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Zaterdag 09 december  21.15 uur
Schimmert met Nieuwenhagerheide
te Nieuwenhagerheide
Vrijdag 05 januari  20.00 uur
Nieuwjaarsconcert

REPETITIES:
Drumband: elke Woensdag 20.00 uur
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00 uur
Fanfare: elke Vrijdag 20.00 uur
OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Za 02
dec Gradenexamens

Slagwerk
Zo 03 dec 10.30 Extra repetitie Pijpers
Za 09 dec Gradenexamens Blazers
Za 09 dec Concert Nieuwenhagerheide
Ma 11 dec 20.00 Bestuursvergadering
Di 12 dec 21.30 vergadering Commissie 

Opleidingen
Zo  24 dec 21.30 Nachtmis Kerstkoper

Di 02 jan Nieuwjaarswandeling 
Jeugdfanfare

Vr 05 jan 20.00 Nieuwjaarsconcert
Za 06 jan Driekoningen optocht 

drumband
Zo 07 jan Saxofoonsextet (Wever)

Nieuwjaarsconcert
Vr 12 jan Opname geslaagden in 

fanfare. 
Uitreiking certificaten, 
diploma’s en cijferlijsten 
HaFaBra & Graden 2000

Zo 11 feb 10.30 Jaarvergadering

Concerten

Agenda december Verdere voorlopige planning

Opleidingsnieuws

GRADENEXAMENS
Op zaterdag 2 december werden de 
praktijkexamens Graden voor slagwerkers 
afgenomen en op zaterdag 9 december 
zullen de praktijkexamens Graden voor 
blazers plaats vinden. Alle betrokken 
kandidaten kregen of krijgen tijdig op naam 
gestelde informatie-brieven. Deze brieven 
moeten door een van de ouders afgetekend 
worden voor gezien. Wij vragen met klem 
de informatie goed door te lezen. We 
wensen alle kandidaten veel succes met 
hun voorbereidingen! In de volgende editie 
van Fanfare-info zullen wij de uitslagen van 
Gradenexamens vermelden. Bovendien 
staat dan op de rol de rapportage namens 
de Inspectie KV/AK.

CURSUSSEN HAFABRA THEORIE 
& GEHOOR 2001

Op zaterdag 13 januari 2001 starten 
cursussen HaFaBra Theorie & Gehoor voor 
de volgende niveaus: A voor degenen die in 
het kalenderjaar 2001 hun Praktijkexamen 
HaFaBra A zullen gaan afleggen, B voor

degenen die in het kalenderjaar 2001 óf 
2002 hun Praktijkexamen HaFaBra B 
zullen gaan afleggen, C voor degenen die 
in het kalenderjaar 2001 óf 2002 hun 
Praktijkexamen HaFaBra C zullen gaan 
afleggen. Voor de duidelijkheid: de B-
cursus en de C-cursus worden NIET 
gegeven in het jaar 2002. Alle betrokkenen 
krijgen nader bericht. Andere leden die om 
wat voor reden dan ook hun kennis willen 
opfrissen kunnen zich melden bij René
Kicken, telefoon 404 22 00. Definitieve 
opgave vóór 1 januari 2001 in verband met 
een tijdige bestelling van de NIB-
werkboeken.

Wij wensen alle leden, 
bestuursleden, 

erebestuursleden, 
dirigenten, eredirigenten, 
instructeur en docenten, 
vrienden en sponsoren:

Prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig  en 

succesvol Nieuwjaar
Onze hartelijke dank voor 

jullie steun en inzet.De volgende Info verschijnt op 5 januari
met o.a. een verslag van het Caeciliafeest



Namens ons allemaal willen we onze 
welgemeende dank uitbrengen voor de waardige 
wijze waarop HUB LUCASSEN door de 
drumband en fanfare is begeleid naar zijn laatste 
rustplaats. Ook willen wij hierin de voorzitter en
Sjeng Mevis betrekken die met gepaste woorden 
namens de fanfare afscheid namen met het 
levensverhaal van pa in de fanfarefamilie.
Het heeft ons allemaal goed gedaan.
In plaats van de gebruikelijke consumptieronde 
voor de leden van de vereniging hebben we 
besloten om onze dank uit te brengen in de vorm 
van een blijvende herinnering: een paar 
"Marching Cymbals" voor gebruik in de 
drumband en bij het slagwerk van de fanfare.
Nogmaals, het ga jullie goed en: 
BEDANK VEUR ALLES !
Mia Lucassen-Vroemen, kinderen en 
kleinkinderen.

Dankbetuiging Op zaterdag 4 
november trouwde
Yvonne Prevoo met 
Rodger Okkersen.
Voor de fanfare een 
dubbele reden voor 
een klinkende 
serenade omdat 
beiden lid zijn van 
onze fanfare en 
verder nog 3 directe 
familieleden. 
Voldoende argumen-
ten dus om massaal 
aanwezig zijn op de 
drukke en gezellige 
receptie om onze 
muzikale felicitaties 
aan te bieden.

De voorzitter tijdens 
zijn speech.

