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Van harte welkom bij het pre-concours. 
Dit jaar vindt de 5e editie van het pre-concours plaats, waarbij het ontwikkelen 
van orkesten centraal staat. De formule om orkesten in aanloop naar een 
concertwedstrijd of als tussentijdse  evaluatie de mogelijkheid te bieden tot een 
beoordeeld optreden, is succesvol gebleken.  En dat motiveert ons als vereniging 
om dit evenement zowel dit jaar als ook komend jaar weer te organiseren. 
We zijn erg trots dat er dit jaar 7 korpsen meedoen met in totaal meer dan 300 
muzikanten. 
De heer Alex Schillings hebben we bereid gevonden om zorg te dragen voor goede 
feedback voor de deelnemende orkesten. 
Rest ons nog om alle korpsen van harte succes te wensen met hun uitvoering zowel 
vandaag als ook later dit jaar tijdens de concertwedstrijden.

Namens Bestuur en Leden van Fanfare Heide Echo Knegsel,
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Leonie Heezemans 
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Alex Schillings werd in 1957 te Gulpen, Zuid Limburg, geboren. Na het voltooien 
van de muziekschool te Maastricht ging hij AMV, trompet en hafabra-directie 
studeren aan het Maastrichts Conservatorium.  In 1983 behaalde hij het 
diploma Uitvoerend Musicus HaFaBra-Directie aan het zelfde conservatorium. 
In 1985 won hij tijdens de Internationale Dirigenten Wedstrijd van het WMC te 
Kerkrade de zilveren dirigentenstok. Ook daarna won hij nog met vele orkesten 
prestigieuze prijzen.
Alex is gastdirigent bij verschillende orkesten. Sinds 2011 is hij o.a. gastdirigent 
bij de fameuze Banda Sinfonica Portuguesa.
Als hoofdvakdocent hafabra-directie is hij momenteel werkzaam aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag en de Hogeschool voor de Kunsten 
te Zwolle. Ook geeft hij vele internationale workshops bij gerenommeerde 
conservatoria en orkesten.
Sinds begin jaren negentig is Alex Schillings lid van juryteams van nationale 
en internationale concertconcoursen voor blaasorkesten. Sinds februari 2013 
is hij voorzitter van de Bond van Orkestdirigenten.
Vandaag zal Alex in samenwerking met de BBM de workshop "Op weg naar 
een concours - hoe maak je er iets moois van" verzorgen.

Alex Schillings  



Fanfare Heide Echo - Knegsel

Is een jonge, bruisende muziekvereniging die bestaat uit orkesten met ‘voor elk wat wils’: 

• een volwassen Fanfareorkest dat uitkomt in de derde divisie, en sinds februari 2019 speelt onder leiding 
van dirigent Rodin Rosendahl uit Barendrecht,

• een gezellige kapel die in de regio graag van zich laat horen, 
• een jeugdorkest, waarin de jeugd uit Knegsel en Wintelre samen een enthousiaste club vormen,
• een heus pieporkest voor onze jongste leden,
• en mini-, muziek- en opmaatjes die op een speelse wijze kennismaken met muziek. 

Het ledenbestand van de vereniging gaat de laatste jaren ook over haar dorpsgrenzen heen. Dit maakt dat 
de vereniging een stabiele en prominente plaats heeft binnen de dorpsgemeenschap en ook daarbuiten van 
zich laat horen. De fanfare wisselt haar traditionele serenades en uitwisselingsconcerten af met wedstrijden, 
concoursen, uitdagende en innovatieve concerten, concertreizen en dagjes weg. Deze combinatie van 
verschillende activiteiten – en de vele activiteiten van het jeugdorkest- spreekt de muzikanten aan en 
zorgt voor een goede sfeer en drive binnen de vereniging. Fanfare Heide Echo is dan ook een veelzijdige, 
springlevende vereniging in de Brabantse Kempen. 

Programma
1. Mercury - Jan van der Roost
2. Purcellian Fantasia - Jan de Haan



Muziekvereniging Eindhoven West

Muziekvereniging Eindhoven West (afgekort MEW) staat sinds 10 jaar onder leiding van 
dirigent Reinhard Wind. MEW bestaat uit een voltallig harmonieorkest, een opleidingsorkest 
en een blaaskapel. De harmonie is kort na de tweede wereldoorlog opgericht door een 
aantal enthousiaste muzikanten om de bevrijdingsfeesten een muzikaal tintje te geven. Wij 
vieren dus volgend jaar ons 75-jarig jubileum.
Momenteel bestaat het orkest uit ruim vijfenveertig muzikanten.

