september luisterde de Jeugdfanfare de Feestelijke Eucharistieviering bij gelegenheid van 50 jaar Jeugdraad Schimmert op, en gaf op deze wijze instrumentale kleur aan
een bijzonder fraaie en thematisch inhoudsvolle viering. Op de pupiter lag de vierdelige suite
‘Hever Castle’ van Feike van Tuinen. Tevens zongen de Schimmertse kinderen liederen rond
het thema ‘De Jeugd geeft kleur aan ons dorp’. Al met zal zeer de moeite waard.
Later op de dag traden drumband en korps aan om de receptie met muziek op te luisteren.
Het is altijd leuk om te zien dat een serenade zo wordt gewaardeerd. Wij hebben de
Jeugdraad gefeliciteerd met dit jubileum en hun bedankt voor de vele activiteiten die zij
voor onze jeugd organiseren.
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AGENDA

Extra repetities zijn in het gemeenschapshuis tenzij anders vermeld.

REPETITIES:

We wensen de Fanfare 21 oktober
as heel veel succes op het Bondsconcours!!!

ACTIVITEITEN 2006:

ACTIVITEITEN 2006 (VERVOLG):

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Donderdag 19:00
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband
Zo 01 okt Concert met fanfare Herten
		
CK theater Roermond
		15:00 (K)
Do 05 okt Extra repetitie MFC Spau		
beek 20:00 (K)
Vr 06 okt	Repetitie met Rob Goorhuis
		
20:00 (K)
Zo 08 okt Extra repetitie Oranjerie
		
Roermond 11.00 - 13.30 (K)
		
(Niet toegangelijk voor publiek)
Di	10 okt Extra repetitie Soons 20:00 (K)
Do	12 okt Extra repetitie MFC Spau		
beek 20:00 (K)
Zo	15 okt Concert met Monte Corona in
		
Trefcentrum Nuth 18:00,
		
repetitie 17:00 (K)
Zo	15 okt Najaarswandeling trampelkeu
Ma	16 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Di	17 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Do	19 okt Extra repetitie 20:00 (K)
Vr 20 okt Generale repetitie 20:30 (K)
Za 21 okt Bondsconcours Oranjerie
		
Roermond 18.30 (K)
Vr 27 okt Receptie fanfare ovb 20:00
Za 28 okt Proefexamens & Voorspelen
Za 04 nov NK Solisten Blazers Weert
Za 	11 nov Proefexamens
Zo	19 nov Intocht St. Nicolaas
Za 25 nov St.Caeciliafeest

Zo 03 dec
		
Za	16 dec
Zo 24 dec

Concert Drumband Gemeenschapshuis (D)
Praktijkexamens
Nachtmis kerstkoper 21:30

ACTIVITEITEN 2007:

Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Za 03 mrt	Nederlands Kampioen		
schappen Arnhem (ovb) (K)
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
		
Sittard 20:00 (K)
Zo 08 jul Drumbandfestival
		Hulsberg (D)

CONCERTEN:

Zo 01 okt Concert met fanfare Herten
		
CK theater Roermond 		
		15:00 (K)
Zo	15 okt Concert met Monte Corona in
		
Trefcentrum Nuth 18:00,
		
repetitie 17:00 (K)
Za 21 okt Bondsconcours Oranjerie
		
Roermond 18.30 (K)
Zo 03 dec Concert Drumband Gemeen		
schapshuis (D)
Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
		
Sittard 20:00 (K)
Volgende info verschijnt op 03 november
uiterlijke inleverdatum 27 oktober

