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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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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

NIEUWJAARSCONCERT Vrijdag 5 januari 2007
Op 5 januari 2007 organiseert onze vereniging in het gemeenschapshuis het Nieuwjaarsconcert. Het concert begint om 20:00 uur .
Een afwisselend programma zal ten gehore worden gebracht.

Er is een optreden gepland met de Beeker Liedertafel, die onder leiding staat van Dion Ritten
en waarbij Véron Jongstra achter de vleugel plaats neemt.
Daarnaast zal ook een optreden zijn van onze Jeugdfanfare, Fanfare en Drumband.
Wij zullen U verwelkomen met een kop koffie of thee en een versnapering.
Na afloop van het concert is er nog voldoende tijd om de beste wensen uit te wisselen.
Wij hopen U dan ook in grote getale te kunnen ontmoeten en er een gezellige avond van te
maken.
Wij wensen jullie allen fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal 2007 toe.
Het Bestuur
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Uitslagen Examens Graden & HaFaBra
Naam		
Instrument		
Praktijkexamens Graden
Jolein Laumen
slagwerk groep I I
Luuk Mevis
slagwerk groep I I
Abel Vaessen
slagwerk groep I I
HaFaBra Praktijkexamens
Loek Daemen
bugel		
B
Claudia Wiekken bugel		
B
Alain Soons
bugel		
C
Chellie Soons
bugel		
D
Ramon Soons
bugel		
D
Sander Willems bugel		
D

T/G

Totaal

nvt
nvt
nvt

44,0 punten, gemiddeld 7,33
47,5 punten, gemiddeld 7,91
45,0 punten, gemiddeld 7,50

8,0
7,5
8,5
9,0
9,0
8,5

39,5 punten, gemiddeld 6,58
39,5 punten, gemiddeld 6,58
45,5 punten, gemiddeld 7,58
51,0 punten, gemiddeld 8,50
49,5 punten, gemiddeld 8,25
48,5 punten, gemiddeld 8,08

Legenda
T/G= Behaald eindcijfer voor (schriftelijk) Examenonderdeel I: Muziekleer / Gehoorscholing / Analyse

Op woensdag 6 december (Gradenexamens) en zaterdag 16 december 2006 (HaFaBraexamens) legden bovenstaande kandidaten hun Praktijkexamen af. Namens UNISONO/PAK
was de heer J. Scheren aanwezig als gecommitteerde bij de HaFaBra-examens.
De Graden-kandidaten kregen hun uitslag meteen na hun examen, en de uitslagen van de
HaFaBra-examens werden op zaterdag 16 december om 18:00 bekend gemaakt door onze
voorzitter Peter Soons. We feliciteren de geslaagde kandidaten en hun ouders.
Op vrijdag 12 januari 2007 worden de diploma’s, cijferlijsten en rapportage-formulieren
feestelijk uitgereikt om 22:00 uur in het Gemeenschapshuis, waarvoor we alle geslaagden en
hun ouders van harte uitnodigen.
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Drumbandconcert zondag 3 december
Omdat wij in de tussenliggende periode tussen de concoursjaren graag ons niveau op peil
willen houden, zoeken wij naar een aantal concertmogelijkheden. Zodoende hebben wij zelf
het initiatief genomen een concert met 2 gerenommeerde drumbands uit de omgeving te
organiseren.
Samen met de Drumband van Harmonie Concordia uit Obbicht en met de drumband van
Harmonie Wilhelmina Wolder-Maastricht gaven wij een concert in ons Gemeenschapshuis.
Beide gastverenigingen staan onder leiding van Etiënne Houben.
Alle drie verenigingen brachten een zeer afwisselend programma met werken in diverse
stijlen. We hebben muziek van over de hele wereld en muziek van alle tijden kunnen beluisteren. Van pre-historie tot aan de moderne muziek uit deze tijd werd vertolkt.
Voor onze eigen drumband was het een eerste concert voor 4 nieuwe leden. Janou Willems,
Marc Penders, Britt Kramer en Gilbèrt Eikenboom gaven hun eerste uitvoering binnen de
drumband. Op straat waren zij al eerder actief en nu hebben ze dus ook de vuurdoop in een
concert gehad. Namens de hele groep wensen wij hun veel succes en dat nog vele mooie
concerten mogen volgen.
Hun eigen reactie na het optreden was:
Marc Penders:
Ik vond het heel erg leuk:
ik was niet zenuwachtig en
ik vond het ook leuk dat ik in alle stukken mee kon spelen.
Britt Kramer:
Op 03-12-2006 was mijn eerste concert met de drumband.
Ik was best zenuwachtig voor het concert, ik had nog nooit voor zo’n groot aantal mensen
moeten spelen.
Ik had tot dan toe alleen nog maar op het solistenconcours gespeeld.
Ik heb een aantal foutjes gemaakt, maar daar leer je gelukkig alleen maar van.
Ik vond het heel leuk, vooral omdat je mensen kunt laten zien wat je in de drumband allemaal
doet..
Hoewel de publieke belangstelling tegenviel, het was ook zeer slecht weer die dag, kunnen
we toch spreken van een zeer geslaagd concert. Zeker voor ons zelf mag ik zeggen dat het
naast de straatoptreden belangrijk is dat er regelmatig goede concerten worden georganiseerd om hierin de benodigde routine op te bouwen.
Pascal Kuipers
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AGENDA
REPETITIES:

Volgende info verschijnt op 26 januari
uiterlijke inleverdatum 19 januari

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 24 dec Nachtmis Sax-kwintet 21:30

ACTIVITEITEN 2007:
Do 04 jan	Repetitie 20:00 (K)

Vr 05 jan
Za 06 jan
Vr	12 jan
Zo	18 feb
		
Ma	19 feb
Zo 11 mrt
Zo 01 apr
		
Zo 01 apr
Zo	15 apr
		
Zo 29 apr
Ma 30 apr
		
Zo 06 mei
Zo 06 mei
Zo 27 mei
Vr 01 jun
		

Nieuwjaarsconcert 20:00
Driekoningenoptocht 18:20 (D)
Diploma-uitreiking 22:00
Afhalen prins, opluisteren
H. Mis, Taarbrook oplaote
Carnavalsoptocht
Concert met Fanfare Holtum
Palmzondag opluisteren Hmis + bezoek kerkhof 11:00
Intern Solistenconcours 13:00
40 jr. jubileum Pastoor Van
Oss Gemeenschapshuis
Fanfare Familiedag
Koninginnedag Lampionnenoptocht
Lentetocht Trampelkeu
Solistenconcours Hulsberg
Pinksteren (communicantjes)
Concert met Gé Reijnders
Sittard 20:00 , 18.30 rep.(K)

ACTIVITEITEN 2007 (VERVOLG):

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 09 sep	Dag van de Blaasmuziek
Zo 21 okt Herfsttocht Trampelkeu

CONCERTEN:
Vr 05 jan
Zo 11 mrt
Vr 01 jun
		

Nieuwjaarsconcert 20:00
Concert met Fanfare Holtum
Concert met Gé Reijnders
Sittard 20:00 (K)