Programma
1. La Storia - Jacob de Haan
2. Rapunzel - Bert Appermont

Pre-concours 2020
zondag 25 oktober

Opgeven kan via www.heideeecho.nl 



Muziekvereniging Arti - Oirschot

Het A-orkest van muziekvereniging Arti uit Oirschot is een club van 50 enthousiaste amateurmusici, die repeteren 
aan een veelzijdig muzikaal programma. Het orkest speelt originele composities voor blaasorkest, maar er wordt 
ook een lichter repertoire muziek gespeeld. Jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Nieuwjaarsconcert 
en het jaarlijkse optreden voor de Oirschotse gemeenschap tonen de diversiteit van het orkest. In 2018 vierde 
het orkest het 175 jarig bestaan met een zomeravondconcert in samenwerking met het Orkest Koninklijke 
Luchtmacht. Sinds 2017 is Karin Janssen de dirigent van het A-orkest van Arti.

Karin Janssen, geboren in 1974 te Noorbeek, kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. Zij studeerde fluit 
aan de conservatoria te Maastricht en te Tilburg. Daarna startte Karin haar opleiding tot dirigent HAFABRA 
aan het Noord-Nederlandse Conservatorium te Groningen. In 2003 studeerde zij daar met zeer goed resultaat 
af. Tijdens en na haar studie nam Karin regelmatig deel aan masterclasses, o.a. van Eugene Corporon (VS), 
Jan Cober (NL), en David King (GB). Op dit moment is Karin dirigent bij muziekvereniging Arti uit Oirschot en 
harmonie St. Gerardus Heksenberg te Heerlen.

Programma
1. Irish Tune from County Derry   Percy Grainger
2. Saga Maligna     Bert Appermont
3. Loch Ness    Johan de Meij



Koninklijke Harmonie MVC - Udenhout

Koninklijke Harmonie Moed Volharding Cecilia, opgericht in 1842, is een actieve 
vereniging die niet alleen voor de leden van de harmonie, maar ook voor de Udenhoutse 
dorpsgemeenschap niet weg te denken is. De afgelopen jaren heeft de harmonie veel van 
zich laten horen tijdens verschillende concerten en feestelijke gelegenheden.
Op dit moment bestaat de harmonie uit ongeveer 100 leden, van alle leeftijden, verdeeld 
over drie orkesten. Vandaag laat het groot harmonieorkest van zich horen. 

Dit orkest staat onder leiding van Tom Koster. Tom Koster (1977) uit Eindhoven studeerde 
aan het Fontys conservatorium in Tilburg, trombone bij Henri Aarts en HaFa-directie bij Hardy 
Mertens. Trombonelessen volgde hij bij o.a. Christian Ansink, Pierre Volders, Jörgen van Rijen 
en Bert Boeren, directielessen volgde hij bij Jos van de Braak en Ivan Meylemans. 
In 2002 werd hij als trombonist aangenomen bij het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht in 
Vught, inmiddels heet dit orkest Fanfare ‘Bereden Wapens’. 
Als trombonist was Tom regelmatig gastsolist bij diverse orkesten en speelde veel in 
kamermuziekensembles, waaronder trombonekwartet “Apollo”.
Als dirigent was hij verbonden aan diverse verenigingen in Eindhoven, Veldhoven, Helmond 
en Deurne. Op dit moment is hij dirigent bij harmonie Moed en Volharding Cecilia uit 
Udenhout, trombone-ensemble Occasional Bones en hij is plaatsvervangend dirigent bij de 
Fanfare ‘Bereden Wapens’. 

Programma
• Shalom – Philipe Sparke
• Castles and Legends – Thomas Doss
• Noah’s Ark – Bert Appermont



De percussiegroep van Fanfare Wilhelmina is een gezellige en muzikale groep met een grote variatie in leeftijd. 
Met deze mengeling van jong en oud slagwerktalent speelt de percussiegroep sinds 2011 op het hoogste niveau. 
De percussiegroep presenteert zich door het jaar heen bij verschillende gelegenheden. Regelmatig wordt samen 
met het blaasorkest serenades gegeven en worden feestelijke gelegenheden in het dorp opgeluisterd. Daarnaast 
presenteert de percussiegroep zich elk jaar op verschillende concerten. Door het gebruik van melodische- en 
verschillende percussie instrumenten is de percussiegroep in staat om een breed genre aan muziek ten gehore te 
brengen. Zo komen enerzijds tijdens het slagwerkevent DRUMMANIA! (avondvullende show aangevuld met een 
combo, blazerssectie en zang) veelal bekende popnummers aan bod. Anderzijds worden tijdens en in aanloop 
naar concertwedstrijden grote concertwerken uitgevoerd.

Sinds 2009 staat de percussiegroep onder leiding van John Klaus uit Bakel, die met zijn enthousiasme de juiste 
snaar weet te raken bij de leden en het maximale uit de groep haalt. Onder zijn leiding heeft de percussiegroep 
reeds tweemaal succesvol deelgenomen aan de concertwedstrijd voor slagwerkensembles van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen in Etten-Leur, waaraan de percussiegroep op zondag 8 december ook weer gaat 
deelnemen.

