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Van harte welkom bij het pre-concours. 
Gebaseerd op het succes van vorig jaar - toen we voor de eerste keer 
het pre-conours in onze theaterzaal organiseerden - hebben we ook 
in 2016 weer met veel plezier het pre-concours georganiseerd.  
Aan deze editie doen maar liefst acht korpsen mee – met in totaal 
meer dan 350 muzikanten. 
De opzet van het pre-concours is een succes gebleken: we bieden 
orkesten in aanloop naar concertwedstrijden al een keer de 
mogelijkheid tot een beoordeeld optreden van waaruit ze feedback 
krijgen om nog verder te bouwen aan de uit te voeren muziekstukken.  
Aan deze editie doen maar liefst acht korpsen mee – met in totaal 
meer dan 350 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,
Christian Janssen - Nellie Pasmans - Leonie Heezemans - 
Peter Bierens  - Ad Liebregts
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Volgende editie Pre-concours
29 oktober 2017

Colofon
Organisatie  Leonie Heezemans  - Theo Bles - Ruud Lemmens - Jeroen Heezemans 
Ladyspeaker  Leonie Heezemans     
Saxofoonkwartet Thom Roosen - Inge Couwenberg - Bram Rijkers - Nienke Pasmans       
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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 1979 en 1980 rondde hij deze studies succesvol af. 
In 1983 behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus HaFaBra-Directie aan het zelfde 
conservatorium bij zijn leraar Rien Rats. Orkestdirectie volgde hij bij Lucas Vis en Anton 
Kerstjes.

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 heeft in zijn lange loopbaan al vele orkesten onder zijn bezielende leiding gehad. 
Orkesten zoals harmonieorkest St. Jozef Kaalheide, fanfare St. Joseph Meers, Sainte Cécile 
Eijsden, Kerkraads Symphonie Orkest, kamermuziekensemble Musica Mosa, Johan Willem 
Friso Kapel, Koninklijke Militaire Kapel, Nationaal Jeugd Harmonie Orkest, BrassBand 
Schoonhoven, Koninklijke Harmonie Peer, Kerkelijke Harmonie St-Joseph 1880 Weert, 
Harmonieorkest Concordia Obbicht.

Alex is ook 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 in o.a. 
China, Portugal, Spanje, Italië en Duitsland. Hij is tevens auteur van het veel verkochte boek 
‘Metafoor: handleiding voor de HaFaBRa-dirigent’.

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.

Alex Schillings  



Fanfare Wilhelmina - Hoogeloon

Samen muziek maken: daar draait het om bij Fanfare Wilhelmina uit Hoogeloon. Enerzijds wordt serieus gewerkt 
om een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken dat past bij alle muzikanten. Anderzijds wordt ook het 
verenigingsgevoel zeker niet uit het oog verloren. Fanfare Wilhelmina presenteert zich het hele jaar door, zowel op 
podium als op straat, bij diverse evenementen en gelegenheden in en buiten Hoogeloon. En dat al vanaf 1907, toen 
de Hoogeloonse fanfare werd heropgericht! Het blaasorkest van onze vereniging telt ongeveer 45 muzikanten en 
komt uit in de tweede divisie van de Brabantse bond van muziekverenigingen. 

Dirigent van het fanfareorkest is Jan Van Hove uit het Belgische Westerlo, die sinds 2009 de muzikale leiding heeft bij 
Wilhelmina. Muziek zit hem al van jongs af aan in het bloed. Na jaren trompet spelen in de Herentalse muziekacademie 
besloot Jan hier zijn beroep van te maken. Hij werd in 1995 laureaat trompet aan het Lemmensinstituut te Leuven. 
Naast zijn werk als dirigent is hij leraar muzikale opvoeding en privéleraar koper.

Programma
1. Prelude on Finlandia    James Curnow
2. Dimensions    Peter Graham, arr. Jan Segers
3. The Saga of Haakon the Good  Philip Sparke



Philharmonisch gezelschap Reuver - Reuver

De geschiedenis van het Philharmonisch Gezelschap Reuver gaat terug tot het jaar 1870. 
In dat jaar nam een aantal inwoners van Reuver het initiatief om een muziekgezelschap 
op te richten. Het werd in eerste instantie een "Fanfare-gezelschap". In 1871 werd de naam 
"Philharmonisch Gezelschap Reuver" officieel in gebruik genomen. Philharmonisch betekent: 
toonkunstminnend. In al die jaren is de Reuverse harmonie een middelpunt in de lokale 
gemeenschap gebleven en is het muzikale peil naar steeds grotere hoogten gestuwd door 
het deelnemen aan concerten en concoursen hetgeen heeft geresulteerd in een verblijf in de 
superieure afdeling van meer dan 25 jaar. Op dit moment bevindt de vereniging zich echter in 
een opbouwfase en gaat dit jaar op concours in de 3e divisie.

