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Alex Schillings stamt uit een muzikaal gezin waar de blaasmuziek en de klassieke muziek een 
belangrijke rol speelden in het dagelijks leven. Op 8-jarige leeftijd kwam hij bij de plaatselijke 
harmonie als trompettist en ging hij vervolgens naar de muziekschool te Maastricht.    Op 
15-jarige leeftijd ging hij trompet, Algemene Muzikale Vorming en Ha-Fa-directie studeren 
aan het Conservatorium Maastricht. In 1985 won hij de Zilveren Dirigentenstok tijdens de 
Internationale Dirigentenwedstrijd van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade.

Alex heeft verschillende orkesten onder zijn leiding gehad en is nog steeds een veel gevraagd 
dirigent in binnen en buitenland. Daarnaast is hij landelijk consulent voor de blaasmuziek 
bij de Kunstfactor in Utrecht. Hij is vaak te gast als leider van directiecursussen (o.m. 
Dirigentenkamp "Entornos" te Epen) en hij geeft workshops voor HaFaBra-dirigenten. Hij is 
als hoofdvakdocent HaFaBra-directie verbonden aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle 
en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Alex Schillings  

Van harte welkom bij het pre-concours. 
Vorig jaar kwam het idee op dat het toch geweldig zou zijn als orkesten in aanloop naar 
concertwedstrijden al een keer een beoordeeld optreden zouden kunnen hebben waaruit 
ze feedback krijgen om nog verder te bouwen aan de uit te voeren stukken. Het idee 
preconcoursfestival is nu gerealiseerd geworden en voor ons nu al geslaagd: maar liefst 
zes korpsen – met in totaal meer dan 250 muzikanten – zullen een concert verzorgen in 
deze mooie concertzaal.  De heer Alex Schillings hebben we bereid gevonden om zorg te 
dragen voor goede feedback voor de deelnemende orkesten. 
Rest mij 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, Voorzitter



Harmonie Musis Sacrum - Bakel

Harmonie Musis Sacrum uit Bakel werd in 1874 opgericht. Het harmonieorkest timmert de laatste jaren hard 
aan de weg en programmeert door het jaar heen diverse en uitdagende concerten. Zo was het Harmonieorkest al 
succesvol tijdens een groot proms-concert tijdens “Bakel 1300”, verzorgde het met Jacques Vriens een theater/
kindervoorstelling en nam het afgelopen jaar deel aan het bondsconcours in Drachten waar de harmonie in de derde 
divisie werd geplaatst. Het harmonieorkest van Musis Sacrum staat sinds 2013 onder leiding van Johan Smeulders 
en zal op 28 november deelnemen aan de concertwedstrijd van de Brabantse Muziek Bond in Veldhoven.

Johan Smeulders (1988) is in 2011 afgestudeerd aan het Fontys Conservatorium op klassiek-euphonium. Sinds 
2012 is hij vast lid bij Brassband Rijnmond, uitkomend in de kampioensdivisie. Van huis uit is Johan drummer en 
speelt hij ook nog piano.
In juli 2015 studeerde hij cum laude af voor de Bachelor Directie Harmonie-, Fanfare- en Brassband aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Het eindexamen werd in Theater De Schalm te Veldhoven beoordeeld met een 9.
Johan neemt ook regelmatig deel aan masterclasses. Zo heeft hij o.a. bij De Koninklijke Marinierskapel en Het 
Metropole Orkest masterclasses gevolgd. Hij verzorgt als dirigent gastrepetities bij verschillende orkesten en 
ensembles en werkt tevens als arrangeur voor verschillende orkesten.
Op dit moment dirigeert hij Harmonieorkest St. Cecilia Oerle, Harmonieorkest Musis Sacrum Bakel, FanfareUnitas uit 
Mierlo-Hout en Fanfare Heide Echo uit Knegsel.

Programma

1.  Olympic Fanfare And Theme, uit Symphonic Marches  -  John Williams / Arr: Maurice Hamers
2.  The English Folk Song Suite   - Ralph Vaughan Williams
3. The Legend of Amaterasu  -  Eric Swiggers



Harmonie  St. Joris Gilde - Meerhout Gestel (B)

Harmonie St. Joris Gilde is een vereniging met een lange historie. Momenteel bestaat het 
harmonieorkest uit 50 tal muzikanten. Muzikaal ging het crescendo met de harmonie.
Van een 2e prijs in de 2e afdeling in 2000 klom men gestaag verder de muzikale ladder 
op, met als hoogtepunt op 5 december 2010 in Leuven het behalen van de titel 'Nationaal 
Kampioen Uitmuntendheid' bij Vlamo met 92,5 %.

