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Fanfare St. Cecilia presenteert de musical

De nieuwe kleren
van de Keizer

i.s.m.

   solisten van de Academie 

voor Musicaltheater van Fontys Hogeschool 

voor de Kunsten Tilburg

   Close Harmony Group Briskly

   Jazzdansgroep SSS Helden

van de Keizer

   solisten van de Academie 

voor Musicaltheater van Fontys Hogeschool 

Zaterdag 
22 oktober 2016
aanvang 20.15 uur

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Met een bijzonder theaterconcert gaat ons fanfare-orkest
de bekende musical “De nieuwe kleren van de keizer” uit-
voeren waarin hoofdrollen worden vertolkt door studen-
ten van de Academie voor Musicaltheater Fontys Hoge-

school voor de Kunsten uit Tilburg. Het koorgedeelte van
deze musical wordt verzorgd door het jeugdkoor van mu-
ziekschool van Kunstencentrum Venlo en de jazzdans-
groep van SSS  uit Helden-dorp neemt het dansgedeelte
voor haar rekening. Een interregionale muzikale samen-
werking met fanfare-muziek, zang en dans, die een uit-
dagende en zeer toegankelijke musical op de planken
gaat brengen. 

De entree bedraagt 15 euro. 
Reserveer tijdig je plaatsen bij DOK6, 
want er wordt maar één uitvoering gegeven !

Muziekschool OpMaat
Op vrijdag 23 september j.l. heeft de muziekschool een
instrumenten-workshop gegeven op basisschool de Pas.
Aansluitend is een intensieve wervingsaktie gestart.

Nieuws en mutaties in het fanfare-orkest
Nu de partituren van nieuwe muziekwerken digitaal naar
de muzikanten van het fanfare-orkest worden gestuurd
(die ze dan zelf moeten kopiëren) vraagt dat ook extra en
coordinerende aandacht van de Mentoren van de instru-
mentensekties:

n Marja Jacobs (bugel-sektie)
n Wouter Hermans (slagwerk-sektie)
n Jolanda Cuppen (hoorn-sektie)
n Leanne Vermazeren (saxofoon-sektie)
n Willem Deen (trombone-sektie)



n  Zaterdag 8 oktober
Muzikale opluistering door het Leerlingenorkest van de
Wereldmissiedag in Kessel.

n  Zaterdag 8 oktober
Extra dagrepetitie van 10.00 tot 16.00 uur met alle so-
listen, dans, combo en koor van de musical “de nieuwe
kleren van de keizer”. 

n  Zondag 16 oktober
Deelname van Leerlingen-orkest aan Jeugdorkest-tref-
fen in Koningslust.

Aanvang: 12.30 uur

n  Zondag 16 oktober
Slagwerktreffen P&M in Kerkeböske

Aanvang: 13.00 uur

n  Maandag 17 oktober
Doorlooprepetitie in DOK6 voor de musical “De nieuwe
kleren van de keizer’

n  Vrijdag 21 oktober
Generale repetitie voor de musical van 22 oktober

n  Zaterdag 22 oktober
Musical “De nieuwe kleren van de keizer” in DOK6.

Aanvang: 2015 uur.

Entree: € 15,- 

n  Zondag 23 oktober
Snuffelmarkt in Kerkeböske, georganiseerd door 
het Damescomité

n  Zaterdag 29 oktober
Nacht van het Dorp.

Van 17.00 tot 22.00 uur
Deelname  van fanfare-orkest, slagwerkgroep, bigband
en ensembles

n  Dinsdag 1 november
Concert van Young musicians spread their Wings op vlieg-
veld Eindhoven.

n  Vrijdag 4 november
Mosselavond in Kerkeböske, georganiseerd door 
het Damescomité

Aanvang: 19.00 uur

n  Zaterdag 5 november
Muzikale begeleiding van het Sintermerte-feest.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 13 november
Muzikale begeleiding van de intocht van Sinterklaas.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 27 november
POP (Peel&Maas Podium) in DOK6

n  Zondag 18 december
Familieconcert in Kerkeböske

n Christel Engels (Tuba-, bariton- en bassektie)
n Petra van de Broek (trompet-sektie)

De 15-jarige Daan Peute (bariton) is gepromoveerd van
de jeugdfanfare naar het fanfare-orkest. 

Wij wensen hem veel succes!

Gestopt als muzikant:
Nienke Engels (bugel)
Sylvane Wilms (trompet)
en Frank Ottenheim (bugel)

De volgende muzikanten kunnen niet meer 
aan alle repetites op maandag deelnemen:
Joeri Mommers (trompet); 
zit op conservatorium in Tilburg
Sven Smeets (tenor-sax); 
zit op conservatorium in Utrecht
Petri Mommers (alt-sax); 
heeft appartement in Eindhoven
Jeroen Vermazeren (bas en bas-trombone): 
 heeft appartement in Maastricht
Glenn Reijnen (bugel) heeft appartement in Dordrecht

Concertreis
Er worden voorbereidingen getroffen voor een concertreis
naar het  buitenland in 2017.

Dit keer de schijnwerper op Pieter Fransen en Loek
Timmermans voor hun werk voor aanschaf, versprei-
ding en archivering van de digitale muziekwerken
voor het fanfare-orkest.
Pieter zorgt voor de aanschaf en de digitale versprei-
ding naar de muzikanten van het fanfare-orkest en
Loek – als beheerder van het muziekarchief – zorgt
dat hardware-kopieën van die muziekwerken worden
opgeborgen in het archief.

Pieter en Loek: bedankt voor het vele werk dat
jullie hieraan besteden en ... chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!