Sinds 2014 staat het korps onder leiding van Frans Bemelmans. Deze 32 jarige dirigent groeide 
op in het dorpje Geulle waar hij zijn eerste muzikale stappen heeft genomen bij de plaatselijke 
harmonie St. Caecilia. In 2005 is hij klassiek trompet gaan studeren op het conservatorium 
van Amsterdam bij Frits Damrow en Theo Wolters. Later vervolgde hij zijn masterstudie in 
Brussel bij Manu Mellaerts. Frans heeft zijn Bachelor diploma Hafabra-directie voltooid op 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag bij Dhr. Alex Schillings. Op 24 juni 2015 gaf hij zijn 
eindconcert met medewerking van het Limburgs Fanfare Orkest. Frans is jong en ambitieus 
en heeft momenteel drie orkesten onder zijn hoede, te weten: “Harmonie St. Martinus Vijlen”, 
“Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt” en het “Philharmonisch Gezelschap Reuver”.
 
Programma
1. O Vintinho   Francisco Marques Neto
2. A Springtime Celebration Alfred Reed
3. Spirit of Independence  Jan van der Roost



Harmonie De Goede Hoop - Eersel

Muziekvereniging De Goede Hoop uit Eersel is opgericht in 1893. De ruim een eeuw oude harmonie heeft vele ups en 
downs gekend in haar bestaan, maar is momenteel bezig met een ware bloeiperiode. Naast een harmonieorkest, is er 
ook een percussiegroep, een opleidingsorkest en ook een groep jonge leerlingen, die hun eerste stappen zetten op 
hun muzikale loopbaan. Dit opstaporkest is de kweekvijver voor de toekomst. De allereerste stapjes worden echter 
gezet bij de “Flierenfluiters”. Dit zijn jonge kinderen, die door middel van zingen en handgeklap leren hoe samen te 
spelen. Momenteel heeft de vereniging 108 leden, verdeeld over de verschillende orkesten.

Dirigent jos Kuipers is opgegroeid in Schaesberg (Landgraaf ) alwaar hij zijn eerste muzikale schreden zette bij de 
plaatselijke Fanfare Aloysiana. Op 16-jarige leeftijd behaalde hij zijn eerste directiediploma aan de Heerlense 
Muziekschool. Na het Atheneum studeerde hij Trompet en Directie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Vervolgens studeerde hij (symfonie-)Orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Momenteel is 
hij werkzaam als docent klein en groot koper, klarinet en saxofoon. Naast Harmonie De Goede Hoop is hij ook dirigent 
van Fanfare Abdissenbosch-Landgraaf, Harmonie L’Union-Born, Harmonie Orkest Brunssum, Harmonie St.Pieter - 
Maastricht, Harmonie De Bazuin - Brunssum-Treebeek en is hij coach/adviseur van Brass-Band Mbiko, Jinja in Oeganda.

Programma
1. Puenteareas   Reveriano Sotullo
2. Legenda Rumantscha  Olivier Waespi
3. Old Russian Romances  Franco Cesarini



Kon. Harmonie Echo der Kempen - Bergeijk

In 1962 werd in Bergeijk de overstap gemaakt van fanfare naar harmonieorkest. In korte tijd wist 
men zich opnieuw op te werken tot de vaandelafdeling van de KNF. In 1970 werd op het federatief 
concours te Ede het vaandel veroverd met een eerste prijs met lof van de jury. Hierna volgde een 
periode met regelmatig een concoursdeelname en verschillende eerste prijzen met lof van de 
jury. In 1980 werd de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen winnaar van het topconcours en 
werd daardoor KNF-landskampioen bij de harmonieorkesten in de (hoogste) vaandelafdeling. 
Deze titel werd in 1997 opnieuw behaald. In 2002 behoorde het orkest wederom tot de top drie 
van Nederland. De huidige dirigent nam een ‘goede boedel’ over van de gelouterde dirigent Jo 
Conjaerts, die in 2013 na ruim 34 jaren muzikale leiding, op 71 jarige leeftijd het dirigeerstokje bij 
Echo der Kempen overdroeg. Voor zijn grote verdiensten werd Jo Conjaerts benoemd tot Erelid 
van Echo der Kempen. 

