Infoboekje Fanfare en Drumband EMM Koningslust
Beste lezer,
Met dit boekje willen wij je graag informeren over allerlei zaken die
binnen onze fanfare en drumband plaatsvinden. Zo kun je
ontdekken hoe de vereniging is ontstaan, en krijg je informatie
over de opbouw en de structuur binnen onze vereniging. Hierbij
wordt de inhoud en het werk van de diverse commissies kort
uitgelegd. Verder krijg je een overzicht van de diverse onderdelen
binnen de fanfare en de opleidingsmogelijkheden daarbij. Wij
hopen dat de gegeven informatie je uitnodigt om lid te worden van
onze vereniging. Mocht je na het lezen van deze informatie wel
geïnteresseerd zijn maar nog niet overtuigd, dan is het zelfs
mogelijk kosteloos een proef-lidmaatschap aan te gaan om op die manier te ervaren hoe het is
om lid te zijn van onze fanfare.

Kortom, ik hoop dat deze informatie jullie zal overtuigen van het nut van de fanfare en de
drumband binnen de gemeenschap Koningslust en hoe leuk het is hier lid van te zijn. Misschien
dat het je aanzet tot gerichte actie naar een lidmaatschap als leerling, muzikant of zelfs
bestuurslid van onze vereniging. Mocht je interesse zijn gewekt, dan kan je altijd contact
opnemen met ondergetekende of iemand anders van het bestuur. Bezoek ook eens onze
website: www.fanfarekoningslust.nl
In ieder geval wens ik je veel leesplezier in deze brochure.

Han Loozen,
Waarnemend voorzitter

Organisatie fanfare
Waarnemend voorzitter: Han Loozen
Secretaris: Piet Berkers
Penningmeester: Theo Peeters

