Van de bestuurstafel viel ...
maart

Het lesmateriaal voor de toekomstige opleidingen is heden nog niet
beschikbaar. Er wordt door onze dirigent hard aan gewerkt.
Het beoordelingsconcert van de eerste Limburgse federatie 'De
Verenigde Vrienden' wordt gehouden te Hulsberg op 5 oktober a.s.
De Koninklijke fanfare St. Caecilia treedt op om 17.30 uur.
Wij noteerden een 60-jarig huwelijksfeest op
16 april 1996 en twee 50-jarige huwelijksfeesten. Namelijk op 16 mei en 19 augustus
1996.

De heren Luesink en Paulussen zijn bereid om onze trombone sectie
te ondersteunen tijdens concerten en zullen zonodig de repetities
volgen. De heer Westerhof versterkt onze hoornsectie in overleg
met de dirigent.
Mevrouw Schoonbrood zal voorlopig de repetities niet kunnen
volgen nu haar werkzaamheden op de donderdagavond verdubbeld
zijn.

april
Het lesmateriaal voor onze muziekopleiding is bijna gereed zodat
na de zomervakantie zeker met de theorieopleiding kan worden
begonnen. Dhr. Extra stelt een lijst samen waarop de namen vermeld worden van de kandidaat leerlingen voor een deelname aan
het A-examen in het najaar.

Het bestuur is accoord met het voorstel van Hans
Dormans om de bijdrage voor het toekomstig
overhemd van het nieuwe uniform als volgt te
laten bekostigen. Het eerste lid van het gezin
betaalt
Fl 50,- voor een overhemd, het tweede gezinslid betaalt Fl 40,- , het
derde Fl 30,- terwijl het vierde slechts een bijdrage van Fl 20,geeft. Alle volgende gezinsleden die een overhemd nodig hebben
betalen Fl 10,-.
Een concertreis voor 1997 behoort nog steeds tot de mogelijkheden
nu Harry Gerekens elders contacten heeft gezocht.

mei
Het bestuur blijft bij het reeds genomen besluit om in september
a.s. met de theorielessen te starten. Wij benaderen mogelijke kandidaten die deze lessen willen en kunnen verzorgen. In het najaar
trachten wij examinatoren te benaderen voor het afnemen van het
'A'-diploma
Het bestuur is van mening dat voor de gevorderde jeugdige muzikanten de mogelijkheid aanwezig hoort te zijn om zich verder te
bekwamen op zijn instrument. Het zal in eerste instantie veel
afhangen van zelfstudie maar een ondersteuning door enkele lessen
van een specialist kan zeker gerealiseerd worden.
Het solistenconcours 1997 werd vastgesteld op 26 en 27 april.

Drukbezochte voorspeelmiddag op 14 april.
De lentezon is definitief doorgebroken. Gelardeerd met een vleugje
oostenwind. Menigeen besluit de fiets van stal te halen om met het
gezin er op uit te trekken en van de laatste Paasvakantiedag te
genieten.
Ondanks dit aanlokkelijke weer, loopt om twee uur de zaal van café
Op de Trepkes vol. Eigenlijk meer dan vol, wat opleider Lei Extra
zichtbaar deugd. Aanwezig zijn, naast een groot aantal bestuursleden, de beide hulpdirigenten en nogal wat leden van de
fanfare. Dat maakt veel indruk op de bezoekers van deze voorspeelmiddag. Ook Sjef Ficker, die vanwege een jaarvergadering
elders wat verlaat aanschuift, steekt dit niet onder stoelen of banken.
Er wordt deze middag veel gemusiceerd. Af en toe hese tonen, of
soms helemaal geen tonen. In het vuur van het spel valt een partituur van de pepiter. De andere jeugd,
vertegenwoordigd door Jos Lustberg,
Leo Rouwet en Leo van Oeffelt,
ontvangt zelfs na het inblazen van de
toonladder al een warm applaus.
Onbevreesd laten de pupillen van
Albert Meex en Lei Extra zich van
hun beste kant zien. Die Zwei
Spatzen van gerenommeerde leerlingen als Wendy Frissen en Sophie
Kerckhoffs oogst net zo veel succes,
als het werk van Danjela Postma, die
enkele maanden in de opleiding zit.

Het slot van de voorspeelmiddag wordt ingeleid door de aspirantenfanfare o.l.v. Marco Habets. Sjef Ficker benadrukt in zijn toespraak tot de ouders van de leerlingen hoe belangrijk zij zijn als
stimulerende factor achter het muzikale succes van hun zonen of
dochters.
Voorzitter Charles Backbier sluit deze drukbezochte voorspeelmiddag af met een compliment naar alle jeugdige muzikanten. Hij
hoopt de aanwezigen in ieder geval weer te treffen op zaterdag 29
juni en zondag 30 juni. Dan organiseert de fanfare een jeugdtreffen
in de feesthal van camping 't Hemelke.