Dirigent is de heer Dieter Boffé
Al op jonge leeftijd start Dieter Boffé zijn muzikale carriere. Hij leert eerst cornet en later 
trompet spelen. In 2008 behaalt hij onder de leiding van Jan van der Roost zijn meestergraad 
HAFaBra directie en in 2011 zijn meestergraad orkestdirectie onder leiding van Edmonus 
Saveniers. Beide graden behaalde hij met grote onderscheiding. Sinds 2001 is hij bugelspeler 
bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Als leraar klein koper geeft hij les aan de Akademie 
voor Muzische Kunsten te Meise en is hij freelance werkzaam bij diverse orkesten. 

1. Shepherd’s hey  -  Percy Grainger
2. Inferno  -  Sven van Calster
3. Of skies, rivers, lakes and mountains  -  Philip Sparke
 



Fanfare St. Willibrordus - Wintelre

Fanfare St. Willibrordus is opgericht in het najaar van 1946. Heel hoog in het vaandel staat het opluisteren van 
diverse dorpsactiviteiten. Men mag stellen dat het een echte dorpsvereniging is. De afgelopen jaren heeft de vereniging 
deelgenomen aan diverse grotere projecten. Zo is afgelopen jaar “Rabo Nederpop 2014” georganiseerd samen met 
Harmonie St. Cecilia uit Oerle, een 3 daags theaterevenement met 2000 bezoekers. Met volle bezetting bestaat de 
fanfare uit 45 muzikanten. Sinds eind 2012 staat de fanfare onder de enthousiaste leiding van dirigente Christianne 
Celis. 

Christianne Celis bespeelde in haar jeugd al verschillende instrumenten, zoals piano, viool, dwarsfluit, altviool en zang. In 
2004 startte ze een muziekopleiding aan het conservatorium in Antwerpen. Ze voltooide haar Bachelor piano  in 2008 
en studeerde verder in de Master, met hoofdvak koordirectie. Zij behaalde deze in 2011 met grote onderscheiding. 
In 2015 voltooide ze  een tweede master, nu met hoofdvak piano. Ze studeert nog verder voor hafabra-directie en 
arrangement bij de docenten Dirk de Caluwe, Steven Verhaert en Jan van der Roost. Christianne dirigeert op dit 
moment naast Fanfare St. Willibrordus ook Vocaal Ensemble Florence uit Knegsel en is werkzaam als pianobegeleider, 
muziekdocente, repetitor, coach en muziekarrangeur.

Programma
1. The Cross & The Crown  -  Bert Appermont
2. Bellum Belgicum  -  Rieks van der Velde
3. Oregon  -  Jacob de Haan



Harmonie  Sub Umbra - Veldhoven

Sub Umbra, opgericht in 1934, is een veelzijdig blaasorkest: niet het grootste, wel net even 
anders.  Harmonieorkest Sub Umbra heeft vele muzikale prestaties gerealiseerd in het verleden 
maar zeker ook in het heden. Ook het organiseren van hoogwaardige muziekevenementen is Sub 
Umbra niet vreemd, zoals het Metropoolconcert in Muziekgebouw Eindhoven. In haar jubileumjaar 
2009 ondernam men een concertreis naar Darfo Italië en werd tijdens het jubileumconcert Sub 
Umbra onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Sub Umbra staat sinds 2001 onder de 
bezielende leiding van dirigent Sef Pijpers.

Sef Pijpers jr., geboren in 1960, studeerde klarinet en HaFa-directie aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg. Daarnaast volgde hij cursussen bij Enrique García Asensio, Arnold 
D. Gabriel, Gerald Brown en Jan Cober. Hij is sinds 1985 als dirigent actief bij meerdere 
blaasorkesten. Tijdens concoursen wist hij steeds 1e prijzen te behalen, waaronder meerdere 
keren met lof der jury. Als gastdirigent is hij actief geweest in Spanje bij Banda de Lalin en het 
conservatorium harmonieorkest van Oviedo. Sef heeft momenteel, naast Sub Umbra, onder zijn 
muzikale hoede: Concordia Berg en Terblijt, Wilhelmina Den Dungen, OBK Erp. Als klarinetleraar 
is hij verbonden aan MIK.

