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Zaterdag 20 mei in Hanenhof Geleen 
Schimmert 20.00  America 21.15 
(tijden onder voorbehoud) 
Zaterdag 27 mei
Vriendenkring Crescendo 
Gemeenschapshuis
Genhout-Beek19.00 Houthem 20.00
Schimmert  21.00 
Zaterdag 17 juni
Jeugdfanfare te Hulsberg
Vrijdag 07 juli   Vakantieconcert
Zaterdag 07 oktober
Schimmert en Aarlanderveen 
in Gemeenschapshuis
Zondag 10 december
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide

REPETITIES: 
Drumband: elke woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke vrijdag 20.00 uur
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Wo 03 mei Basisschoolbezoek Drumband
Do 04 mei 19.30 Verg.Cie. Open Dag
Zo 07 mei Wandeltocht Trampelkeu

Solistenconcours te Hulsberg
Ma 08 mei 20.00 Bestuursvergadering
Di 09 mei 20.30 Verg. Cie. Opleidingen
Do 11 mei  18.45 Aanmeldingsbijeenkomst
Di 16 mei Extra repetitie Sef Pijpers
Zo 21 mei Mgr. Roncken te St. Geertruid
Di 23 mei 20.30 Verg. Cie. Opleidingen

Zo  11 juni Pinksteren 9.10 
Communicantjes begeleiden

Za 17 juni Jeugdorkestentreffen Hulsberg
Zo 18 juni Kermiszondag 9.00 

Bronkprocessie
Do  22 juni 20.00 Groot Haasdal
Za 24 juni 6.30 Processie naar Meerssen
Zo 25 juni Back in Time
Za 01 juli 20.00 Serenade bij Gouden 

Bruidspaar Michon-Speetjens
2 - 3 september Watertaore-Fièste
Zo  10 sept Districtsfestival 

12.00 Repetitie kerstkoper
Zo  08 okt Najaarskermis
Zo  15 okt Wandeltocht Trampelkeu
Za 11 nov Praktijkexamens 

Graden/HaFaBra o.v.b.
18 - 19 nov Cultureel Weekend
Za 25 nov. St. Caeciliafeest
Zo  24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper

ConcertenConcerten

Agenda mei 2000Agenda mei 2000 Verdere voorlopige planningVerdere voorlopige planning

Vakantie fanfareVakantie fanfare
De vakantie van de fanfare loopt dit 
jaar van  zaterdag 8 juli tot en met 
donderdag 17 augustus.
De eerste repetitie na de vakantie is 
gepland op vrijdag 18 augustus. 

PalmpasenPalmpasen
Op Palmzondag hebben wij de 
Eucharistieviering van 11.00 uur 
opgeluisterd. Een traditie die wij al 
vele jaren met genoegen invullen. De 
drumband en het korps hebben hun 
beste beentje voorgezet en op een 
zeer fraaie manier voor een 
sfeervolle omlijsting gezorgd. Het 
was hartverwarmend om te zien 
hoeveel kinderen in onze kerk 
present waren om in een optocht met 
een zelf versierde palmpasenstok 
door de kerk te trekken. Ook pastoor 
Op ’t Veld was het  opgevallen dat de 
huidige drumband niet alleen op een 
trom slaat maar over een uitgebreid 
en kostbaar instrumentarium 
beschikt. Een betere ambassadeur 
voor het werven van ondersteunende 
vrienden kunnen wij ons niet wensen.

Na de viering hebben wij een 
bezoek gebracht aan het kerkhof 
om de overledenen en in het 
bijzonder de overledenen van onze 
fanfare familie te herdenken. 
Mensen die op hun manier een 
steentje hebben bijgedragen aan 
het functioneren van onze 
vereniging. Het is een goed 
gebruik om op deze wijze even stil 
te blijven staan bij de dierbare 
herinneringen die wij aan deze 
personen hebben. Nadat wij de 
overledenen een muzikale hulde 
hebben gebracht trokken wij terug 
naar de kerk. Dit alles onder een 
heel mooi zonnetje. Al met al een 
hele fijne en sfeervolle viering.