Commissie Jeugdzaken:
Gertie Lemmen
Riet Hunnekens
Dorothé Verhaegh

 077-8509878 @ gertielemmen@hotmail.com
 077-4652125 @ wpjhunnekens@home.nl
 077-4651876 @ dorotheverhaegh@home.nl
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De Fanfare en de Drumband
Het stukje over de Fanfare en de Drumband kan het beste begonnen worden met een kijkje in
het verleden. Dit verleden is voor beide afdelingen verschillend, vandaar dat er eerst iets over
de geschiedenis van de Fanfare wordt verteld, en vervolgens zal het verleden van de drumband
nader belicht worden. Nadat dit gebeurd is zal wat algemene informatie worden gegeven over
waar de Fanfare en Drumband zich mee bezighoudt. Als laatste wordt een overzichtelijke tabel
met de repetitietijden gegeven.
De Fanfare; Van vroeger tot nu
Op 11 april 1945, net na de bevrijding van
Koningslust, werd een vergadering belegd met als
doel de zangvereniging op te heffen en een
muziekvereniging op te starten. Met de steun van
de broeders en de inzet van voorzitter Willem
Joosten (de Sjoester) werd met algemene
stemmen besloten om de zangvereniging om te
turnen in een muziekvereniging. Vanaf dat
moment was de fanfare een feit.
Nu nog een naam voor de nieuwe vereniging. De beide oversten kwamen met een voorstel,
Eendracht Maakt Macht. Unaniem werd de naam aangenomen. De eerste contributie werd
vastgesteld op f 0,10 per week. Dit was natuurlijk niet toerijkend. Tal van activiteiten werden
georganiseerd om aan geld te komen. Hiervan werd het instrumentarium uitgebreid.
Nadat er muzikanten en instrumenten waren, werd
het de hoogste tijd voor een dirigent. De eerste
dirigenten moesten zangers leren spelen op een
instrument. Stap voor stap werd het niveau omhoog
gekrikt. Vanaf 1951 werd er deelgenomen aan de
concoursen. Gestart werd er in de 4e afdeling. In
1990 bereikte men de afdeling uitmuntend. Later is
de naam van deze afdeling veranderd in 3e divisie. In
2010 is de fanfare teruggegaan naar de 4e divisie.
Momenteel bestaat de fanfare uit zo’n 35 actieve
muzikanten. Daarnaast is er een jeugdorkest actief. Hierover wordt later meer verteld.
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De Drumband; Van vroeger tot nu
Een oprichting van de drumband
heeft eigenlijk nooit plaatsgevonden.
In 1948 is er een eerste instructeur
aangesteld die les gaf aan 4
tamboers. Maar met de drumband
wilde het maar niet vlotten. In 1959
werd
er
een
ledenwerfactie
gehouden waardoor we enkele
nieuwe leden mochten begroeten. Een tegelijk gehouden inzamelingsactie voor instrumenten
slaagde geweldig. Toch ging het met de drumband nog allemaal zeer moeizaam. In 1963 werd
een vakbekwaam instructeur aangetrokken en werd de repetitiemethode drastisch gewijzigd.
Na twee jaar intensief oefenen namen ze, gestoken in nieuwe uniformen, voor het eerst deel
aan een concours. Een 2e prijs in de derde divisie was het resultaat. Dit was het begin van een
succesvolle periode. In deze tijd groeide de drumband naar een korps van 18 tamboers plus
tamboer-maître. In 11 jaar tijd promoveerde de drumband van de derde naar de eerste divisie.
Na het plotseling overlijden van de instructeur kwam er helaas weer de klad in. Inmiddels
hebben we weer een aardige groep slagwerkvrienden van in totaal 12 man. Zij spelen met de
drumband op een 4e divisie niveau.
Algemeen
Iedereen heeft wel eens de Fanfare of de Drumband van Koningslust horen spelen. Dit kan
tijdens Sint Maarten, Koninginnedag, de communie, het inhalen van bijvoorbeeld Sinterklaas of
de jeugdvierdaagse geweest zijn. Ook worden er met grote regelmaat serenades in het dorp
verzorgd. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de prinsenreceptie van de Brookhaze.
De grotere optredens die EMM binnen Koningslust verzorgt worden concerten genoemd.
Mooie voorbeelden hiervan zijn de groots opgezette moeder of Vaderdag concerten die sinds
enkele jaren gehouden worden in de nieuwe stijl. Met de nieuwe stijl wordt bedoeld dat het
een concert is waaraan naast de Fanfare, de Drumband en het jeugdorkest meerdere
verenigingen van zowel binnen als buiten Koningslust deelnemen. Voor de versiering wordt een
speciaal daarvoor opgerichte groep gevraagd waardoor het iedere keer weer een spetterend
“totaalconcert” is.
Af en toe komt het ook wel eens voor dat de fanfare of de Drumband een concert houdt
waaraan slechts een van de twee deelneemt. Zo verzorgt de Fanfare jaarlijks een lente-, herfstof nieuwjaarsconcert samen met een andere muziekvereniging uit de gemeente Helden. De
Drumband daarentegen heeft zo nu en dan eens een concert met een andere vereniging die op
dat moment een concert met hen wil geven.
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Naast activiteiten in Koningslust hebben zowel Fanfare als Drumband ook concerten buiten het
dorp. Ieder jaar proberen we op Peeltoernooi te gaan. Dit zogenoemde “meister Rongen
Peeltoernooi” vindt jaarlijks plaats in juni, en is een concert waarbij een jurybeoordeling wordt
gegeven. De Fanfare en de Drumband gaan hier apart van elkaar naartoe, maar het principe is
exact hetzelfde. Ook hebben we om de vijf jaar een bondsconcours. Dit kan plaatsvinden in
binnen- of buitenland. Op dit concours gaat het om promotie, handhaving of degradatie. Om
deze reden is het concours dan ook altijd het absolute hoogtepunt.
Een andere activiteit die hier absoluut genoemd moet worden is de concertreis. Iedereen die
dit wel eens mee heeft mogen maken is vast en zeker zeer te spreken over deze activiteit. Bij
een concertreis gaat de hele vereniging een weekend naar een verre plek, bijvoorbeeld in
Duitsland, om een paar concerten te geven. Natuurlijk is er naast de concerten van alles
geregeld. Voorbeelden hiervan zijn een bezoek aan een dierentuin, een Duitse feesttent of
discotheek, de hotelbar of een mooie stad. Meestal wordt zo’n weekend doorgebracht in een
jeugdherberg.
Om de gezellige sfeer binnen de vereniging te
behouden, organiseert de vereniging ook wel
eens een leuk feestje. Denk maar eens aan de
Fanfarefeesten die elk jaar in augustus
gehouden worden op het kerkplein. Voor de
leden van EMM vindt er ieder jaar in
november een Cecilia-avond plaats. Dikwijls
wordt er aan deze avond een thema
gekoppeld. Afhankelijk van dit thema
verschijnen de bezoekers dan in de raarste
outfits.
Repetitietijden
De repetitietijden van de Fanfare, de Drumband en het jeugdorkest zijn hier beneden
overzichtelijk weergegeven in een tabel.