Programma
1. Marche de Concert  -  Serge Lancen
2. Natalis  -  Martin Ellerby
3. Amazonia  -  Jan van der Roost



Koninklijke Harmonie Phileutonia - Eindhoven

Koninklijke Harmonie Phileutonia, opgericht in 1882 en uitkomend in de eerste divisie, is het oudste harmonieorkest 
van Eindhoven. De vereniging bestaat uit ruim honderd muzikanten in een leeftijd tussen elf en zesentachtig jaar die het 
leuk vinden om samen muziek te maken. Zij doen dit natuurlijk voor hun eigen plezier, maar vooral ook voor het publiek!
Onder leiding van Robbert Vos gaat Kon. Harmonie Phileutonia haar concertwedstrijd spelen op 28 November.  

Robbert Vos begon zijn muziekcarrière als bugelspeler en wisselde kort daarna naar euphonium. Hij studeerde aan 
het conservatorium in Tilburg euphonium, didactiek en kamermuziek. Hij vervolgde zijn opleiding met het vak directie bij 
Hardy Mertens en slaagde met lof voor beide vakken. Sindsdien wordt Robbert veel gevraagd als solospeler bij diverse 
orkesten in binnen- en buitenland en maakt hij deel uit van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. Daarnaast 
dirigeert Robbert bij Brassband Schoonhoven en kun je hem als regelmatig aantreffen als gastdirigent bij andere 
harmonie- en fanfareorkesten.

Programma
1. David of the White Rock  -  Philip Sparke
2. Guggisberg Fantasie  -  Rob Goorhuis
3. Machu Picchu (City in the Sky)  - Satoshi Yagisawa



Brassband Rijnmond - Rotterdam

Brassband Rijnmond (1978) is een orkest uit Rotterdam dat uitkomt in de kampioensdivisie tijdens 
de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.
Brassband Rijnmond is in 1978 opgericht door een aantal leden van de voormalige Brassband 
Rotterdam. Het ledenbestand bestaat uit een mix van conservatoriumstudenten, professionele 
musici en enthousiaste amateurs, allemaal met hetzelfde doel: op een zo hoog mogelijk niveau 
musiceren met een gezonde dosis plezier. De kwaliteit van de muzikanten gecombineerd met een 
plezierige sfeer heeft geleid tot een stabiele bezetting en een mooi ingespeeld orkest waardoor 
Brassband Rijnmond zich inmiddels jarenlang tot de nationale top mag rekenen.

Sinds 2009 staat Brassband Rijnmond onder leiding van de jonge, talentvolle dirigent Erik van 
de Kolk (1985). Erik begon zijn muzikale opleiding bij Elspeets Fanfare Korps. Op zijn 16e ging 
hij naar het conservatorium te Zwolle waar hij slagwerk studeerde. Vanaf 2005 studeerde hij 
directie bij Alex Schillings aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar hij in 2010 Cum 
Laude afstudeerde voor HaFaBra-directie. In 2009 deed hij mee aan het WMC Lifelong Learning 
International dirigenten cursus te Kerkrade. Erik volgde verschillende masterclasses. Hij is 
momenteel als dirigent verbonden aan Elspeets Fanfare Korps, Concordia uit Winterswijk, Emergo 
Castricum, Vriezenveense harmonie, Gelders Fanfare Orkest en Brassband Rijnmond. In april 
2011 won hij de European Conductors Contest in het Zwitserse Montreux. Hij won niet alleen de 
juryprijs maar ook de orkestprijs en de publieksprijs.

Programma
1.  Terra Incognita - Jan de Haan   4.  Rameau Rivisted - Peter Graham
2. Intrada “Ein’ Feste Burg” - Martin Luther 5.  633  Squadron
3. Share My Yoke







14.00 uur  Harmonie Musis Sacrum - Bakel
15.00 uur  Harmonie  St. Joris Gilde - Meerhout Gestel (B)
16.00 uur  Fanfare St. Willibrordus - Wintelre
18.00 uur  Harmonie Sub Umbra - Veldhoven
19.00 uur  Koninklijke Harmonie Phileutonia - Eindhoven
20.00 uur  Brassband Rijnmond - Rotterdam

Programma
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