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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

Sint is weer in het land

Wegens het slechte weer kon de optocht door het mooie Haasdalse land niet doorgaan.
Gelukkig waren er wel heel veel fanfareleden die regen en wind trotseerden en naar het
Gemeenschapshuis waren getogen. Daar bracht de fanfare een mooie medley van diverse
sinterklaasliedjes te gehore voor de vele mensen groot en klein, waaronder natuurlijk ook de
Sint en Burgemeester Binderhagel met zijn echtgenote.
En onder het genot van een welverdiend drankje konden daarna de kleine kinderen aan de
slag. Op diverse kleine instrumentjes mochten zij al oefenen voor het grote werk later als ze
groot zijn.
Al met al een geslaagde gezellige middag deze 19e november! Dank Fanfare!
Sint Nicolaascomité Schimmert



Nr. 86 | December 2006

SJÖMMERTS VASTELAOVESLEEDJES KONKOER
Op zaterdag 18 november heeft wederom een lid van onze vereniging een concours gewonnen!
Dit keer geen concours van één van de
vele muziekbonden. Nee, het gaat hier
om het jaarlijks terugkerende Sjömmerts
Vastelaovesleedjes Konkoer en dit keer
is voor het tweede jaar op rij een lid van
onze vereniging met de eerste prijs aan
de haal gegaan.
Was het vorig jaar nog trombonist Wilbert
Meertens die (samen met Ramon Lucassen) de eerste prijs in de wacht sleepte,
dit jaar is het saxofonist en opleider René
Kicken die heeft gewonnen.
In een bomvol Gemeenschapshuis werd
René uit de 12 deelnemers door een
deskundige Jury uitgeroepen tot winnaar
met zijn vertolking van het liedje ‘Duf,
Duf, Duf...’
René, gefeliciteerd!!!
Foto: L. Zeegers

Ardina tweede op nederlands kampioenschap
Onlangs is Ardina Soons in de 2e divisie vice-landskampioen solisten geworden. In het Munttheater in Weert behaalde ze een prachtige score van 93,5 punten op haar bugel. Ze vertolkte daarbij de solo Fantaisie-Caprice van G. Parès. In deze landelijke finale hoefde Ardina
slechts één deelnemer met een half puntje vóór te laten gaan. Voor Ardina is dit een nieuw
succes in een lange reeks van topprestaties op Limburgse en landelijke solistenconcoursen.
Ardina, gefeliciteerd!!!

Nr. 86 | December 2006



DE EERSTE NOTEN DEEL I

Na onze 1e Communie hadden wij drie gratis proeflessen van de fanfare gekregen. We begonnen de eerste les eerst op het mondstuk te spelen. Dat heet “buzzen” zei Harry Schaeps,
onze leraar. Toen gingen we op het instrument blazen. Eerst leerden we de “do”, toen de “re”
en daarna de “mi”. Met alleen de noten “do” en “re” leerden we het liedje “In de Wei”. Na drie
proeflessen mochten we al optreden in het Gemeenschapshuis. Daar kwamen de papa’s en
mama’s en opa’s en oma’s luisteren. Het lijkt me erg leuk om met de lessen te beginnen!
Geert Verkoulen

DE EERSTE NOTEN DEEL II
Dit jaar waren er waren er weer 6 communicantjes die riskeerden “de eerste noten” op
een bugel te spelen. De 6 waren:
Jesper Frijns, Wouter Hautvast, Carsten Tilmans, Geert Verkoulen, Benoit Vliegen en
Maartje Waelen.
Dat de enige dame in het gezelschap,
Maartje, als laatste wordt genoemd komt
door de achternaam. Ze staan er alfabetisch.Wederom hadden zij de mogelijkheid
samen 3 lessen te volgen op bugel.Nadat wij
in de eerste les wat uitleg hadden gegeven
hoe je moest ademhalen en hoe de lipspie-

ren gebruikt moesten worden, kwamen niet
meteen de “eerste tonen”, maar wel de eerste geluiden uit de instrumenten. In diezelfde
eerste les konden deze geluiden al snel omgezet worden tot “de eerste tonen”.
Natuurlijk verliep niet bij iedereen dat omzetten van geluid in toon even gemakkelijk,
MAAR mensen uit Schimmert geven niet zo
snel op!!!!
In de tweede les konden zij de gespeelde
tonen van de eerste les snel terugvinden. Zo
konden wij ook al iets doen met ritme. De
basis was gelegd voor onze eerste melodie
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met als titel “In de wei”. De “muzikanten”
kregen in die les toch al wat routine in hun
spel. Op het einde van de les was dit dan
ook duidelijk te horen. Zij konden al bijna een
hele symfonie spelen. De titel was “kakefonie” geloof ik. Het werk klonk in elk geval wel
veelbelovend.
In onze laatste les werd alles nog eens goed
herhaald. Er was namelijk voor de volgende
dag het eerste optreden gepland. Iedereen
was dan ook bijzonder gemotiveerd om het
optreden succesvol te laten verlopen. De
spanning begint dan langzaam te stijgen.
Het optreden:
Iedereen is ruim voor de afgesproken tijd
aanwezig om de mentale voorbereiding mee
te maken. De instrumenten worden weer verdeeld en alles wordt nog een keer geoefend
en doorgesproken. Maar dan!! Waar gebeurt
verhaal.
Verdorie die bugel doet het niet!!!!
Dan maar snel een andere nemen.