Fanfare
Drumband
Jeugdorkest

Begintijd
19.30 uur
19.30 uur
18.30 uur

Eindtijd
21.30 uur
21.00 of 21.30 uur (afwisselend)
19.15 uur

Dirigent
Willem Lindelauf
Leon Nevels
Willem Lindelauf

De drumband oefent afwisselend tot 21.00 uur en tot 21.30 uur. Dit is omdat eens in de twee
weken een aantal drummers mee oefenen met de Fanfare. Op deze manier blijft de
samenwerking goed, en heeft de Fanfare ook beschikking over voldoende slagwerk.
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Bestuur en organisatie EMM
De fanfare wordt geleid door een 9-tallig bestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter,
secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en bestuursleden. Het bestuur regelt de algemene
zaken en wordt hierbij ondersteund door diverse commissies. Deze commissies zijn hieronder
opgesomd:







Muziekcommissie
Commissie jeugdzaken (voorheen beheerraad)
Commissie fanfarefeesten
Commissie PR/sponsoring
Concertreis commissie
Pret EMM’ers (organisatie feesten e.d.)

De commissies werken zelfstandig. In iedere commissie zit een bestuurslid dat na een
commissie- vergadering verslag uitbrengt in het hoofdbestuur. Zo worden de lijnen kort
gehouden en kunnen er directe besluiten worden genomen. Verder worden de commissies
bemand door leden en vrijwilligers van de fanfare. Alle bovengenoemde commissies worden
hieronder kort toegelicht. De commissie jeugdzaken zal iets uitgebreider worden behandeld
omdat dit de commissie is waarmee nieuwe leden het eerst te maken krijgen.

