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Intermezzo tijdens de door het fanfare-orkest opgeluis-
terde Cecilia-mis van zondag 26 november: Willem Deen
op orgel begeleidt Elke Dautzenberg op sax-sopraan.

Geslaagde leerlingen
De volgende jeugdige muzikanten zijn onlangs geslaagd
voor een muziekdiploma:

Julia Janssen voor bariton A
Ferdy Mommers voor pauken B
Janne Marcelissen voor alt-sax B en
Elke Dautzenberg voor sopraan-sax B

Proficiat allemaal en ook een compliment 
voor de docenten!

Op zondag 28 januari is er een solistenconcours van de
LBT in Beringe met o.a. deelname van Tom Dautzenberg
en Ferdy Mommers.

Mutatie in de Programmacommissie
Willem Deen - sinds einde jaren 1970 aktief lid van de
Programmacommissie – is gestopt als lid van de Program-
macommissie.  Hier is dank op zijn plaats voor ruim 35 ja-
ren aktief en met kennis-van-zaken meedenken over te
spelen muziekwerken voor het fanfare-orkest. Willem is
in de Programmacommissie opgevolgd door Laura Hei-
nes-Jacobs. De Programmacommissie bestaat nu uit:

de dirigent  Jos Absil  Paul Aerts
Laura Heines-Jacobs  Simone Jacobs
Mike Peeters en Leanne Vermazeren

Dirigentencommissie
Het bestuur heeft de volgende dirigentencommissie sa-
mengesteld, die gaat adviseren over het benoemen van
een nieuwe dirigent van het fanfare-orkest.
Namens de programmacommissie:
Jos Absil, Simone Jacobs en Leanne Vermazeren
Namens het bestuur: Maddy de Bruin en John Vermazeren
Namens de muzikanten: Jolanda Cuppen, Wouter Her-
mans en Petri Mommers.
De sollicitatietermijn is inmiddels gesloten en er zijn
maar liefst 20 reacties ontvangen, waarvan een dame.
Er heeft al een eerste selectie plaatsgevonden en een aan-
tal kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek.



Dit keer eens de
schijnwerper op diri-
gent Jean Cosemans.
Hij – als trompettist
van de Kon. Harmonie
van Thorn en ervaren
dirigent – komt vaker
uit het zuidelijke Ur-
mond om onze dirigent Guus Dohmen te vervangen,
meestal bij uitvoeringen van het fanfare-orkest in
onze parochiekerk.
Met zijn grote ervaring weet hij ons fanfare-orkest
mooi, zacht, hard en soms zeer snel te laten spelen.
Fijn om zo’n geinteresseerde, kundige en vriendelijke
dirigent achter de hand te hebben.

Jean;
bedankt en... chapeau!

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zondag 7 januari 2018
Eerste repetitie in het nieuwe jaar en Nieuwjaarsdrankje
van het Leerlingen- en Jeugdorkest.

Aanvang: 10 uur 

n  Maandag 8 januari
Eerste repetitie in het nieuwe jaar met aansluitend aan de
eerste helft van de repetitie: Nieuwjaarsborrel in de Gas-
terie voor alle leden en muzikanten.

n  Donderdag 25 en vrijdag 26 januari
Carnavalszittingen in Kerkeböske met medewerking van
de Dörper Blaozers.

n  Zondag 4 februari
Muzikale opluistering door de Dörper Blaozers  van de
H.Mis van de Dörper Kuus.

Aanvang: 10.00 uur  

n  Zondag 4 februari
Thuis afhalen van Prins Carnaval en serenade op zijn re-
ceptie bij “de Zoes”.
Fanfare en   slagwerkgroep

n  Zondag 11 februari
Deelname aan de Carnavalsoptocht.
Muzikanten van fanfare , slagwerkgroep en onze muzi-
kanten van het jeugdorkest.

n  Zondag 4 maart
Voorjaarstreffen van Slagwerkgroepen uit Peel & Maas in
Grathem.

Aanvang:13.30 uur

n  Donderdag 8 maart
Start van het muzikaal schoolproject van 6 weken op ba-
sisschool de Pas.

n  Zaterdag 10 maart
Jaarlijkse Potgrond-actie vanaf 13.00 uur

n  Zaterdag 18 maart
Themaconcert in DOK6, mede als afscheid van dirigent
Guus Dohmen.

n  Zondag 22 april
Solistenconcours van de LBM in The Apollo, georgani-
seerd door onze vereniging.

Dirigenten van het fanfare-orkest
Petrus Vossen (1902-1918)
Willem Crijns (1919-1953)
Jean Weerts (1954-1958)
Henk Graafmans (1959-1960)
Jos Herpers (1961-1962)
Will Kranen (1963-1972)
Hub Brouwer (1973-1976)
Jac Kessels (1977-1978)
Laurens Hendrikx (1979-2002)
Stefan Outjers (2002-2005)
Jan Koolen (interim dirigent in 2005)
Guus Dohmen (2006-2017)

Organisatie van een Solistenconcours
Al vele jaren leeft binnen onze vereniging de wens om
een Solistenconcours onder auspiciën van de Limburgse
Muziekbond te organiseren.
Door de jaren heen heeft heeft onze vereniging diverse
Limburgse en Nederlandse kampioenen gekend en het
zou mooi zijn als we zelf eens een voorronde van die kam-
pioenschappen zouden  organiseren. In 2018 gaat die
wens in vervulling  en wel op zondag 22 april.
Wij hopen dat al onze eigen leerlingen – en hopelijk ook
veel solisten uit Peel&Maas  en omgeving – zullen in-
schrijven en dat we ook het publiek in grote getale mo-
gen verwelkomen om te genieten van wat al die enthou-
siaste leerlingen op het podium voor de jury zullen la-
ten horen.
Het concours wordt gehouden in zaal ”’t Centrum”, on-
derdeel van  Apollo  Helden.

Cecilia-Bigband gaat stoppen
Na afloop van de ensemble-uitvoering in kerstsfeer  op
zondag 17 december gaat de Cecilia-Bigband voor de laat-
ste keer optreden.
In het volgende Cecilia-Nieuws wordt nader ingegaan op
de historie van de Band.


