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Beste leden
van Fanfare
St.Cecilia,
Na een hele proce-
dure is het dan ein-
delijk zover; de
nieuwe dirigent is
bekend.
Met gepaste trots
wil ik jullie bedan-
ken voor het door
jullie in mij gestel-
de vertrouwen.
Nu we gaan samen-
werken is mij gevraagd om nadere informatie te geven
over mij persoonlijk en over mijn muzikale ervaringen.
Ik ben geboren in Heerlen en opgegroeid in het dorp
Klimmen. Vanaf 7 jaar ben ik begonnen met spelen bij de
plaatselijke Harmonie. Ik kreeg daar slagwerklessen en
al snel mocht ik meespelen in de drumband. Na enige ja-
ren les te hebben gehad ben ik terecht gekomen bij de
Fanfare in Grijzegrubben (Nuth) waar ik les kreeg van
Guido Swelsen. Hij heeft mij voorbereid om toelating te
doen aan het conservatorium in Maastricht waar ik op
16-jarige leeftijd begon en mijn Bachelor-diploma haalde
in 2007.
Ik kreeg de mogelijkheid om mijn Master-diploma te ha-
len en ben “cum laude” afgestudeerd in 2009. Al die jaren
kreeg ik les van Pieter Jansen en Werner Otten. Geduren-
de deze periode remplaceerde ik al regelmatig bij be-

roepsorkesten zoals het toen nog hetende Limburgs
Symphonie-orkest, het Gelders orkest en de Mariniers-
kapel. Een slagwerkbaan bij André Rieu deed zich voor
en na voorgespeeld te hebben voor André en zijn slag-
werksectie ben ik aangenomen. In de 3 jaren waarin ik
heb gespeeld in het Johan Straus Orkest heb ik fantasti-
sche dingen gezien en meegemaakt. Tournees naar Ame-
rika, Australië, Afrika, Canada, Nieuw-Zeeland en na-
tuurlijk binnen Europa, passeerden allemaal de revue.
Toch wilde ik verder studeren en ben begonnen met HaFa-
directie in 2010. Mede doordat mijn werkzaamheden bin-
nen André’s orkest en mijn studie moeilijk te combineren
waren, ging ik op zoek naar ander werk. In maart 2011
was er een proefspel voor slagwerker bij de Marinierskapel
en aangezien ik dit fantastisch orkest kende door het
remplaceren, maar mede ook door oud-medestudenten
van het conservatorium, besloot ik te solliciteren. Na
mijn aanstelling in januari 2012 ben ik nog steeds ver-
bonden aan dit mooi professioneel harmonie-orkest.
Hiernaast ben ik nog werkzaam als docent slagwerk, diri-
geer ik de Philharmonie van Maasniel en vervang ik re-
gelmatig repetities als dirigent bij verschillende harmo-
nieën en fanfares.
Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog een privé-leven
waarin ik samen met mijn vrouw vanaf  maart a.s. terug
ga wonen in Klimmen. Ik loop graag met onze hond, gooi
op woensdagavonden een pijltje Dart en hou van motor-
rijden. Hiernaast kook ik graag en ik houd van lekker
eten en drinken.
Sinds het lezen van jullie sollicitatie heb ik ontzettend
veel zin om met jullie te gaan werken aan alle facetten



Na ruim 12 jaren gaat Guus Dohmen afscheid nemen
als dirigent van ons fanfare-orkest.
Als dirigent, trompettist van “de Bokken van Thorn”
en als arrangeur van veel muziekwerken gaat Guus
afscheid nemen als een zeer muzikale dirigent van
ons fanfare-orkest.
Guus houdt ook van lichte muziek en was dan ook
een van de inspirators van de oprichting van onze
Bigband. Gedreven als hij is – en soms niet al te goed
verstaanbaar voor de muzikanten – slaagde hij er al-
tijd in om het fanfare-orkest tijdig voorbereid te krij-
gen voor concerten.
Als voorzitter van de muziekcommissie was hij vaak
de inspirator bij de keuze van te spelen werken bij
concerten en muzikale uitvoeringen en had een spe-
ciale band met jeugdige, getalenteerde muzikanten,
die hij wist uit te dagen.
Hier is dank en waardering op zijn plaats voor de met
name muzikale bijdrage die Guus aan ons fanfare-
orkest heeft geleverd.

Guus: 
bedankt voor alles en ... chapeau.

In  het  z       nnetje  gezet

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

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

Aanvang: 13.30 uur

n  Donderdag 8 maart
Start van het muzikaal schoolproject van 6 weken op ba-
sisschool de Pas, samen met muzikanten van ons fanfare-
orkest en slagwerkgroep.

n  Zaterdag 10 maart
Jaarlijkse Potgrond-aktie.

Start om 13.00 uur.

n  Zondag 18 maart
Thema-concert “Animation Celebration” in DOK6.

Aanvang: 15.00 uur

n  Maandag 19 maart
Formeel afscheid van dirigent Guus Dohmen in de repeti-
tie-ruimte bij Kerkeböske,

n  Woensdag 28 maart
Algemene ledenvergadering in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur

n  Zaterdag 14 april
Eurofestival 2018 in Heel; met deelname van de jeugdor-
kesten

n  Zondag 22 april
Solistenconcours van de LBM in zaal “’t Centrum” van
Café Apollo in Helden.
Dit concours wordt georganiseerd door onze vereniging.

n  Maandag 23 april
Slotconcert van het schoolproject om 18.30 uur in Ker-
keböske. 

die het gezamenlijk musiceren inhoudt. Hierbij zijn ple-
zier-hebben-op-de-repetitie; het gevoel van “samen” iets
creëren en mooie en kwalitatief goede muziek maken
voor mij ontzettend van belang.
Ik hoop dat jullie zo een beetje een beeld hebben gekre-
gen van mijzelf en mijn bewandelde muzikale weg en ho-
pelijk gaan we samen een mooie, muzikale toekomst te-
gemoet!

Sander Simons

Concert “Animation Celebration”
Op zondag 18 maart a.s. in DOK6

Aanvang: 15.00 uur 
Entree:€ 10,- en € 5,- voor kinderen t/m 12 jaar.
Te reserveren bij de kassa van DOK6. 

Het fanfare-orkest gaat de bijpassende muziek spelen van
de gepresenteerde Comic-films.
Zangeres:Aniek Mommers, Zanger: Bastiaan Sparnaay

♫ Cartoon 
♫ Under the Sea
♫ Pocahontas (met zang)
♫ Leichte Cavalerie
♫ Pink Panter (met saxofoon-ensemble)
♫ Snowhite and the seven dwarfs 
♫ Bare Necesseties (met zang)
♫ Frozen Medley (met zang)
♫ Someday – the Hunchback of the Notre Dame

(met solo op trompet en trombone)
♫ Beauty and the Beast
♫ The Lion King (met zang)

Afscheid van dirigent Guus Dohmen
Met het thema-concert “Animation Celebration” op zon-
dag 18 maart gaat dirigent Guus Dohmen  - na 12 jaren -
afscheid nemen van onze muziekvereniging.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de manier waar-
op hij ons fanfare-orkest muzikaal heeft geleid en uitge-
daagd.    
Daags na het thema-concert in DOK6,op maandag 19
maart – de repetitie-avond – zullen bestuur en muzikan-
ten in een informele bijeenkomst afscheid nemen van di-
rigent Guus.