Dirigent Frank Steeghs werd in 1967 in het Limburgse Beesel geboren. Hij studeerde trompet en 
hafa-directie aan de conservatoria van Maastricht en Utrecht. Op het internationale festival voor 
blaasorkesten 2003 te Praag won hij de prijs voor beste dirigent van het festival. Als dirigent van 
blaasorkesten en bigbands werkte hij samen met vele gerenommeerde solisten uit de lichte- en 
klassieke muziekwereld. 

Programma
1. Azerbeidjan Capriccio   Fikret Amirov
2. Cheetah    Karel Husa
3. Skies     Oliver Waespi
4. Pasodobke anders contrabandista Oscar Navarro



De Koninklijke Harmonie “Oefening en Uitspanning” uit Goirle is 138 jaar jong en bestaat uit een Harmonieorkest 
en een Slagwerkgroep. Leerlingen van het orkest worden opgeleid via Factorium, de plaatselijke muziekschool. Het 
Harmonieorkest speelt sinds 1984 in de 1e divisie van de Federatie van Katholieke Muziekbonden (FKM). Kenmerkend 
is de uitdagende programmering van de concerten, die steeds wordt afgestemd op het karakter van de evenementen. 
Daarbij wordt steeds een goede balans gezocht tussen de muzikale uitdaging en de toegankelijkheid van de 
programmering voor een groot publiek. Het orkest staat sinds oktober 2013 onder leiding van dirigent Jac Sniekers 
Jac Sniekers(1983), begon op jeugdige leeftijd met trompet spelen en werd lid van harmonie Sint Michaël in Thorn. Aan 
het conservatorium Maastricht studeerde hij aanvankelijk trompet bij Theo Wolters maar schakelde over naar hoorn 
en sloot zijn studie hoorn af bij Prof. Will Sanders en Willy Bessems aan het conservatorium Maastricht. Gelijktijdig 
studeerde hij aan hetzelfde conservatorium HaFa-directie bij Pierre Kuijpers. Als dirigent is Sniekers momenteel 
werkzaam bij volgende harmonieorkesten; Neeritter, Heerlen, Goirle en Fanfare Philharmonie Leende.

Programma
1. Song (uit ‘the Valencian Widow’)  Aram Khachaturian, arr. Erik Somers
2. Vientos y Tangos   Michael Gandolfi
3. Entornos    Amando Blanquer Ponsoda

Kon. Harmonie Oefening & Uitspanning - Goirle



Muziekvereniging Excelsior - Oploo  

Fanfare “Excelsior” – waarvan de naam inmiddels is gewijzigd in Muziekvereniging Excelsior 
Oploo - is opgericht in 1909 en sinds die tijd actief in Oploo, een dorp in Oost-Brabant met 
ongeveer 1800 inwoners. Deze actieve en gezellige vereniging vervult een belangrijke rol binnen 
de dorpsgemeenschap. De vereniging bestaat uit een fanfareorkest, een opstaporkest voor 
beginnende muzikanten, vooral jeugd, en een slagwerkgroep. De totale vereniging bestaat uit 
ongeveer 80 leden. Door het jaar heen zijn er een aantal vaste activiteiten die door het fanfareorkest 
opgeluisterd worden, zoals de carnavalsoptocht, het kermisconcert, het concert bij Bronlaak en 
het Kerstconcert. Naast deze vaste activiteiten worden iets minder frequent nog diverse andere 
activiteiten georganiseerd, zoals het promsconcert genaamd “Plo draait door” of een Musical 
Dinnershow. Ook wordt om de vier jaren een concertreis georganiseerd en wordt er deelgenomen 
aan de concertwedstrijden in Veldhoven, zo ook dit jaar. 

Hans Thijssen (11-10-1967) studeerde trombone (Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus) 
en hafadirectie aan de Conservatoria van Arnhem en Maastricht van 1988 tot 1995. Na deze 
studies volgde hij privé-lessen euphonium. Hij remplaceerde op trombone o.a. bij het Koninklijk 
Concertgebouworkest, de Johan Willem Friso Kapel en het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 
Hans heeft zijn eigen muziekschool voor koperen blaasinstrumenten, is werkzaam als docent aan 
het CMD te Valkenswaard en werkt projectmatig in het basisonderwijs. Hij is sinds 2011 dirigent 
van fanfare Excelsior Oploo. Daarnaast dirigeert hij fanfare Echo der Peel Venhorst en fanfare St. 
Willibrord Heeswijk-Dinther

Programma
1. Down by the Salley Gardens Patrick Millstone
2. Rapunzel   Bert Appermont
3. Dogon    Kevin Houben.