De muziekcommissie
Zij houden zich bezig met het muzikale gedeelte binnen de vereniging. Denk hierbij aan
muziekkeuze, instrumentenbeheer, bijhouden muziekmappen, verzorgen muziekarchief,
opvang jeugdige muzikanten, bezetting in het korps enz. Naast een aantal leden zijn ook beide
dirigenten actief in deze commissie.
De commissie fanfarefeesten
Deze commissie regelt en verzorgt voor het overgrote gedeelte de fanfarefeesten. Denk hierbij
aan het regelen van de tent en toebehoren, het geluid, de muziek tijdens de feesten, inkopen
drank en spijs, regelen vergunningen enz.
De commissie PR/sponsoring
Zij zorgen ervoor dat de vereniging naar buiten treedt. Denk hierbij aan de stukjes bij “Nieuws
uit Koningslust” die in het Heldens nieuws verschijnen. Verder verzorgen zij alle voorkomende
PR werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de reclame die gemaakt wordt voor de fanfarefeesten.
Deze commissie heeft ook dit infoboekje opgemaakt en samengesteld. Ook zorgt de commissie
PR ervoor dat er regelmatig een “Notenkraker” uitkomt. Zowel voor de fanfarefeesten als voor
de vereniging in het algemeen, zorgt de commissie voor een stukje sponsoring. Op die manier
kunnen de kosten voor de leden laag blijven.
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De Concertreiscommissie
Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van concertreizen. Hiervoor wordt er een
programma samengesteld om door de fanfare en drumband te worden uitgevoerd op een door
hun uitgezochte locatie. Ook zorgen zij voor het minder officiële gedeelte van de reis.
De Pret EMM’ers
Deze groep mensen zorgt voor het plezier binnen de vereniging. De afsluiting voor de vakantie
en het Ceciliafeest zijn hiervan de meest bekende feestjes.
De commissie jeugdzaken
Deze commissie regelt alle zaken die met opleiding te maken
hebben. Hij komt pas in beeld als de leerlingen buiten de
gebruikelijke muziekles die onder schooltijd plaatsvindt, verder
willen met een muziekopleiding. Vooral de jeugd die begint met
muziek maken heeft geregeld te maken met de commissie. Zij
zorgen er bijvoorbeeld voor dat de leslokalen beschikbaar zijn
voor een muziekles. Ook zorgt de commissie jeugdzaken ervoor
dat de leerlingen weten hoe laat ze muziekles hebben. Het
doorgeven van wijzigingen in lestijden, locaties etc. valt ook
binnen de verantwoordelijkheid van deze commissie. Naast
deze dingen ziet de commissie jeugdzaken erop toe dat de leerling vorderingen maakt. Ook
wordt er gelet op het functioneren van de docenten. Wanneer je muziekles krijgt, wil je ook
soms een optreden verzorgen. De commissie jeugdzaken regelt deze optredens. Zijn deze
buiten het dorp, dan wordt er natuurlijk ook voor vervoer gezorgd. Hiernaast zorgt de
commissie ervoor dat er instrumenten voor de jeugd beschikbaar zijn en worden onderhouden.
Daarnaast is de commissie het aanspreekpunt van
zowel ouders en leerlingen naar de docent toe, als
andersom. Tijdens de opleiding is het mogelijk voor de
ouders om iedere eerste lesdag van de maand een les
mee te volgen. Hier kunnen dan eventuele vragen
direct aan iemand van de commissie of aan de docent
gesteld worden. Kortom: De commissie jeugdzaken
zorgt ervoor dat leerlingen opgevangen en begeleid
worden tijdens hun muzikale opleiding.
Zoals gezegd zorgt de jeugdcommissie voor de
informatievoorziening naar de beginnend jeugdleden. Hieronder volgt een kort overzicht
waarin onder andere de opleiding, de mogelijkheden en enkele andere interessante zaken
worden uitgelegd
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De Opleidingen
In het begin werden de opleidingen verzorgd door de dirigenten. Geleerd werd er tijdens de
repetities. Vanaf eind 1973 werden de eerste jeugdleden opgeleid. Zij kregen eerst blokfluitles
en daarna een muziekinstrument. In het begin werd hier goed gehoor aan gegeven. Helaas
