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V e r l e n g i n g  m a a t r e g e l e n  

 Het duurt nog even… 

Dinsdagavond 31 maart vond er 
een nieuwe persconferentie 
plaats. Hierin werd verteld dat de 
maatregelen tot en met 28 april 
worden verlengd. 

Het KNMO meldt hier het 
volgende over: “Voor 
muziekverenigingen betekent dit 
dat repetities, muzieklessen, 
optredens, concoursen en alle 
overige samenkomsten tot en 
met 28 april 2020 niet door 
kunnen gaan. Evenementen met 
vergunnings- of meldplicht blijven 
tot 1 juni verboden.” 

Wij houden de ontwikkelingen 
voortdurend in de gaten. In de 
vorige nieuwsbrief was er 
vermeld dat er geen repetitie is 
tot tenminste 1 juni. Wanneer dit 
wellicht toch eerder mogelijk is 
zullen wij het aan jullie laten 
weten. 

Het bestuur 

D i g i t a l i s e r e n  

 Paul de scanner 

Het corona virus geeft ons ook 
de tijd voor zaken waar we 
normaal minder tijd voor hebben. 
Zo is Paul druk bezig met het 
digitaliseren van ons rijke 
muziekarchief. De afgelopen 
jaren hebben we alle nieuwe 
werken reeds ingescand en 
digitaal opgeslagen. Nu zijn we 
van oud naar nieuw ook de rest 
van het muziekarchief aan het 
digitaliseren. Inmiddels hebben 
we al bijna 170 muziekwerken 
compleet gedigitaliseerd. Daarbij 
komt ook tegenwoordig 
automatisch een stempel van de 
fanfare op elke pagina. In het 
archief kom je zo soms ook nog 
wat pareltjes uit het verleden 
tegen. Zo vond Paul 
handgeschreven partijen van 
Deutsche Messe door H.J.C. 
Wijnands uit 1969. 

 

 

 

 

 

Het digitaliseren maakt het 
makkelijker en sneller om partijen 
op te zoeken of bij te kopiëren. 
Tevens geeft het de mogelijkheid 
voor leden om in de toekomst via 
tablets te gaan repeteren. 

 

 

 

D e  c h a l l e n g e s  

Een overzicht in de chaos 

Challenge 1:                         
Speel hymne 4 Aurelia op tempo 
75. Stem van te voren af op 442 
en maak het filmpje liggend. 
Henri voegt deze filmpjes en 
geluid samen tot 1 
samenspelfilmpje  

Challenge 2:                                       
Speel zelf een muziekwerk naar 
keuze en zet het filmpje op de 
fanfare-app. Nomineer 
vervolgens een ander lid om 
hetzelfde te doen.  

Challenge 3:                          
Simone heeft een uitdagende 
challenge bedacht! Maak de 
melodie af die zij voorspeelt. 
Daarnaast is het de bedoeling de 
titel van het liedje te raden, de 
artiest/componist te vermelden 
en om er een leuke draai aan te 
geven. Het filmpje is te vinden op 
de fanfare-app. Zit je hier nu niet 
in, mail ons dan even dan sturen 
wij het filmpje door. 

Challenge 4: 

Deze challenge heeft Paul 
bedacht voor de 
drumbandleerlingen. Speel een 
nummer en daag vervolgens 
iemand anders uit om dit ook te 
doen! 

Succes allemaal! 

 

Een afscheid binnen het bestuur… 
 
Helaas hebben wij afgelopen week bericht gekregen dat onze penning- 
meester Roger L’Ortye heeft besloten te stoppen met zijn  
bestuurlijke activiteiten.  
“Beste Muziekvrienden, 
Na een eerdere aankondiging zo’n 2 jaren geleden waarin ik had  
aangekondigd te stoppen met mijn bestuurlijke activiteiten, heb ik  
de knoop doorgehakt en stop nu definitief. Het is niet om  
gezondheidsredenen dat ik stop, voel me beter dan ooit. Ik haal er  
niet meer de energie en het plezier uit die ik eruit wil halen. 
Ik zal me nu meer richten op het trööte en de opleidingscommissie. 
 
MvG., Roger L’Ortye” 

Roger bedankt voor alle inzet! 
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T u s s e n  m u z i e k  e n  q u a r a n t a i n e  

 

Plankenkoorts… 
Daar stond ik dan in het gemeenschapshuis.  

Met trillende vingers pakte ik mijn instrument uit.  

We hadden al weken met juffrouw Manon  

geoefend voor ons optreden.  

Samen in een groepje, maar ook alleen. En vooral van het idee, dat ik helemaal alleen op het podium 
een liedje moest gaan spelen, kreeg ik het Spaans benauwd. Ik draaide me om naar mijn moeder en 
begon onbedaarlijk te huilen. “Simoon, wen se nit jevellichs ophuuts mit kriesje, da junt ver noa heem”, 
zei mam lichtelijk in paniek.”Joa mama, is jot” , antwoordde ik. “En noe jees se doa sjtoa e sjpel se! Dun 
mar alsof jinne d’r is”, was het advies van mijn moeder. Met een tempo alsof de duivel op mijn hielen 
zat, speelde ik roodborstje tikt tegen het raam op mijn blokfluit. Dat was mijn eerste échte optreden voor 
publiek buiten al mijn knuffels, ouders en broertje. Op dat moment wist ik nog niet dat dat vervelende 
gevoel ‘plankenkoorts’ heette, en dat wel meer (beroemde) muzikanten dit gevoel met mij deelden.  