Het Dordrechts Philharmonisch Orkest, beter bekend als “De Phil”,  is opgericht in 1925 en bestaat uit een tweetal 
jeugdorkesten (Phil Kidzz & Phil Young), Phil’s Big-Band, recreantenorkest Phil-Good en het Grootharmonieorkest. Het 
grootorkest bestaat uit zo’n 70 muzikanten en zal tijdens het concours dit najaar wederom uitkomen in de 1e divisie. Het 
streeft ernaar muziek te maken op een zo hoog mogelijk niveau. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan een actief en 
plezierig verenigingsleven. Het Grootorkest speelt een zeer gevarieerd repertoire. Uitstapjes naar musical en filmmuziek 
zijn het orkest niet vreemd. Veelal wordt tijdens een uitvoering gekozen voor een mooie mengeling van modern, licht 
en klassiek. Zo ontstaat een repertoire dat iedereen zal aanspreken.

Jan Gerrit Adema, dirigent van het orkest, werd in 1970 geboren in Drachten en groeide op in Heerenveen. Zijn eerste 
muzikale lessen kreeg hij op de tenortuba aan de muziekpedagogische academie van Leeuwarden. Aan de gefuseerde 
conservatoria van Leeuwarden en Groningen studeerde hij directie hafabra en bastuba. Hierna heeft Jan Gerrit zijn 
diploma orkestdirectie behaald bij Kerry Woodward aan het conservatorium van Enschede waarna hij  zijn studie 
vervolgde in Rotterdam bij Hans Leenders. Als dirigent is Jan Gerrit momenteel verbonden aan drie verenigingen, 
namelijk TOG uit Berlicum, het Barnevelds Philharmonisch Orkest en het Dordrechts Philharmonisch Orkest. 

Programma
1. Royal Processional  John J Morrisey
2. Give us this day   David Maslanka
3. Angels in the Architecture Frank Ticheli

Dordrechts Philharmonisch Orkest - Dordrecht



Kon. Harmonie L'Echo des Montagnes - Tilburg

Koninklijk Erkend Harmoniekorps L’Echo des Montagnes, opgericht in 1867, is ondanks haar 
149-jarige leeftijd een springlevende en jonge Tilburgse muziekvereniging. Het harmonieorkest 
bestaat uit ongeveer 70 enthousiaste muzikanten, in de leeftijd van 13 tot 80 jaar. Het orkest 
staat sinds 1999 onder leiding van dirigent Jack Otten. Het doel van het orkest is om op zo hoog 
mogelijk niveau te musiceren, goede concerten te verzorgen voor het publiek, en in een gezellige 
ambiance veel mensen te enthousiasmeren voor aansprekende (harmonie)muziek. Het concert 
van heden sluit daar volledig op aan. 

Jack Otten, dirigent L’Echo des Montagnes, werd geboren in 1959 te Kerkrade. Zijn  eerste muzikale 
ervaring had hij met Harmonie St. Josef Kaalheide, eerst als trompettist, later als hoornist. In de 
periode 1977 - 1979 studeerde hij trompet aan het conservatorium van Aken, maar na het vertrek 
van zijn docent Bob Platt, volgde de omschakeling naar het definitieve hoofdinstrument hoorn. In 
1985 en 1986 nam hij deel aan de internationale kamermuziekcursus te Weikersheim (D). Met het 
behalen van het Docerend Musicus-diploma hoorn bij Piet Reijnen, rondde hij in 1985 deze studie 
af te Maastricht, om zich vervolgens meer en meer toe te leggen op zijn inmiddels gestarte studie 
van HaFa directie bij Rien Rats, Sef Pijpers sr. en Jo Conjaerts. Momenteel dirigeert hij naast L’Echo 
des Montagnes ook Harmonie St. Cecilia uit Gilze en Harmonie Asterius uit Oisterwijk. 

Programma
1. O Vitinho, Marcha Portuguesa Fransisco Marques Neto 
2. Al Piemonte   Carlo Alberto Pizzini
3. Trumpet Concerto  Satoshi Yagisawa  Solist: Ramon Wolkenfelt
4. Armeense Dansen (Part II) Alfred Reed



Programma

www.heideecho.nl

12.00 uur Fanfare Wilhelmina - Hoogeloon
13.00 uur Philharmonisch gezelschap Reuver - Reuver
14.00 uur Harmonie de Goede Hoop - Eersel
15.00 uur Koninklijke Harmonie Echo der Kempen - Bergeijk
16.00 uur Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning  - Goirle

 PAUZE Saxofoonkwartet Heide Echo

17.30 uur Muziekvereniging Excelcior - Oploo
18.30 uur Dordrechts Philharmonisch Orkest - Dordrecht
19.30 uur Harmonieorkest L’Echo des Montagnes - Tilburg