werd na jaren de belangstelling minder. In het voorjaar van 1986 besluit het bestuur om de
opleiding te laten verzorgen door de stichting Kreato. Vanaf dit moment komt er ook een
commissie jeugdzaken die alle zaken met Kreato en de jeugd gaat regelen. Door deze
professionelere aanpak werden de lessen nu kostbaarder. Gelukkig was de gemeente
meedenkend en subsidieerde de kosten voor 75%. Helaas is dit percentage inmiddels
afgenomen.
Momenteel wordt de opleiding nog steeds vakkundig verzorgd door Kreato. Alleen is de aanpak
iets gewijzigd. De gemeente Helden heeft in samenwerking met Kreato een programma
opgesteld om iedere leerling van de basisschool een AMV opleiding te geven.
AMV staat voor Algemene Muzikale Vorming. Na dit muziekjaar worden de leerlingen in de
gelegenheid gesteld om 1 jaar blokfluitopleiding te volgen. Na dit jaar kunnen de “muzikanten”
kiezen voor een verdere muzikale opleiding op een instrument. Dit kan zijn in het slagwerk of
op een blaasinstrument. Dit alles wordt gecoördineerd door de commissie jeugdzaken.
Tijdens de opleiding kunnen de leerlingen hun kunnen tonen op de voorspeelmorgen, die
jaarlijks in Koningslust gehouden wordt. Verder hebben ze de mogelijkheid om tijdens het POP
(Peel en Maas Open Podium) alleen of in groepsverband te musiceren. Ook wordt er jaarlijks
door de muziekverenigingen van Peel en Maas een PLAY-IN georganiseerd. Dit is een dag lang,
samen met andere muzikanten uit de gemeente, repeteren om aansluitend een slotconcert te
verzorgen. Jaarlijks trekt dit meer dan 100 muzikanten.
In 2007 heeft het bestuur van Koningslust ervoor gezorgd dat er een jeugdorkesttreffen
georganiseerd werd. Dit is inmiddels traditie geworden in het laatste weekend van september
Omdat we van mening waren dat onze jeugdige
muzikanten weinig kansen hebben hun kunnen te tonen
hebben we besloten om een jeugdorkest op te richten.
Deze groep repeteert vooraf aan de grote repetitie op de
maandagavond van 18.30 tot 19.15 uur. Voor de iets
gevorderden is er de mogelijkheid om zo door te stromen
naar de “grote” fanfare.
Door het jeugdorkest worden ook optredens verzorgd. Ze
spelen met de grote concerten mee en ook jaarlijks tijdens
een mis en het jeugdorkesttreffen.
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Welke mogelijkheden zijn er voor de nieuwe muzikanten?
Na een jaar blokfluit is het mogelijk om voor een instrument te kiezen. Twee richtingen kunnen
dan gekozen worden. Een blaasinstrument of een slagwerk instrument. Deze groepen zijn weer
verder onder te verdelen. Alvorens een keuze wordt gemaakt, wordt er door deskundigen van
Kreato een advies gegeven welk instrument voor welke leerling geschikt is. Dit advies hoeft niet
bindend te zijn. Leerlingen die een half jaar les hebben gehad, kunnen met het jeugdorkest mee
gaan doen. Over het algemeen mag je na het behalen van het A-diploma bij de “grote”
drumband of fanfare mee gaan doen (soms zelfs eerder). De drumband oefent wel apart van de
fanfare en heeft ook haar eigen muziekstukken. Twee keer in de maand repeteert de drumband
samen met de fanfare. Gezamenlijke marsen worden dan geoefend. Enerzijds zijn er marsen die
vaak op straat gespeeld worden en anderzijds zijn er concertwerken die tijdens concerten
gespeeld worden.
Wat heeft de vereniging jullie te bieden?
Drumband en Fanfare EMM zorgen ervoor dat iedere aankomende muzikant de beschikking
krijgt over een instrument. Dit kan zijn een blaasinstrument of een trom (in het begin een
oefenpad). Ook wordt er via de vereniging de oefenboeken verstrekt. Daarnaast zorgt de
vereniging voor de oefenruimte. Samen met de docent wordt in overleg een repetitietijd
afgesproken. De vereniging zal er via de commissie jeugdzaken alles aan doen om het
organisatorisch zo goed mogelijk te laten verlopen.
