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Voor de gehele fanfare-familie.Fanfare-info

DrUmBanD OP De CarnaValSZittinGen

Het was dit jaar voor het eerst dat we heb-
ben besloten met een aantal drumbandleden 
deel te nemen aan de carnavalszittingen, 
onder de naam “Battaria”( = slagwerk).  Een 
idee dat vorig jaar is ontstaan na afloop van 
één van de zittingen, toen we hoorden dat 
onze hofkapel Agrarius niet zou deelnemen 
ivm concoursdeelname.  Het feit dat we dit 
erg betreurden gaf ons de motivatie om dit 

leed toch een beetje te verzachten!!   
In ogenschouw genomen hadden wij natuur-
lijk niet de ervaring die onze collega’s van 
Agrarius hadden, en daarom hebben we 
besloten iets te doen wat kort maar krach-
tig zou zijn. Iets waar de mensen maar even 
naar hoefden te kijken en wat (hopelijk) niet 

zou vervelen.
Achteraf gezien kunnen we terugkijken op 
een leuke, nieuwe ervaring. Slagwerk is na-
tuurlijk niet lachwekkend, zoals een buut, 
maar we hebben getracht om met wat licht-
effecten en afwisseling de mensen te laten 
zien dat slagwerk ook andere facetten heeft 
dan alleen kabaal maken.  Echter enkele 
collega’s van Agrarius hadden een beetje 
moeite met de gemaakte decibellen, zij za-
ten er vlak naast….    Ze durfden het mis-
schien niet toe te geven dat ze het stiekem 
toch een beetje leuk vonden wat er voor hun 
ogen gebeurde!!
We hebben in ieder geval vanuit het publiek 
leuke reacties gekregen.  Of het een éénma-
lige actie was of dat er alweer wat nieuwe 
ideeën broeien hier en daar hou ik even bui-
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Bianca Hambeukers

ten beschouwing, dat zien we volgend jaar 
wel weer.
We kunnen er in ieder geval van uitgaan dat 
hofkapel Agrarius hun sabbatical achter de 
rug heeft en zij weer acte de presénce zul-
len geven bij de carnavalszittingen in  2008.   
Dan sind wir wieder gespannt en wie weet, 
komen we ons misschien weer tegen……

mijn examen 

Ik was een beetje zenuwachtig omdat ik nog nooit een trommelexamen had gehad.
Ik begon met een liedje te spelen dat ik goed had geoefend, dat ging ook best goed.Toen was 
ik niet meer zo zenuwachtig en stelde ze een paar vragen. Daarna moest ik weer een liedje 
spelen en stelden ze weer een vraag. Ik vond het niet zo moeilijk!

Jolein Laumen

Foto: diploma-uitreiking 12 januari jl. 
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Het Mannenkoor Beeker Liedertafel was op 
5 januari 2007 tijdens het traditionele Nieuw-
jaarsconcert van de Fanfare St.Caecilia  te 
gast. In het bomvolle Gemeenschapshuis te 
Schimmert klonk de  Fanfare St.Caecilia als 
een ware Limburgse Kampioen 2006. Ook 
het jeugd orkest en de formidabele percus-
sie groep zijn van buitengewoon gehalte. 
Reden te meer dat het Mannenkoor Beeker 
Liedertafel  -Nederlands Beste Koor – in de 
categorie klassieke mannenkoren 2005 zich 
graag laat horen en zien met andere kampi-
oenen. De klim vanuit Beek naar het hoger-
op gelegen Schimmert, hadden wij er graag 
voorover. M.u.v. een aantal leden, liefst 9 in 
getal, gold dit niet, zij speelden immers een 
thuiswedstrijd en hebben het podium met 
extra gepoetste schoenen beklommen.
Tijdens de inleiding gaf voorzitter Peter 
Soons, wiens naam ik met excuses verwis-
selde met een van zijn broers Dion aan, dat 
afgelopen jaar het korps gespeeld had tij-
dens een aantal bruiloften van korpsleden.
Ter vergelijking met het Mannenkoor Beeker 
Liedertafel kunnen wij zeggen dat wij veel op 
communiefeesten zingen bij de leden! 
Muzikaal opende het MBL met het koorwerk 