Programma
1. Habits of Mind - Leon Camp
2. Dilemma - Gian Prince
3. Irish Impressions - Henk Martens

Slagwerkgroep Wilhelmina - Hoogeloon



Koninklijke Harmonie Phileutonia - Eindhoven

Ons orkest bestaat uit ruim zeventig muzikanten die het leuk vinden om samen te musiceren. 
Onze vereniging is in 1882 opgericht en staat midden in onze samenleving. Wij hebben 
de ambitie om vooruitstrevend te zijn met amateurmuziek voor onze leden en een breed 
publiek. Dit doen wij door op zo hoog mogelijk niveau interessante, innoverende en leuke 
muzikale activiteiten te presenteren. Hierbij vinden wij educatie en opleidingen een essentieel 
onderdeel voor zowel jeugd als volwassen leden. Wij zijn trots op de activiteiten die wij 
uitvoeren. Zoals concerten in zalen als deze maar ook op onze Eindhoven PROMS concert 
serie met A Night On The Town concert op 28 maart 2020 In het muziekgebouw Frits Philips 
in EIndhoven.Concerten en evenementen die muziekliefhebbers een belevenis bezorgen.

Robbert Vos (1986) studeerde Euphonium en HaFaBra-Directie aan de conservatoria van 
Tilburg en Utrecht. Voor beide studies studeerde hij cum laude. Sinds 2014 is hij euphoniumspeler 
bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine en is hij een veelgevraagd solist en docent in 
zowel binnen als buitenland en won hij diverse prijzen als instrumentalist. Hij musiceerde bij 
onder andere het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, de 
Kapel van de Koninklijke Luchtmachtkapel en de Cory Band. Diverse componisten schreven 
composities voor hem, waaronder Jan Bosveld, Marco Putz, Hermann Pallhuber, Alexander 
Comitas en Rob Goorhuis. Momenteel is hij chef-dirigent van Koninklijke Harmonie Phileutonia 
uit Eindhoven (1e divisie) en Brass Band Schoonhoven A.
Als dirigent was hij te gast bij onder andere het Zomerorkest Nederland, het Jeugd Project 
Orkest, het Brabants Fanfare Orkest, Brass Band de Waldsang en diverse andere orkesten. 

Programma
1. Tercio de Quites - Rafael Talens
2. Bohemian Revelry - Adam Gorp
3. Egmont - Bert Appermont  



Lichtstad Brass is een nieuwe vereniging in Eindhoven. Het orkest is onderdeel geweest van de Philips Harmonie, 
maar is sinds 2017 een zelfstandig orkest. Lichtstad Brass is een koperblaasorkest dat bestaat uit dertig 
gemotiveerde muzikanten. Het is een orkest voor de gevorderde muzikant, maar zeker ook voor de leergierige, 
jonge muzikant. Doordat er uitsluitend koperblazers en slagwerkers in het orkest zitten, ontstaat er een unieke 
samenklank. Er worden vele stijlen muziek gespeeld, maar de focus ligt vooral op lichte muziek, filmmuziek, 
popmuziek, marsmuziek, dansmuziek en swing. Lichtstad Brass is een flexibel orkest, dat graag optreedt in 
projecten met bijvoorbeeld een koor of solisten. Optredens zijn gevuld met intensiteit, uitstraling en plezier.

Koen Wijnen speelt al sinds zijn negende jaar trompet. Na een studie Muziekregistratie en klassiek trompet 
aan het conservatorium in Den Haag heeft hij zijn studie voortgezet aan het Brabants conservatorium met 
lichte muziek. Koen speelt sinds 1997 bij de fanfare “Bereden Wapens” van de Koninklijke landmacht in Vught. 
Daarnaast is hij docent “Sound & Music technology” aan de Rockacademie, Fonty’s hogeschool voor de 
kunsten in Tilburg. Koen is 10 jaar lang muzikaal leider van big band “the Jazz Academy” uit Someren geweest 
en valt op dit moment regelmatig in als dirigent bij verschillende orkesten uit de regio.
Koen is sinds november 2014 de nieuwe dirigent van Lichtstad Brass in Eindhoven.

Programma
1. Can You Dig it - The Mock Turtles    3. Ross Roy - Jacob de Haan
2. Paquito El Chocolatero - Gustavo Pascual Falco  4. Sing Sing Sing - Louis Prima

Lichtstad Brass - Eindhoven



Vooraankondiging Concerten

Kerstconcert   
met als speciale gast 

KeyChord vocaal mannenkwartet

22 december 2019  aanvang 19.30 uur

Themaconcert
23 en 24 oktober 2020

Concerten met een extra creatief tintje 
Voor meer informatie www.heideecho.nl  



Programma

www.heideecho.nl

11.00 u Workshop Concoursvoorbereiding door Alex Schillings
12.30 u Fanfare Heide Echo  -  Knegsel
13.05 u  Muziekvereniging Eindhoven West  - Eindhoven
13.40 u Muziekvereniging Arti  -  Oirschot
14.25 u Koninklijke Harmonie MVC  -  Udenhout
15.15 u Workshop Concoursvoorbereiding door Alex Schillings
17.00 u Slagwerkgroep Wilhelmina  -  Hoogeloon
17.45 u Koninklijke Harmonie Phileutonia  -  Eindhoven
18.30 u Lichtstad Brass  -  Eindhoven