Hoe vinden de jeugdleden het bij de fanfare en drumband?
De meeste jeugdleden die bij de fanfare of de drumband
komen/zitten vinden het leuk. Ze vinden het leuk omdat ze
vooral samen met vriendjes of vriendinnetjes muziek kunnen
maken. Ze vinden het bovenal leuk om een instrument te
bespelen. En we zorgen ervoor dat er op een prettige wijze
geoefend wordt. Ook de muziekkeuze bepaalt voor een groot
gedeelte de animo. Daarnaast worden er buiten de muziek om
andere activiteiten georganiseerd.
Sommige vinden in het maken van muziek een grote uitdaging
om bijvoorbeeld een diploma te halen, of een goede
beoordeling op het Peeltoernooi te krijgen. Maar hiervoor moet er natuurlijk wel geoefend
worden, en dat vinden jeugdleden af en toe iets minder leuk. Men is eigenlijk al zo druk met
andere zaken.
Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat er geoefend wordt, anders leer je niet zo veel bij, en
kom je achter te liggen, waardoor je het misschien niet meer zo leuk vindt. Net als bij sporten is
trainen erg belangrijk. Daarom doet de commissie jeugdzaken er alles aan om het voor jullie zo
plezierig mogelijk te houden. Want iets wat leuk is, doet men ook graag.
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Wist je dat?
♫ de fanfare over een groot aantal vrijwilligers beschikt. Jaarlijks kunnen we een beroep
doen op meer dan 100 vrijwilligers die zich op welke manier dan ook inzetten voor de
drumband en fanfare
♫ de fanfare in 1945 is opgericht
♫ hierdoor de zangvereniging werd opgeheven
♫ Dhr. L. Derkx, het plaatselijke schoolhoofd, de eerste dirigent was
♫ de eerste contributie werd vastgesteld op f 0,10 per week
♫ in 1948 de eerste uniformen werden aangeschaft
♫ de eerste opleidingen tijdens de repetities gegeven werden
♫ er vanaf 1973 werd begonnen met een “echte” opleiding
♫ dit toen ook begon op de blokfluit
♫ vanaf 1986 de stichting Kreato de opleiding overnam
♫ zij nog steeds de opleiding op een vakkundige wijze verzorgen
♫ door deze opleidingen het muzikale niveau omhoog ging
♫ dit te merken was aan de resultaten die behaald werden tijdens de concoursen
♫ de fanfare ooit is opgeklommen tot de 3e divisie
♫ de drumband zijn hoogtepunt kende in 1979
♫ zij momenteel hard aan werken zijn om hogerop te komen
♫ er sinds kort ook een jeugdorkest is
♫ zij ’s maandags repeteren voor de “grote”
drumband en fanfare
♫ er ook een hofkapel bestaat
♫ zij al vanaf 1954 actief zijn
♫ zij vooral erg druk zijn tijdens de carnaval
♫ hier de gezelligheid voorop staat
♫ de fanfarefeesten ook gezellig zijn
♫ deze al vanaf 1970 worden georganiseerd
♫ er voor deze feesten jaarlijks meer dan 1000
vrijwilligers uren besteed worden
♫ de feesten nog steeds een begrip zijn in de regio
♫ er ieder jaar ook een Ceciliafeest gehouden wordt
♫ dit feest de laatste jaren een thema heeft
♫ tijdens dit feest de jubilarissen van de vereniging worden gehuldigd
♫ in 2005 Sjeng Berkers werd gehuldigd met zijn 60-jarig lidmaatschap
♫ hij dus lid is vanaf de oprichting
♫ de vereniging verschillende dorpsactiviteiten muzikaal opluistert
♫ denk maar aan het inhalen van de communicantjes, of de Koninginnedagviering en de
optocht tijdens het sint Maartensfeest
♫ zij altijd klaar staan voor de gemeenschap Koningslust
♫ zij dit uiteraard met veel plezier doen
♫ daarnaast ook activiteiten heeft binnen de Heldense gemeenschap
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♫ er veel meer informatie staat in het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 50 jarig
bestaan is uitgekomen
♫ de voetbalvereniging net zo oud is als de fanfare
♫ zij daarom samen een jubileumboekje hebben gemaakt en samen feest hebben gevierd
♫ dat er nog meer informatie staat op de website van de fanfare
♫ deze te vinden is onder: www.fanfarekoningslust.tk
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