de Nützliche Sentenz van P. Huber.
De tekst is diplomatiek gesteld, dit werd ook 
in Beek opgevoerd .
Daarna is men in Beek druk bezig gegaan 
het Asta theater te renoveren. 
Dit kan wellicht een hint zijn voor de fanfare 
St. Caecilia, de wens een nieuw Gemeen-
schapshuis in Schimmert in vervulling te la-
ten gaan, aldus voorzitter Peter Soons.
Het MBL zong vervolgens een aantal popu-
laire Opera werken als vervolg op een ge-
slaagd Opera project van 2006. 
Het Projectmatig werken is een nieuwe 
en hedendaagse manier geïnteresseerde 
zangers te trekken. Komend jaar zullen we 
eveneens periodiek gaan werken aan thema 
gerichte muziek . 
Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd te 
proeven aan de zangkunst.
Het MBL besloot  met een aantal lichte mu-
ziekwerken, als ”fly- over the world“ en wenst 
u allen een gezond en muzikaal 2007.
Het was een muzikaal genoegen bij de Fan-
fare St.Caecilia als gast te mogen zijn . 
Wij verheugen ons reeds op het tegenbe-
zoek van de Fanfare St. Caecilia.   

Bestuur Beeker Liedertafel

Op 5 januari 2007 was het nieuwjaarsconcert. Het was mijn 2e concert. Eerst was de fanfare 
aan de beurt en daarna ging een mannenkoor (de Beeker Liedertafel) zingen. Nadat het man-
nenkoor de liederen had gezongen was de drumband aan de beurt. We speelden eerst Le  
Défi, daarna Prehistoric times en als laatste Mosa. Mosa vond ik het mooiste stuk omdat er 
verschillende soorten muziek in zit.  Ik vond het een leuk concert en het was erg gezellig.
 
Britt Kramer.

nieUWjaarSCOnCert 2007
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AGENDA 
rePetitieS:
Drumband: elke Woensdag 20:00 
Jeugdfanfare: elke Donderdag �8:00
Leerlingenorkest: elke Donderdag �9:00 
Jeugddrumband: elke Vrijdag �8:45
Fanfare: elke Vrijdag 20:00  
 (K)=Alleen Korps (D)=Alleen Drumband

COnCerten:
Zo �� mrt Concert met Holtum �9:00
Za  05 mei Drumbandconcert (D)
Vr 0� jun Concert met Gé Reijnders
  Sittard 20:00 (K)
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)

Volgende info verschijnt op 2 maart
 uiterlijke inleverdatum 2� februari

aCtiViteiten 2007: GB= Gouden Bruiloft

Do 15 feb  Carnavalsavond ‘t Weverke 
Zo 18 feb Afhalen prins Swen I 10:00,
  opluisteren H.mis en Taarbrook
  oploate
Ma 19 feb Carnavalsoptocht 13:30 
Zo �� mrt Concert met Holtum �9:00
Zo 25 mrt jaarvergadering 10:30
Zo 01 apr Palmzondag opluisteren H- 
  mis + bezoek kerkhof ��:00
Zo 01 apr Intern Solistenconcours 13:00
Zo 15 apr 40 jr. jubileum Pastoor van  
  Oss Feestmis 10:30
Za 21 apr GB Cordeweners ‘t Weverke
Za 28 apr GB Creemers ‘t Weverke
Zo 29 apr Fanfare Familiedag
Ma 30 apr Lampionnenoptocht
Za  05 mei Drumbandconcert (D)
Zo 06 mei Lentetocht Trampelkeu
Zo 06 mei Solistenconcours Hulsberg
Za 12 mei GB lemmens ‘t Weverke
Za 19 mei GB lemmens ‘t Weverke
Zo 20 mei Bondsschuttersfeest
Zo 27 mei Pinksteren (communicantjes)
Vr 0� jun Concert met Gé Reijnders
  Sittard 20:00 , 18.30 rep.(K)

aCtiViteiten 2007 (VerVOlG):
Za 02 jun Kioskconcert na h.mis 19:00
Zo 03 jun Zomerkermis Bronkprocessie
Do 07 jun Kermis Groot Haasdal
Za 09 jun Processie Meerssen 6:30
Vr 15 jun of Vr  22 jun Concert (K)
Za 23 jun GB laumen ‘t Weverke
Zo 24 jun Finale jonge Solisten lBm
Zo 08 jul Drumbandfestival Hulsberg (D)
Do 16 aug St. rochus Kl. haasdal
Vr 31 aug tm Zo 02 sep Watertaore Fièste
Zo 09 sep Dag van de Blaasmuziek
Za  06 okt of Zo 07 okt Concert met St.  
  Geertruid te eijsden (K)
Di 16 okt GB Sjeng en mia mevis
Zo 21 okt Herfsttocht Trampelkeu
Za 03 nov  nK Solisten Blazers Vught
Zo 04 nov Concert
Za 24 nov St. Caeciliafeest
Zo 02 dec Drumbandconcert (D)