Peter Soons



Uit de 
Bestuursvergadering

van 9 maart 2000

Uit de 
Bestuursvergadering

van 9 maart 2000

Als je een repetitie niet aanwezig 
kunt zijn dien je dit aan te geven in 
de agenda van Geert Jacobs. Met 
klem wordt gevraagd dit consequent 
te doen zodat Geert, bij zijn 
voorbereiding van de repetitie, met 
de absenties rekening kan houden. 
Mocht je onverhoopt niet tijdig 
weten dat je op een repetitie niet 
aanwezig kunt zijn en dit dus ook 
niet in de agenda hebt kunnen 
vermelden dan dien je Jos Wieken 
te bellen (4042436). Jos Wieken zal 
elke vrijdag in de agenda kijken en 
de meldingen meenemen zodat 
naar een ieder een correct overzicht 
van absenties zal worden gegeven.
Voor concerten geldt dat een 
verhindering mondeling aan Geert 
moet worden doorgegeven en 
vervolgens in de agenda worden 
geschreven.

Musiceren maakt
kinderen intelligenter.

Rijswijk. Kinderen die een 
muziekinstrument bespelen zijn 
vaak slimmer en beter in de 
omgang dan kinderen die geen 
muziek maken. Dat komt uit een 
langdurig onderzoek op een 
Berlijnse basisschool naar voren, zo 
meldde de Duitse televisiezender 
ARD gisteren.
In het onderzoeksrapport staat dat 
de klassen waar veel muzieklessen 
worden gegeven minder agressie 
en vandalisme voorkomen dan in de 
klassen waar minder aan muziek 
wordt gedaan. Bovendien maten de 
onderzoekers een hoger 
intelligentiequotiënt bij de kinderen 
die een muziekinstrument bespelen. 
De slotsom van het onderzoek is 
dat de kinderen twee uur muziekles 
per week moeten krijgen. (Bron: 
Dagblad de Limburger 07-04-00) 

Afmeldingen KorpsAfmeldingen Korps

• De datum van de ”Open Dag" is 
definitief vastgesteld op 28 april 2000.
• Er wordt deelgenomen aan het Mgr.
Ronckentoernooi op 21 mei a.s. te St.
Geertruid. De opleiders bepalen wie er 
deelneemt.
• Met de Hanenhof zijn de zaken voor 
het concert van 20 mei a.s. 
doorgesproken. De bühne zal worden 
uitgebouwd.
• Er wordt geïnventariseerd wat er 
vernieuwd moet worden aan de 
uniformen.
• Met de organisatie van "Back in Time" 
wordt bekeken hoe wij invulling kunnen 
geven aan dit feest.
• Alle verslagen van commissies dienen 
besproken te worden binnen de 
bestuursvergadering.
• De jaarvergadering van de "Vrienden 
van de Fanfare" is teruggekoppeld.
• Het draagvlak voor de extra repetities 
is besproken. 
• Het concept voor de familiedag van 30 
april a.s. is besproken. Gekozen wordt 
voor een geheel verzorgde dag binnen
het Gemeenschapshuis.

• De afspraak "afmeldingen repetities en 
concerten" wordt vastgesteld en is in 
deze ”Fanfare-info" opgenomen.
De leden zullen vrijdag 10 maart 2000 
hiervan op de hoogte worden gesteld.

Hub Cortenraad



Doe zaken met onze
sponsors



Korte mededelingKorte mededeling

Overig nieuwsOverig nieuws

Verzoek aan de leden van de 
fanfare om aan het einde van de 
Lampionnen-optocht voor de 
uitvoering van het Wilhelmus te 
gaan staan in een halve cirkel-
opstelling, op dezelfde manier als 
jullie normaal zitten bij repetities en 
uitvoeringen. 
Dank-je-wel. 