In de jaren erna hadden mijn muziekleraren wel honderden tips hoe ik mijn instrument vast moest 
houden, hoe je ademhaling werkt, hoe je accenten speelt, noem maar op, maar niet hoe ik van die 
buikpijn afkwam nét voordat ik het podium op moest. Mensen in hun nakie voorstellen? Daar werd ik 
alleen maar ontzettend giechelig van. Doen alsof er niemand is? Ik hoorde dan tóch nog steeds iemand 
kuchen en ja hoor; daar was de buikpijn weer. Na een aantal jaar muziek maken kwam er een gedachte 
in mij op; wat als ik nou iets moeilijks kies om te spelen, zodat ik alleen maar daarmee bezig ben en 
geen tijd heb om aan al die andere mensen te denken? Ik koos samen met mijn toenmalige 
saxofoondocent wat moeilijke stukken uit en ik kreeg nog meer plezier in saxofoon spelen en muziek 
maken. De plankenkoorts werd steeds minder en minder.  

Toen kwam de volgende gedachte bij mij op: Wat als ik nou eens van mijn passie mijn beroep zou 
maken? Ook als dirigent? Want dat stuk vakmanschap was ook heel interessant! Het idee werd 
gelanceerd bij mijn ouders, die vervolgens met hun puber stad en land afreisden. Niet alleen voor 
saxofoonlessen, maar ook voor dirigeerlessen, onder andere bij meneer Conjaerts. En nooit heb ik spijt 
van die twee gekke, moedige gedachten gehad! Mijn plankenkoorts is geslonken naar een 
tandenstokerkoorts ;-).  

Om jullie een idee te geven met welke werken ik onder andere toelating heb gedaan, wil ik tot slot van 
deze rubriek twee fragmenten met jullie delen. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=R1vBTTbYlss 

First suite in Eb van de componist Holst was het werk waarmee ik toelatingsexamen dirigeren deed op 
het conservatorium. Een gekke gewaarwording om in plaats van een orkest, twee pianisten voor mijn 
neus te hebben zitten die elke noot zo speelden zoals ik dirigeerde.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=wJHn93COtBI 

Tableaux de provence van Paule Maurice was het  

solowerk waarmee ik op saxofoon toelatingsexamen  

deed voor de klassieke opleiding saxofoon.  

 

Tot schrijfs en met een heel veel muzikale groeten, 

Simone  

 

Dirigente Simone aan het woord… 

Ondertussen zijn Simone en Jill druk bezig het maken van 
een afrastering en paddock voor de paarden 

https://www.youtube.com/watch?v=R1vBTTbYlss
https://www.youtube.com/watch?v=R1vBTTbYlss
https://www.youtube.com/watch?v=wJHn93COtBI
https://www.youtube.com/watch?v=wJHn93COtBI
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Om toch met elkaar in contact te blijven hebben wij als  
bestuur de rubriek “Met de pen aan de virtuele bar” bedacht.  
De week zit bestuurslid Bernd Eummelen aan de virtuele bar.  
Hoe gaat het op dit moment met hem? 

 

1. Hoe gaat het met school/werk? 

Ik behoor tot de "happy few" die nog gewoon naar het werk                                                               
mag/moet. We gaan momenteel meer diensten draaien i.v.m.                                                                 
het handhaven van de noodbevelen.  

2. Wat doe je om door deze “coronatijd” heen te komen? 

Inmiddels heb ik een begin gemaakt met mijn zolder op te ruimen.  

Dat was een klusje wat nodig moest gebeuren... 

maar ik ben nog lang niet klaar.  

3. Wat mis je het meest van de fanfare? 

Het samen muziek maken en de sociale contacten. De lach en  

een traan die we als fanfarefamilie met elkaar delen. 

4. Ben je nog aan het oefenen? 

Te weinig maar door een begin te maken met de challenge hoef ik in ieder geval niet bang te zijn dat ik 
weer snel aan de beurt ben.  

5. Heb je onlangs nog iemand een serenade gebracht? 

Nee alhoewel ik voor alle mensen in de zorgen mijn respect wil betonen. Die hebben het nu echt zwaar 
voor de kiezen. En het einde is nog lang niet in zicht! 

6. Hoe houd jij je sociale contacten in stand? 

Op mijn werk (waar je toch een groot gedeelte van de week zit) uiteraard face to face (zelfs met mensen 
uit de marge van de samenleving)...en voor de rest via de app. 

Heb zelfs onlangs een vergadering gehad via Skype. 

7. Wat is je favoriete muziekstuk? 

Mijn voorkeur voor muziek is heel breed... Ik heb gekozen voor MacArthur park gespeeld door Derek 
Watkins. Die heeft alle James bond themes ingespeeld vanaf de 1ste bond film en speelde bij Robbie 
Williams en was leadtrompettist bij James Last.  

https://www.youtube.com/watch?v=cOKZ5zSDaAA  

8. Aan wie geef je de pen door? 

Ik wil de pen doorgeven aan Yordi Fredrix. Jij mag deze 8 vragen beantwoorden voor de nieuwsbrief 
van komende week! 

Met de pen aan de virtuele bar… 

Heb je zelf iets leuks voor de nieuwsbrief voor de fanfare? 

Stuur dan je berichtje, foto of filmpje naar nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl  

en wie weet staat jouw bericht in de volgende nieuwsbrief! 

https://www.youtube.com/watch?v=cOKZ5zSDaAA
https://www.youtube.com/watch?v=cOKZ5zSDaAA
mailto:nieuwsbrief@fanfarestcaecilia.nl?subject=Nieuwsbrief

