Hallo leden van de fanfare en drumband!
Wat hebben we alweer achter de rug?
Kerstconcert
Ook het kerstconcert is weer achter de rug. In de kerk staan de
banken weer op de plaats en lijkt alles weer normaal. Tweede
kerstdag was dit niet zo. Toen was er een concert van de fanfare, de drumband, Wim
Vullers met de draaiorgel en enkele zanggroepen in Koningslust. Dit was ook in het
dorp bekend en de kerk was dus weer goed volgelopen.
De mis werd ingeleid door draaiorgelmuziek van Wim Vullers. Daarna werd er
afwisselend muziek gemaakt en gezongen door de koren en de mensen van fanfare
en drumband. Tussen dit alles door was er ook plaats voor samenzang en een
toespraak van Jan Schers. Op het einde werd er een lied gespeeld en gezongen
door alle deelnemende muziekanten samen.
Al met al kunnen we dus terugkijken op een goed geslaagd kerstconcert, dat leuk
was voor zowel de muziekanten, als voor de mensen die naar de kerk waren
gekomen om te luisteren.
Nieuwjaarsconcert
Het nieuwjaarsconcert was dit jaar op zondag 8 januari 2006!
Het werd dit jaar door Bel Canto uit Helden en fanfare E.M.M uit Koningslust
verzorgd. Om 11 uur werd er begonnen in de kerk van Panningen met het koor. Bel
Canto zong 5 liederen. Tussen het koor en de fanfare had de burgemeester nog een
mooi woordje voor ons klaar.
Daarna speelde de fanfare 4 nummers. Als einde hadden we een speciaal slot.
Samen brachten Bel Canto en de fanfare het nummer Conquest of paradise ten
gehore. Daarmee werd het concert fantastisch gesloten. Het publiek heeft er zeker
weten van genoten.
Zelf kunnen we terugkijken op een geslaagd nieuwjaarsconcert!
Play-in
Ook dit jaar vond de inmiddels bekende Play-in weer plaats. De jeugdige muzikanten
van de gemeente Helden kwamen bij elkaar om met zijn allen de hele dag muziek te
maken. De hele dag repeteerden ze in verschillende groepen, waarna s middags het
gehele gezelschap bij elkaar gevoegd werd voor een generale repetitie met als
afsluiting een geweldig concert dat om ongeveer 17.00 uur van start ging. Dit alles
vond plaats in het Bouwens van der Boije college.
Al met al, de vrijwilligers en de muzikanten kunnen terugkijken op een geweldige 7e
Play-in.

Wat staat er voor de deur?
Drumbandconcert
A.s. zondag heeft de Drumband een concert. Dit doen ze niet alleen. De drumfanfare
en majarettes uit Overloon komen het feest nog feestelijker maken. Als klap op de
vuurpijl komen de showdansers van Koningslust ook nog aan de beurt om een
Heb je iets waarvan je vindt dat dit in de nieuwsbrief of in het bledje moet komen?
Mail het door naar Lieke Lemmen, dan komt het altijd goed.

geweldige dans uit te voeren. De Mc Laren Pipe Band uit Venlo draagt ook een
steentje bij aan dit geweldige muziek spektakel.
Al deze activiteiten vinden plaats in dorpshuis de Sprunk. Aanvang is om 13.15 uur.
Dit is iets wat u niet mag missen
Prinsenreceptie
A.s zondag 12 februari is de receptie van prins Peter II. Ook de fanfare zal hier zoals
altijd een serenade brengen. Hoe laat je bij zaal Juliana moet zijn, wordt op de
repetitie bekend gemaakt. Hou dit dus goed in de gaten!

Overige mededelingen.
Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 13 maart a.s. zullen er enkele oude instrumenten
verdeeld worden onder de aanwezigen. Wanneer er veel belangstelling voor is,
worden de instrumenten verloot.
Naam van de nieuwsbrief
Er zijn verschillende namen binnengekomen bij de PR-commissie. Omdat het een
nieuwsbrief is voor en door de leden, willen we jullie allemaal vragen om jullie
gedachten te laten gaan over de ideeën die we binnen gekregen hebben. In de
bijlage zien jullie alle binnengekomen ideeën voor een naam en een logo. Geef even
duidelijk aan welke jij het beste vindt. Stop deze dan in het postvak van de PRcommissie, dan zien we in de volgende nieuwsbrief welke de winnaar is geworden.
Concertreis commissie
Er is een nieuwe commissie opgericht namelijk een concertreiscommissie. Deze
heeft als doel het organiseren van een meerdaagse reis naar het buitenland waar
ook concerten worden gegeven. Natuurlijk zal er ook tijd zijn voor de nodige
ontspanning.
Adlle groepen van de fanfare en drumband zijn vertegenwoordigt in deze commissie
voor wat betreft leeftijd, fanfare/drumband, bestuur. De commissie bestaat uit:
Evelien Gommans, Aukje van Dommelen, Roel Wijnands, William Joosten, Huub
Derix, Piet Berkers en John Boots

Thema van de maand:
Kom op tijd voor de repetities!
Er is gebleken dat tijdens de repetities soms erg veel gepraat wordt. We willen
iedereen erop wijzen dat dit ook tijdens de pauze kan. Wanneer het stil is tijdens de
repetities, kunnen we de tijd die we hebben, ook goed gebruiken!
Probeer dus stil te zijn en wijs andere mensen hier ook op.

Belangrijke data om te noteren!!!
12 februari
12 februari
28 februari
13 maart

Concert drumband in Koningslust met: Overloon, St. Theobaldus,
Mclaren Pipeband, marjorettes en dansgarde
Prinsenreceptie van prins Peter II
Carnaval, geen repetitie
Jaarvergadering
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