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Dringende oproep!
Op de komende Algemene ledenvergadering van voorjaar
2016 zijn twee bestuursleden niet meer herkiesbaar: voor-
zitter Piet Fleuren en 2e penningmeester Hans Van Essen.
In de laatste Algemene ledenvergadering is ook al afscheid
genomen van bestuurslid Loek Joosten.
Dat zijn binnen één jaar tijd drie bestuursleden met 
samen bijna 80 jaren bestuurlijke ervaring binnen onze
vereniging!
Een bijdetijdse, grote vereniging als de onze, vergt een vol-
doende aantal bestuursleden om gezamenlijk leiding te
geven aan een veelvoud van taken, die uitgevoerd dienen
te worden door de bestuursleden zelf, maar ook als afge-
vaardigde van het bestuur in de bestaande commissies van
actieve leden.
Daarom een dringende oproep aan alle leden om te over-
wegen om zelf eens een bestuursfunctie te aanvaarden
voor een bepaalde periode en tevens om intensief na te
gaan of er in zijn of haar kennissenkring mogelijk een
geïnteresseerde en geschikte candidaat is.

Gelieve in beide gevallen dan kontakt op te nemen met
voorzitter Piet Fleuren.

Wat een solisten!
Op zaterdag 19 september j.l. hebben liefst 9 solisten van
onze vereniging een zeer geslaagd concert gegeven in de
kapel van de Lazaristen in Panningen. 
Met begeleiding van het unieke Mutin Cavaille-Coll orgel
van de kerk hebben Ivar Kassteen, Willem Deen, Leanne

en Jeroen Vermazeren, Sven Smeets, Joeri en Petri 
Mommers, Pieter Fransen en Tom Peeters als solist en/of als
ensemble een bijzonder fraai concert gegeven. 
De trots glom van de gezichten van betrokken ouders en
van  een groot aantal Dörper toehoorders!

Per 1 september j.l. zijn de muzieklessen weer van start
gegaan met 37 leerlingen in de individuele muzieklessen.
Daarnaast zijn 9 kinderen gestart met blokfluitlessen.
Met basisschool “de Pas ”zijn afspraken gemaakt om ko-
mend jaar een muziekprojekt op te zetten op de school,
waaraan alle groepen gaan deelnemen.

Dit projekt start op dinsdag 24 mei 2016 en wordt
met een concert afgesloten op vrijdag 1 juli 2016.  

Digitalisering van muziekpartijen
Tijdens de voorbereiding van het Bevrijdingsconcert van
zaterdag 17 oktober j.l.
Is voor de eerste keer gebruik gemaakt van het digitaal
systeem “Bladmuziekarchief”, dat eerder voor het regio-
naal orkest “Euregio Brass,Wind&Percussion” is ontwik-
keld door het bedrijf Formatics van René Dohmen, zoon
van de dirigent van ons fanfare-orkest. 

 
Stichting Muziekschool Helden



GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!
Alle deelpartijen van een nieuw muziekwerk worden een-
malig gescand en ingebracht in het systeem.
Alle in het systeem ingevoerde muzikanten van ons fanfa-
re-orkest krijgen per e-mail bericht dat ze hun eigen partij
dienen te downloaden en uit te printen.
(Het is voor de muzikanten nu zelfs mogelijk om hun partij
te spelen vanaf een laptop of iPad.)
Zo is iedereen zélf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen
bladmuziek en kan er gemakkelijk een partij worden over-
genomen binnen een instrumentengroep. Het voordeel
van dit systeem is dat voor de vereniging de kosten van
kopieëren vervallen en de archivering digitaal blijft, het-
geen opslagruimte en werk bespaart. Er wordt wel een
hardcopy van de gehele partij in het archief bewaard.
De organisatie en uitvoering van het nieuw systeem ligt in
handen van Pieter Fransen, die daarbij ondersteuning
heeft van Loek Timmermans.

Kids Live Jeugdorkesten Peel&Maas

De Jeugdorkesten Peel&Maas zijn volop bezig met de voor-
bereidingen van het showconcert “Kids Live”op zondag-
morgen 29 november a.s. in DOK6. 

De jeugdige muzikanten zullen het publiek meenemen op
een muzikale rondreis, waarbij ze een zeer gevarieerd pro-
gramma op de Bühne zullen brengen. Het ene moment
droom je weg bij klassieke filmmuziek terwijl het moment
erna je meedeint op Böhmische klanken. Verschillende
pop-liedjes zullen bekend in de oren klinken, maar ook
stevige rocknummers gaat het Jeugdorkest niet uit de weg.
Het jeugdorkest zal worden begeleid door een combo met
zang van Joya Hanegraaf.

Dit alles staat onder leiding van onze dirigent Maarten Rijs.
Ook het leerlingen-orkest zal zijn muzikaal kunnen ten
gehore brengen.

Kortom:
Laat je verrassen door de Jeugdorkesten Peel&Maas en 
reserveer tijdig tickets bij het DOK6-theater.

De entreeprijs bedraagt € 5,- voor volwassenen 
en € 1,50 voor kinderen tot 18 jaar.

Aanvang: 11.00 uur

n  Zondag 25 oktober
Jeugdfanfaretreffen in Koningslust door jeugdorkest
Peel&Maas.

n  Zondag 25 oktober
Snuffelmarkt in kerkeböske van 10.00 tot 15.00 uur, geor-
ganiseerd door het Damescomité.

n  Zondag 25 oktober
Deelname van het Jeugdorkest aan het Jeugdorkesttref-
fen in Dorpshuis “de Sprunk” in Koningslust.

Aanvang: 13.00 uur 

n  Vrijdagavond 6 november
Mosselavond in “Het Centrum” van The Apollo, georgani-
seerd door het Damescomité.

Aanvang: 19.00 uur

n  Zaterdag 7 november
Muzikale opluistering van de Sintermerte-viering.
Fanfare en slagwerkgroep.

n  Donderdag 10 en zaterdag 12 december
Oud papier ophalen

n  Zondag 15 november
Muzikale opluistering van de Cecilia-mis om 10.00 uur in
de parochiekerk

n  Zondag 15 november
Muzikale opluistering van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 22 november
Deelname van de slagwerkgroep aan het Bondsconcours
in de Hanenhof in Geleen. (Herenhof 2, 6162 EB Geleen;
tel.: 046-4744217).

Optreden van onze slagwerkgroep om 11.15 uur.

Uitslag tegen 13.30 uur.

n  Zondag 29 november
Concert “Kids Live” (tweede editie) van jeugdorkest
Peel&Maas in DOK6.
Aanvang: 11.00 uur, Kaartverkoop bij DOK6

n  Zondag 13 december
Deelname van de slagwerkgroep aan het Winterdrum-
bandtreffen in Thorn.

n  Donderdag 24 december
Muzikale opluistering door het Jeugdorkest Peel&Maas van
de Peuterwoorddienst in de kerk. 


