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St. Caecilia bloeit als nooit tevoren

Door Tim van Sintfiet

Een vriendengroep richtte begin vorige eeuw een toneelclub op. Enkele
jaren later werd er muziek aan toegevoegd. Fanfare St. Caecilia viert haar
120-jarig jubileum. „We zijn nog steeds een groep vrienden.”

 - Die groep is inmiddels wel een stuk groter geworden. Waar veel

korpsen kampen met teruglopende ledenaantallen, bloeit de fanfare uit

Broeksittard als nooit tevoren. In het vernieuwde Forum in Sittard wordt dat op

1 oktober duidelijk. „Met de hele vereniging gaan we een unieke jubileumshow

neerzetten. Door de coronapandemie weliswaar een jaar te laat, maar dat mag

de pret niet drukken”, zegt voorzitter Henri Latour.

SITTARD

Actieve werving

De vereniging telt ruim honderd leden en de gemiddelde leeftijd is 26 jaar.

„Een tijd terug zaten we in een dal. Toen besloten we te focussen op jongeren.

Die aanpak werpt zijn vruchten af.” St. Caecilia, vernoemt naar de

beschermheilige van de muziek, heeft nu zo’n zeventig jeugdleden. Die worden

Henri Latour is voorzitter van de fanfare die altijd een vriendengroep is gebleven.  
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bereikt door actieve werving. „Dat gebeurt onder meer door muzieklessen op

basisscholen aan te bieden”, legt Latour (39) uit. Zelf kwam de voorzitter op

zijn achttiende via diezelfde lessen bij de fanfare terecht.

Plezier voorop

De vereniging kent een mix aan muzikanten. „Want iedereen is welkom. Het

niveau is van ondergeschikt belang, plezier staat voorop. We kunnen je altijd

wel ergens inpassen.” Het onderscheidt de fanfare van andere orkesten.

Verwacht hen dus niet op een concours of bij het WMC. „Je vindt ons eerder op

de markt in de stad . Ook organiseren wij concerten op bijzondere locaties met

bijzondere samenwerkingen.”

In de outfits is de vereniging ook vernieuwend. „Die zijn gloednieuw. We

hebben ze vorig jaar laten maken voor ons jubileum. De pakken hebben we

bekostigd via een actie van de Vriendenloterij.”

Het kostuum onderscheidt de fanfare van andere korpsen, omdat er geen

hoofddeksel bij zit. „Sommigen ervaarden dat als hinder bij het spelen. Nu

hebben we een net pak met logo, dat zorgt voor een moderne uitstraling.”

Tijdens een muzikale reis om de wereld komt op 1 oktober alles bij elkaar, en

speelt St. Caecilia voor één van de eerste keren in de nieuwe outfits. „We

spelen muziekwerken van Spanje tot China. Het wordt heel bijzonder.”

Tickets: www.fanfarestcaecilia.nl

https://www.fanfarestcaecilia.nl/