Ah, die doet het wel. Hou wel maar hetzelfde
mondstuk.
Nadat ook de andere solisten nog een keer
geoefend hebben gaan wij de bühne op.
Dan komen wij tot de ontdekking dat wij de
kapotte bugel inclusief het mondstuk weer
opgeborgen hebben in het koffer. Wij gaan
dus de bühne op met een bugel die het wel
doet maar zonder mondstuk. Paniek!!! Nu
kan ik niet meespelen.
De tranen beginnen te komen. Snel weer
naar beneden een ander mondstuk halen.
Eindelijk alles is compleet. Het optreden
wordt een groot succes.
Conclusie:
Deze mensen zijn stressbestendig en kunnen al onder zware druk TOP musiceren.
Die moeten dus van Schimmert zijn.
Het getuigschrift dat zij na afloop overhandigd kregen hebben zij ten volle verdiend.
Complimenten!!
Harry Schaeps

CONCERT DRUMBAND 3 DECEMBER A.S.
Op zondag 3 dec. a.s. organiseert de Drumband een concert in het Gemeenschapshuis.
Aan het concert dat om 17:30 uur begint werken drie drumbands mee.
De drumband van de Harmonie Concordia Obbicht bijt onder leiding van instructeur
Etiënne Houben de spits af. Het voert dan De Westerstorm uit Panorama van Leon Camp,
Revolution van Vincent Cox en Sequidilla van Gian Prince uit.
Om 18:30 uur vervolgt de drumband van Harmonie Wilhelmina Wolder-Maastricht ook onder
leiding van Etiënne Houben het concert. Zij voert Soul of the Dragon van Etiënne Houben,
Gymnodpedie van Erik Satie en the Bongosong, safri duo, arr. Etienne Houben uit.
Onze Drumband besluit het concert met de uitvoering van Le Defi van Jo Zinzen, Mosa van
Etiënne Houben en Prehistoric Times van Gian Prince.
Wij nodigen U allen uit om hierbij aanwezig te zijn en te kunnen genieten van een prachtige
muzikale avond.
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St. Caeciliafeest

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd St.Caeciliafeest. Ook dit jaar waren
er weer vele mensen in de kerk en hebben
zij kunnen genieten van een mooie H. Mis
met goede teksten en fraaie muziek. Na
deze viering werd het feest voortgezet in
het gemeenschapshuis. Dit jaar waren er
8 jubilarissen: Marc Speetjens en Pascal
Kuipers 25 jaar en maar liefst 6 jubilarissen die 40 jaar bij het wel en wee van onze
vereniging betrokken zijn.
Deze 6 jubilarissen zijn Flor Dreessen-Kuipers, Maria Frijns-Creusen, Maria Hambeukers-Niesen, Dion Soons, Rob Vankan
en Jos Wieken. Allemaal leden die in het
verleden maar ook nu nog steeds als erelid, lid en bestuurslid actief zijn voor onze
vereniging.

De bijbehorende insignes werden opgespeld en de partners ontvingen een bloemetje.
Marc Speetjens werd wegens afwezigheid
reeds gehuldigd bij de receptie van het
Limburgs Kampioenschap van onze vereniging.
Na deze huldiging werd het feest voortgezet
onder de gezellige klanken van een orkest.
De traditionele tombola kende dit jaar een
extra ronde, die bestemd was voor onze
vrienden en sponsoren. Een bugel, een
trom en 5 maal twee vrijkaartjes voor het op
1 juni geplande optreden van onze vereniging met Gé Reijnders in de schouwburg te
Sittard werden verloot.
De gelukkige winnaars zullen hiervan bericht ontvangen.
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AGENDA

Volgende info verschijnt op 29 december
uiterlijke inleverdatum 22 december

REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18:00
Leerlingenorkest: elke Donderdag 19:00
Jeugddrumband: elke Vrijdag 18:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

ACTIVITEITEN 2006:

Zo 03 dec Concert Drumband Gemeen		
schapshuis 17:30 (D)
Wo 06 dec	Praktijkexamens Graden
Za	16 dec Praktijkexamens HaFaBra
Zo 24 dec Nachtmis kerstkoper 21:30

ACTIVITEITEN 2007:

Vr 05 jan Nieuwjaarsconcert 20:00
Za 06 jan Driekoningenoptocht 18:20 (D)
Vr 12 jan	Diploma-uitreiking 22:00
Zo	18 feb Afhalen prins opluisteren
		
H. Mis, Taarbrook oplaote
Ma	19 feb Carnavalsoptocht
Za 03 mrt Nederlands Kampioen		
schappen Arnhem (ovb) (K)
Zo 01 apr Palmzondag opluisteren H		
mis + bezoek kerkhof 11:00
Zo 01 apr Intern Solistenconcours 13:00
Zo 15 apr 40 jr. jubileum Pastoor Van
		
Oss Gemeenschapshuis
Zo 29 apr Fanfare Familiedag
Ma 30 apr Koninginnedag Lampionnen		
optocht

ACTIVITEITEN 2007 (VERVOLG):

Zo 06 mei Lentetocht Trampelkeu
Zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 27 mei Pinksteren (communicantjes)
Vr 01 jun Concert met Gé Reijnders
		
Sittard 20:00 , 18.30 rep.(K)
Zo 03 jun Zomerkermis Bronk		
processie
Do 07 jun Kermis Groot Haasdal
Za 09 jun Processie Meerssen 6:30
Zo 08 jul Drumbandfestival
		
Hulsberg (D)
Vr 31 aug	Watertaore Fièste
Za 01 sep	Watertaore Fièste
Zo 02 sep	Watertaore Fièste
Zo 21 okt Herfsttocht Trampelkeu

CONCERTEN:
Zo 03 dec
		
Vr 05 jan
Vr 01 jun
		

Concert Drumband Gemeenschapshuis 17:30 (D)
Nieuwjaarsconcert 20:00
Concert met Gé Reijnders
Sittard 20:00 (K)