De door de docenten voor deelname 
aan het HaFaBra A-examen opgegeven 
kandidaten krijgen binnenkort 
persoonlijk bericht wanneer en waar de 
lessen van de HaFaBra A-cursus
Theorie/Gehoorscholing van start zullen 
gaan. 
De HaFaBra D-cursus
Theorie/Gehoorscholing/Analyse zal in 
week 18 van start gaan. Op maandag 1 
mei zal om 18:00 uur op het adres 
Trichterstraat 6-A een bijeenkomst 
worden gehouden voor de kandidaten 
die zich reeds aangemeld hebben voor 
deelname aan de cursus én diegenen 
die aanmelding overwegen. Inhoud van 
deze bijeenkomst zal onder meer zijn 
informatie over werkwijze, cursusinhoud 
en lesvorm. Als ingangseis geldt dat 
men geslaagd moet zijn voor de 
HaFaBra C-cursus Theorie & 
Gehoorscholing. Naar verwachting zal 
de eerstvolgende HaFaBra D-cursus
Theorie/Gehoorscholing/Analyse 
gegeven worden in het jaar 2004, laat 
daarom de mogelijkheid om in het jaar 
2000 de cursus te volgen niet verloren 
gaan aangezien het HaFaBra-diploma
pas verstrekt kan worden als zowel het 
praktijkgedeelte áls het 
theorie/gehoorscholing/analyse-deel
met goed gevolg worden afgelegd. Het 
behaalde theorie-certificaat blijft geldig 
tot en met het moment dat het 
praktijkexamen wordt afgelegd.

Op donderdag 11 mei zal de 
jaarlijkse Aanmeldingsbijeenkomst 
gehouden worden in het 
Gemeenschapshuis, aanvang 18:45 
uur. Iedereen die interesse heeft in 
het Opleidingsgebeuren van onze 
vereniging is van harte welkom. 
Geboden zal onder andere worden 
informatie; muziek van de 
Jeugdfanfare, basiscursisten, 
slagwerk, bugel met try-out en een 
vragenrondje. Wie wordt dit jaar de 
winnaar van de Wisselbeker van de 
Jeugdfanfare? Als muzikale opmaat 
van de Aanmeldingsbijeenkomst zal 
de Drumband op woensdag 3 mei 
de Basisschool bezoeken en daar 
speciaal het slagwerk gaan 
promoten.

Aan de leden van de 
jeugdfanfare en de fanfare 
wordt nogmaals verzocht naar 
de wekelijkse repetities ook de 
straatmarsen en de 
processiemarsen mee te 
nemen, onder andere ter 
voorbereiding van het afhalen 
van de Communicantjes, de 
Bronkprocessie en de 
Processie naar Meerssen. 

Oproep
Willen alle trombonisten en bassisten 
alle nog in hun bezit zijnde partijen 
van de Carnavalsschlager “’t Klatsje
van de sjmik” zo spoedig mogelijk 
inleveren bij René Kicken, met op alle 
partijen (A4 en marsformaat je naam). 
Dit geldt ook voor hofkapel-partijen. 
Jullie ontvangen ná inlevering te zijner 
tijd nieuwe partijen, die overeenkomen 
met het arrangement van de single-
Compact Disc. Met dank!
Solistenconcoursen
Op zondag 7 mei aanstaande zullen 
maar liefst 27 solisten van onze 
vereniging gaan deelnemen aan het 
Internationale Solistenconcours wat 
jaarlijks wordt georganiseerd door de 
Koninklijke Fanfare Sint Caecilia
Hulsberg 1859 in Café-Zaal ‘de 
Trepkes’, gelegen naast de kerk van 
Hulsberg. We wensen alle deelnemers 
en begeleiders veel succes toe.
Op zondag 21 mei eerstkomend gaan 
een twaalftal solisten deelnemen aan 
de tweede voorronde van het Mgr. 
Ronckentoernooi 2000, die onder 
auspiciën van de Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen wordt 
gehouden door de fanfare van Sint 
Geertruid en wel in haar eigen 
fanfarezaal, die nabij de Sint 
Gertrudiskerk gelegen is. Aan allen: 
toi, toi, toi.

Willen de deelnemers aan 
het solistenconcours te 
Hulsberg onmiddellijk een 
oefenafspraak maken met 
René Kicken, telefoon 404 22 
00, mits de pianopartij van 
jouw solo in zijn bezit is. De 
leerlingen van Harry Schaeps
hoeven niet meer op deze 
oproep te reageren, aangezien 
jullie docent reeds voor jullie 
een oefenspraak regelde op 
donderdagochtend 27 april.

Viering 
Koninginnedag

Viering 
Koninginnedag

Aanmeldings-
bijeenkomst

Aanmeldings-
bijeenkomst

OpleidingsnieuwsOpleidingsnieuws


