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(verschijnt regelmatig – onregelmatig)

Bijwerken agenda
Datum
Zo 8 apr

Tijdstip
10:00 u

Activiteit
Marsrepetitie

Waar?
Huiswei Nico

Wie
Hele vereniging

Di 10 apr

20:00 u

Extra fanfarerepetitie

Fanfarezaal

Fanfareorkest

Vr 13 apr

21:00 u

Concerttreffen LZW Margraten

Zo 15 apr

07:00 u

Werken Amstel Gold Race

Gemeentehuis
Valkenburg

21:30 u
13:30 u
18:15 u
Hele dag
19:30 u
19:00 u

Algemene Ledenvergadering
Examens en slot Schoolproject
Optocht Koningsdag
65e Margratentocht
Entornos
Concert St. Adoptiegraven Margraten

Fanfarezaal
Fanfarezaal
Dorp
Omgeving
Fanfarezaal
Oos Heim
Margraten

Fanfare en bestuur
Opgave bij
Pierre
Hele vereniging
Hele vereniging
Hele vereniging
Hele vereniging
Fanfareorkest
Fanfareorkest/bestuur

Vr 20 apr
Zo 22 apr
Za 28 apr
Do 10 mei
Wo 16 mei
Za 26 mei

Zo 8 april marsrepetitie
We starten op zondag 8 april a.s. om met de eerste marsrepetitie voor de nieuwe show. Iedereen
wordt om 10:00 uur verwacht op de huiswei van erevoorzitter Nico. Op de wei en ook aansluitend
zal Alain Garnier een toelichting verzorgen op zijn manier van werken et o.a. gebruikmaking van
computer en app.
.
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Vr 13 april Concerttreffen LZW in Margraten
Het concerttreffen LZW wordt dit jaar georganiseerd door de harmonie van Voeren, in het gemeentehuis in Margraten. Ons orkest speelt op vrijdagavond 13 april a.s. als derde orkest na Margraten
en Cadier & Keer. Ons concert staat gepland voor 21:30 uur dus het vriendelijke verzoek aan muzikanten is om uiterlijk om 21:00 uur aanwezig te zijn. Jurylid is Jacob Slagter het volgende muzikale
programma:
Gammatique – Gerard Boedijn
Shine as the Light – Peter Graham arr. Tom D’Joos
James – Ben Haemhouts
Klezmer Carnival – Philip Sparke
When the Saints go marching in - Goff Richards arr. Ivan Meylemans
Naast de reguliere vrijdagrepetities wordt er een extra repetitie ingepland en wel op dinsdag 10
april om 20:00 uur in onze eigen fanfarezaal.

DENKEN JULLIE AAN HET INLEVEREN VAN DE SLAGERIJ PINCKAERS-BONNETJES!

www.slagerijjanpinckaers.nl
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Zo 15 april Amstel Gold Race
Met dank aan de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven wordt er op zondag 15 april met
15 personen gewerkt tijdens de Amstel Gold Race. De coördinatie hiervan is in handen van
bestuurslid Pierre van Proemeren.

Vr 20 april Jaarvergadering
W: www.rvdhlichtengeluid.com
@: info@rvdhlichtengeluid.com

Op vrijdag 22 april wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Omdat er die avond geen
repetitie van ons slagwerkensemble is start de fanfarerepetitie om 20:00 uur. Er wordt dan zonder pauze gerepeteerd tot 21:30 uur, waarna de jaarvergadering kan starten. De uitnodiging
plus agenda volgen snel.

Zo 22 april Toekomst voor Muziek!
Zondag 22 april staat in het teken van onze muzikale toekomst. Zo zullen die dag de leerlingenexamens plaatsvinden waar ook de Sjof Drummentrofee aan is gekoppeld. De middag start
om 13:30 uur met de examens waarbij Jos Dobbelstein, Frans Hendrikx en Jhon Willems jurylid
zullen zijn.
Vervolgens is er om 17 uur een concert van het gezamenlijke jeugdorkest van Cadier & Keer
en St. Geertruid, waarna het afsluitende concert van het schoolproject ‘Muziek is Cool’ aan de
beurt is. Zowel ons slagwerkensemble als het fanfareorkest werken hier aan mee tijdens een
heuse dirigentenwedstrijd. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de Sjof Drummentrofee.

Za 28 april Optocht Koningsdag
De St. Geertruidse viering van Koningsdag vindt plaats op zaterdag 28 april a.s. We gaan als
complete vereniging mee in de optocht waarvoor we in uniform verzamelen om 18:15 uur bij de
fanfarezaal.

