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Stichting Muziekschool Helden

Bij onze muziekschool zijn de volgende leerlingen 
geslaagd voor een diploma:

n  A-diploma:
Senna van Breukelen (alt-sax), Rens Bruynen (kleine 
trom), Elke Dautzenberg (sax-sopraan), 
Janne Marcelissen (alt-sax), Noah Sijben  (bariton), 
Freke van Wil (alt-sax)

n  B-diploma:
Marijn van Lent (hoorn)

n  C-diploma:
Marc Crooymans (tenor-sax), Max Dautzenberg (bugel)
Jauke Engels (bariton), Shirley Zetsen (trompet)

Een voorspoedig 2016 toegewenst!
Het bestuur wenst alle leden, dirigenten,vrijwilligers,
ondersteunende leden, sponsors,  leden club-100, cer-
tificaathouders en leden van het Damescomité een
voorspoedig en gezond 2016.
In onze wensen willen wij ook graag alle huisgenoten
betrekken.

Het Bestuur

Geslaagd concert van 
Jeugdorkesten “Peel&Maas”
Op zondag 29 november j.l. hebben de Jeugdorkesten
“Peel&Maas” een zeer geslaagd concert “Kids Live” gege-
ven in een uitverkocht DOK6. Wat een inspirerend concert
en een fraaie presentatie!
Een hele belevenis voor de jeugdige muzikanten om voor
een volle zaal te kunnen spelen en….. een felicitatie
waard!

10-jarig jubileum 
van dirigent Guus Dohmen
Op zaterdag 16 januari kan ook di-
rigent Guus Dohmen zich verheu-
gen op zijn 10-jarig dirigentschap
bij ons fanfare-orkest.



Dit keer het “zonlicht” op de twee jongere muzikan-
ten Petri Mommers en Sven Smeets,die hun opgedane
muzikale kennis en ervaring hebben ingezet om elk
een examencandidaat te ondersteunen in de voorbe-
reiding op hun theorie- en praktijkexamen. Beide
examencandidaten zijn geslaagd!
Zo’n extra steuntje in de rug kan de examendruk ver-
minderen en het verschil maken.

Petri en Sven; bedankt en….. chapeau !

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

Slagwerkgroep gaat naar de wedstrijd om
het Landskampioenschap !
De slagwerkgroep heeft – samen met hun dirigent – una-
niem besloten om gevolg te geven aan de uitnodiging om
als Limburgs kampioen te gaan deelnemen aan de  wed-
strijd om het Landskampioenschap in hun divisie.
Deze wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 30 januari
a.s. in theater “de nieuwe Kolk” in Assen.
Wij wensen de dirigent en slagwerkers een succesvolle
voorbereiding !

Onze slagwerkgroep treedt in Assen op om 13.40 uur.

Om 15.40 uur worden de uitslagen bekend gemaakt.
Onze slagwerkgroep gaat de volgende werken uitvoeren:

n  Verplicht werk:

“Three short images” 
Dit is een compositie van  Vincent Cox en bestaat uit 3 de-
len. Er zijn voornamelijk melodische instrumenten te horen
zoals xylofoon, temple blocks, vibrafoon en klokkenspel. 
In het eerste deel is een prominente rol weggelegd voor
het klokkenspel.
In het tweede deel: een wisseling van diverse maatsoor-
ten met diverse solo-elementen voor de fielddrum en de
temple blocks.
In het derde deel: 12/8-maatsoorten met een blueska-
rakter, waarbij het klokkenspel het thema van het eer-
ste deel laat terugkomen.

n  Vrije werken:

“Unitas”
Unitas Aureus is Latijn voor Gouden Eenheid en is ge-
schreven bij gelegenheid van het Gouden jubileum van
de Limburgse Bond van Tamboerskorpsen in 2011. In de-
ze compositie zijn alle typische Limburgse elementen ver-
enigd tot een geheel. Het is een 3-delig concertwerk. 
Het eerste deel is een feestelijke en energieke ouverture
waarbij ritmiek en melodie elkaar ondersteunen.
In het tweede deel wordt er gebruik gemaakt van een
spanningsopbouw en een zangerige melodie, waarop het
ongestemd slagwerk een krachtig antwoord geeft.
Het derde deel opent met krachtige signalen waarna er
een opbouw komt naar het spannende slotdeel.
Deze compositie wordt samen uitgevoerd met 7 blazers van
het fanfare-orkest (op trompet, sopraan-sax en hoorn).

“Bayport Sketch”
Gecomponeerd door Jared Tozier Spears, die is geboren
in 1936 in Chicago.
Hij was muziekleraar en componeerde veel muziek voor
bands, koren, orkesten en ensembles. Bayport Sketch is
één van de meer dan 300 werken van deze componist. 

n  Zaterdag 30 januari
Deelname van onze slagwerkgroep aan de Nederlandse
kampioenschappen in Assen (Drente)

n  Zondag 31 januari
Afhalen van Prins Carnaval met aansluitend serenade in
de Kuuzetempel.

Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 7 februari
Muzikale opluistering van de Carnavalsoptocht.

n  Maandag 7 maart
Algemene ledenvergadering in de Gasterie van Kerkeböske.

Aanvang: 19.30 uur

n  Zaterdag 12 maart
Jaarlijkse potgrond-aktie.

n  Zondag 3 april
Concert van de Jeugdorkesten “Peel&Maas” i.s.m. Kon.
Harmonie Panningen.

n  Zondag 3 april
Snuffelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in Kerkeböske.
Georganiseerd door het Damescomité.

n  Vrijdag 8 april
Optreden van de Cecilia-Bigband, samen met Muziekband
“Unlocked” in Kerkeböske.

n  Zaterdag 9 april
Concert van het fanfare-orkest in Ittervoort, samen met
de plaatselijke fanfare “Concordia”.

n  Zaterdag 16 april 
Deelname van jeugdorkesten “Peel&Maas”aan het Euro-
festival in Heel.

n  Woensdag 27 april
Muzikale opluistering van de Koningsdag.

n  Vrijdag 29 april
Asperge-diner, georganiseerd door het Damescomité