Lenteconcert in Ubachsberg
De Koninklijke fanfare St. Caecilia nam zondag 31 maart deel aan
het lenteconcert in Ubachsberg. Dit lenteconcert, georganiseerd
door de fanfare St. Cecilia Ubachsberg, vond plaats in De Auw
Sjoeêl. Vier verenigingen namen deel. Naast onze eigen fanfare
was dat de organiserende vereniging zelf onder leiding van Sjef Ficker, harmonie T.O.G. Welten onder leiding van Rob van der Zee en
fanfare St. Caecilia Schinnen onder leiding van Harry Dieteren.
In het oog sprong de verschillende programmering van de deelnemende verenigingen. Ubachsberg en Hulsberg kozen voor een
moeilijk programma, terwijl Welten en Schinnen over het algemeen
populaire concertmelodieën op het programma hadden staan.
The Lion King, James Bond, Conquest of Paradise zijn aangename
stukken om naar te luisteren, maar op de concertreeks van de
afgelopen maanden heb ik ze toch iets te vaak gehoord. Bij een
werk als Country Suite heb ik daarentegen het idee, dat ik elke keer
weer nieuwe elementen ontdek.

GRIEKSE WIJSHEID:
" Vergeet nooit dat ge slechts de blazer zijt van een stuk,
waarin het spel door de dirigent wordt bepaald. "
Epictetus

Sjef Ficker begon met Hulsberg met Castell Coch van Powell. Door
met deze mars te beginnen hield Hulsberg een fanfare-traditie in
stand, want volgens de kenners moet een concert met een mars beginnen.
Het tweede werk, Three Motions van Meindert
Boekel, vroeg van de muzikanten alle technische
vermogens. Dat mag ook van Contrasten en
Country Suite gezegd worden. Als outsider zit je
daar jezelf tijdens zo'n concert te verbazen over
wat Sjef Ficker uit onze muzikanten weet te

halen. De echte fanfareliefhebber kon aan deze drie werken zijn
hart ophalen. De solo's van Anke Huijdts, Renate Vliegen, Leon
Frissen, Ruud Knubben, Fenna Ograjensek en Ivo Dassen klonken
als een klok.
In Contrasten zit een geweldige spanning. Die gaat je als aandachtig toehoorder echt aan het lijf. Bij New York, New York heb je dat
toch wat minder.
De fanfare besloot haar concert met de door Wiel Vliegen geschonken mars Marching on his Beat

Henk van Gorkum

Verslag van de voorjaarswandeling
Op zondag 5 mei j.l. organiseerde het damescomité, o.l.v. Riny
Gerekens, een lente/voorjaarswandeltocht. Ondanks dat de weergoden ons zeer goed gezind waren en het ledenaantal van de fanfare
met aanhang toch vrij hoog te noemen is, deed toch maar een
beperkt aantal van 48 personen mee (honden niet meegeteld). Het
was een zeer mooie natuurrijke tocht, die ons door Hulsberg, De
Heek, Klimmen, Euverem en Walhem voerde.
Langs berg en dal klinkt normaal hoorngeschal,
maar voor de wandelaars werd dit vandaag omgezet in koeiengeloei die ons op de wandeling
gade sloegen.
Halverwege (Euverem) werden we getrakteerd op
een soepje voor de dorst en een appel voor de honger....
De viervoeters werden ook niet vergeten en kregen een bak vers
water voorgezet, hoewel de soep toch lekkerder smaakte.
Mevrouw Vrolings vond de tocht na 3 kilometer al te lang en sneed
daarom maar een flink stuk af. Ondanks deze afkorting kwam ze
toch nog dodelijk vermoeid binnen, opgehaald door haar privé-taxi.
Namens alle wandelaars zeg ik: "Damescomité, hartelijke dank voor
dit actieve en sportieve evenement op een voor anderen zo saaie
zondag!!"
Een speciaal woord van dank aan Riny en Harrie Gerekens die deze
tocht hebben uitgezet.
Jacques van der Broeck

De concertreis

Nieuwe leden
Jo
Nick
Rob
Jules

Het ligt in de bedoeling om de mogelijkheid te overwegen om in
1997 een concertreis te organiseren. Contacten hieromtrent zijn
reeds aanwezig. Verenigingen uit Noord-Holland en Friesland
hebben hun interesse hiervoor getoond. Wanneer er in ons korps
genoeg animo voor dit plan bestaat kan dit verder worden uitgewerkt.
De bedoeling is de kosten van dit uitstapje zo laag mogelijk te houden. Daarom willen we proberen om dit op uitwisselingsbasis te
organiseren. We worden dan voor 1 of 2 nachten ondergebracht bij
leden van de vereniging die bezocht wordt. Dit wordt dan ook van
ons verwacht tijdens een terugbezoek van de betreffende vereniging.
Wilt u hier meer over weten?? Informeer dan gerust bij ondergetekende:
H.M. Gerekens
Irenestraat 7
Tel: 405 2964

Suppers
Suppers
Borggreve
Luesink

Verjaardagen
juli
01 Victor Huijdts
08 Irene Frissen
15 Nieke Pinkaarts
21 Ulrike Klein
28 Robert Janssen

augustus

02 Claudia Janssen
04 Fenna Ograjensek

Hulsberg
Hulsberg
Hulsberg
Hilversum

04 Ger Rouwet
07 Steffie Pinkaarts
13 Leon Frissen
18 Wiel Martens
19 Raymond Slijpen
19 Mathijs Deguelle
19 Ramon Frissen
28 Louis Souren
31 Stan Pinkaarts

ALLEMAAL VAN HARTE PROFICITIAT!!!!!!!
P.S.
Is bij deze verjaardagen iets verkeerd vermeld?? Laat dit dan even
weten aan Henk van Gorkum of Bart van Oeffelt!!