Op zondag 10 december zal Benoit Gilissen 
deelnemen aan de Federatieve 
Kampioenswedstrijd Solisten en kleine 
ensembles 1999 van de Federatie van 
Katholieke Muziekbonden in Nederland (FKM). 
Reden van uitnodiging is de behaalde 
eindklassering tijdens de finale van het Mgr. 
Ronckentoernooi van de LBM te Grevenbicht. 
Plaats van handeling is het Muziek Centrum van 
de Omroepen te Hilversum. Benoit komt uit in de 
2e afdeling met op de pupiter ‘Pièce pour 
Concours’ van Lucien Picavais uit 1965. 
Juryleden zijn Leon Adams, Rob Goorhuis en 
Danny Oosterveen. De KRO maakt radio-
opnamen van alle optredens en verzorgt ook de 
presentatie en interviews met de optredenden 
mede ten behoeve van het programma ‘Zin in 
muziek’. Wij wensen Benoit veel succes met zijn 
optreden!

Finalist 
Landskampioenswedstrijd

solisten

Op zaterdag 11 november 2000 hebben 
maar liefst 17 kandidaten hun 
praktijkexamen gedaan op diverse niveaus. 
De uitslagen treft u elders aan in deze info. 
De heer H. Wolters, gecommitteerde 
namens de inspecteur Muzikale Vorming 
heeft bij het bekend maken van de 
resultaten zeer lovende woorden gesproken 
over de wijze waarop wij de muzikale 
opleiding verzorgen. Zowel naar de ouders 
maar ook naar het bestuur gaf hij aan dat wij 
dit instituut moeten koesteren. Wij sluiten 
ons aan bij de woorden van de heer Wolters
en willen de leerlingen, de ouders, de 
docenten en de Commissie Opleidingen 
feliciteren met het behaalde resultaat. 
Alhoewel het niet gebruikelijk is een persoon 
vanuit een commissie in het zonnetje te 
zetten willen wij dit toch doen. 
René Kicken is een onmisbare kracht bij ons 
opleidingsinstituut. De wijze waarop hij alles 
tot in de puntjes voorbereidt, de 
nauwkeurigheid en het geduld dat hij aan de 
dag legt om alles perfect te regelen is uniek. 
Leden van de Commissie Opleiding (Piet
Ritt, Dion Soons, Guido Pricken, Jos 
Lucassen en René in het bijzonder) bedankt 
voor de vele uren die jullie besteden aan de 
opleiding van onze leden.

Namens het bestuur
Peter Soons

HaFaBra praktijkexamensHaFaBra praktijkexamens

Uitslagen HaFaBra-examens 2000Uitslagen HaFaBra-examens 2000

Geslaagd voor het HaFaBra A-diploma:
Pieter Bessems    tenorsaxofoon (47.5)
Annemiek Hotterbeekx bugel (42.5)
Nicole Janssen bugel (44.5)
Jorn Lucassen bugel (45.0)
Loek Willems bugel (43.5)
Geslaagd voor het HaFaBra B-diploma:
Leonne Delahaije bugel (45.5)
Peter Frissen  Bes-Bas   MET LOF! (54.0)
Wilbert Meertens trombone (50.5)
Chellie Soons bugel (46.5)
Wayne Schwachöfer slagwerk groep I   
(38.5)*
Daniëlle Weerts trompet (45.5)
Geslaagd voor het HaFaBra C-diploma:
Judy Janssen   slagwerk groep I (48.0)
Thijs Lahaye bugel (50.0)
Björn Schoonbroodt slagwerk groep I (51.0)
Ardina Soons bugel (46.0)

Geslaagd voor het HaFaBra D-diploma:
Sander Willems trompet (44.0)
Geslaagd voor het theorie/gehoor-examen A:
Stefan Bouwens (6.5)
Marlou Meertens (8.5)
Tevens geslaagd theorie/gehoor/analyse D:
Thijs Lahaye (9.0)
Wilbert Meertens (9.0)
Ardina Soons (7.0)

* Nadere toelichting: Aangezien er in 2000 geen
cursus theorie/gehoor annex examen B gegeven
werd, is het vermelde puntenaantal vermeld over
vijf beoordelingsrubrieken i.p.v. zes rubrieken.
In 2001 melden wij t.z.t. het eindtotaal van 
Wayne.
* Een kandidaat legt op 9 december een 
herexamen af voor één rubriek. Uitslagpublicatie 
volgt t.z.t.



Cultureel weekend 18 en 19 november j.l.

Op 18 en 19 november jl. werd het cultureel weekend gehouden. Zaterdagavond was er een 
optreden van de Big Band Muziekschool Heerlen en zondagmiddag Sinfonietta uit Geleen, 
aangevuld met blazers. Het zijn orkesten bestaande uit liefhebbers van muziek en 
aangevuld, waar nodig, door beroepsmuzikanten. De concerten waren goed verzorgd.
Helaas de publieke belangstelling was NIHIL! We moeten ons dan ook in de evaluatie 
beraden over opzet en naamgeving van dit weekend. Suggesties hierover zijn van harte 
welkom. Een culturele vereniging zoals de fanfare moet toch ook cultuur uitdragen en niet 
alleen door zelf te musiceren maar ook anderen deze gelegenheid te geven.
Degenen die belangstelling getoond hebben, hartelijk dank hiervoor en naar wij hopen tot 
ziens bij een volgende gelegenheid.
De culturele commissie, P. Ritt

De Big Band
van de 
muziekschool 
Heerlen

Het 
kamerorkest 
Sinfonietta
Geleen
aangevuld met 
blazers

foto’s:

Rob Creemers.

Hoofdstraat 115 
6333 BH Schimmert

tel 045 4041731 fax 4042344