Do 10 mei de 65e Margratentocht
De mensen van ons actieve wandelcomité zijn druk in de weer om ook van de 65 e Margratentocht een succes te maken. Hiertoe hebben ze onlangs de conceptwerkschema’s verspreid.
Het financiële belang van dit evenement zal intussen genoegzaam bekend zijn. In dat licht past
dan ook hier de oproep om met zoveel mogelijk mensen mee te helpen.

Wo 16 mei Entornos
Sinds 2014 fungeert ons fanfareorkest als studieorkest tijdens het dirigentenkamp Entornos.
Dirigenten in opleiding vertoeven die week met hun docenten Fried Dobbelstein en Alex Schillings in het Limburgse en krijgen die week vele kneepjes van het vak bijgebracht. Op woensdagavond 16 mei zal in onze eigen zaal samen met de aanstormende dirigenten worden gewerkt aan de diverse facetten van het vak. Entornos 2018 staat in het teken van de muziek van
de bekende Luxemburgse componist Marco Pütz, die ook aanwezig zal zijn.
De avond start om 19:30 uur dus de muzikanten worden verzocht om tijdig aanwezig te zijn.
Overigens staat het alle geïnteresseerden vrij om een kijkje te nemen tijdens deze interessante
avond!
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Za 26 mei Concert voor Stichting Adoptiegraven Margraten
De Stichting Adoptiegraven heeft ons fanfareorkest uitgenodigd om op zaterdag 26 mei in zaal Oos Heim een concert te verzorgen
voor de vele Amerikaanse gasten die op zondag Memorialday bijwonen. Het betreft – helaas voor onze trouwe supporters – een
besloten concert waarbij wij zowel voor als na de pauze optreden. Dirigent Jos heeft hiervoor een uitgekiend programma samengesteld waarmee we starten meteen na het concert van 13 april. Het programma bestaat uit enkele nieuwe werken en muziek die we
al eerder hebben uitgevoerd. Daarbij worden we begeleid door een combo en zullen Janna en Frank het vocale deel voor hun
rekening nemen. Speciaal om te vermelden is dat we ook Marc Lapointe gaan begeleiden. Hij is de kleinzoon van een gesneuvelde
Amerikaanse soldaat.
De sectieleiders binnen het orkest zijn inmiddels samen met hun instrumentengroep in de slag om vroeg te starten met enkele
partijenrepetities zodat het notenbeeld snel in de vingers zit. Daarnaast zal er
op dinsdagavond 22 mei een extra repetitie zijn.

Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar stelt de Rabobank onze vereniging in de mogelijkheid een donatie te
verdienen via de Rabobank Clubkas Campagne. Dit betekent concreet dat
Rabobankleden tussen 8 en 23 mei op onze vereniging kunnen stemmen.
Als iedereen dit gericht promoot kunnen we hopelijk met vrij weinig
inspanning een mooi bedrag tegemoet zien.

Terugblik
Ons slagwerkensemble heeft op zaterdag 24 maart jl. prima gemusiceerd tijdens het drumbandtreffen van de muziekfederatie LZW.
Ondanks het late uur van optreden (23:00 uur!) wisten ze de goed bezette zaal van Oos Heim te trakteren op een puik concert. Jurylid
Jo Zinzen kende hier het predikaat Zeer Goed aan toe met een puntentotaal van 89,5. Etienne heeft deze avond samen met zijn
enthousiaste groep ontzettend goede reclame gemaakt voor het Promsconcert dat zij gaan geven op 9 juni in dezelfde prachtige zaal
in Margraten.
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Koninklijk Erkende
Fanfare St. Gertrudis
St. Geertruid
Adres fanfarezaal:
Dorpstraat 29
Secretariaatsadres:
Bellefleur 44
6245 PK EIJSDEN
TELEFOON:
06-11368703
E-MAIL:
achiel.drummen@
fanfarestgertrudis.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:

www.fanfarestgertrudis.nl
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www.regieautos.nl
Een blazersensemble uit de fanfare heeft ook dit jaar weer op een mooie wijze de Goede
Vrijdagviering opgeluisterd. Dank aan de muzikanten die hebben meegespeeld!
Zowel Etienne als Jos willen gesteund door het bestuur, er alles aan doen om het opgebouwde
niveau tijdens de afgelopen concoursen zoveel mogelijk op peil houden. Dat doen we o.a. met
aansprekende optredens en daarnaast is er ook ruimte voor extra scholing. In dat kader heeft
onze klein kopersectie (bugels en trompetten) op zaterdag 31 maart een zeer interessante
workshop gehad o.l.v. René Henket, vaste trompettist bij het orkest van André Rieu. Zijn aanstekelijke manier van uitleggen en het op een positieve manier uitdagen in een veilige omgeving heeft veel indruk gemaakt op de deelnemers. Zeker voor herhaling vatbaar en een initiatief dat ook voor andere instrumentengroepen navolging verdient!

