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Van harte welkom bij het pre-concours. 
Dit jaar vindt de 4e 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 6 korpsen meedoen met in totaal 
meer dan 250 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 - Marlou van Beek

Bestuur Heide Echo

Volgende editie 
Pre-concours

zondag 27 oktober 2019

Organisatie 
Leonie Heezemans   
Marlou van Beek 
Theo Bles  
Thomas Bles  
Ruud Lemmens

Ladyspeaker 

Stephan Beerens

Saxofoonkwartet  
Thom Roosen 
Inge Couwenberg
Bram Rijkers
Nienke Pasmans   

Programmaboekje  en 
Fotografie             
Annemarie Janssen-Widlak   



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.

Alex Schillings  



Fanfare Concordia - Wanssum

Fanfare Concordia is opgericht in 1876. In 1960 werd de vereniging uitgebreid met een trommelkorps - de 
huidige drumband - en in 1976 werd een majorettengroep toegevoegd.  

Waar deze groepen vaak apart van elkaar optreden, zijn er uiteraard ook de gezamenlijke optredens. Denk 
hierbij aan de diverse feestelijke gelegenheden in het dorp en zeker ook aan de promsconcerten die al 
enkele malen door Concordia zijn georganiseerd.

De fanfare staat sinds november 2016 onder leiding van Dirigent Joost van Wichen. 
Joost is met de fanfare een nieuwe muzikale weg ingeslagen. Het optreden vandaag is voor hem en zijn 
muzikanten een voorbereiding op de deelname aan het concours op 18 november in Zutphen. 

Programma
1. Irresistable – William Rimmer
2. De Zwaanriddersage – Jan Bosveld
3. Prevision – Jan de Haan



Fanfare St. Cecilia - Vessem

Muziekvereniging St. Cecilia uit Vessem bestaat uit een fanfareorkest en een drumband. De 
fanfare is opgericht in 1864. De activiteiten van de muziekvereniging bestaan voornamelijk 
uit het opluisteren van plaatselijke festiviteiten. Daarnaast verzorgt de muziekvereniging 
jaarlijks enkele concerten, waaronder een vriendenconcert en een carnavalsconcert. Ook 
een vaste activiteit is de jaarlijkse kroegentocht op kermismaandag. Dit komt de band 
tussen de leden zeer ten goede. Muzikaal gezien is dit natuurlijk geen topper te noemen.
De fanfare telt momenteel 25 musicerende leden. Enkele jaren geleden is een combinatie 
gemaakt met harmonie-instrumenten vanwege het gebrek van animo voor de bugel bij 
de jeugd. Dit ziet er voor de buitenstaander apart uit, maar deze keuze is achteraf gezien 
misschien wel de redding geweest van onze muziekvereniging. 

Dirigent Thom Roosen (1993) is geboren in Veldhoven en begon zijn muzikale opleiding 
als saxofonist bij Willy Schmitz. Na het behalen van zijn VWO-diploma ging Thom studeren 
aan het Fontys Conservatorium te Tilburg waar hij in 2018 zijn hoofdvakstudie saxofoon 
afsloot bij docent Andreas van Zoelen. Naast saxofonist is Thom ook actief als dirigent, 
arrangeur, fluitist en klarinettist. Thom studeert Hafabra directie bij de heer Chris Derikx en 
ronde zijn minor Orkestdirectie af bij docent Arjan Tien. Enkele van zijn transcripties voor 
harmonieorkest worden uitgegeven bij Baton Music te Eindhoven.

Programma
1. Amparito Roca - Jaime Texidor transcriptie: Thom Roosen
2. Corsican Litany - Vaclav Nelhybel
3. Singapura Suite - Jan van der Roost



Muziekvereniging St. Cecilia - Oerle

Muziekvereniging Sint Cecilia is een muziekvereniging waar muziek maken op hoog niveau en gezelligheid 
hoog in het vaandel staan. De vereniging is opgericht in 1907 en heeft op dit moment 105 leden. Deze leden 
zijn in 4 verschillende orkesten ondergebracht: de samenspelclub, het beginnersorkest, het leerlingenorkest en 
het groot orkest. U kunt Sint Cecilia zien en horen tijdens het jaarlijkse Pinksterconcert in de bossen of bij een van 
onze bijzondere producties. In juni ging het groot orkest de samenwerking aan met Fanfare “Heide Echo” en 
Karin Bloemen in de spetterende theatershow “Stoorzenders”.

Het groot orkest staat sinds januari 2013 onder leiding van de jonge ambitieuze Dirigent Johan Smeulders. 
Johan heeft in 2011 zijn Bacheloropleiding “Klassiek Euphonium” afgerond aan het Fontys Conservatorium te 
Tilburg. Op 5 juli 2015 studeerde Johan cum laude af voor de Bachelorstudie Harmonie, Fanfare en Brassband-
directie bij de heer Alex Schillings aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2017 rondde Johan daar 
ook zijn Masterstudie directie cum laude af. Sinds zijn studie volgt hij privé-lessen bij de heer Jan Cober. Op dit 
moment dirigeert Johan verschillende orkesten. Waaronder Fanfare “Ons Genoegen” uit Oirlo, Harmonieorkest 
“Pro Honore et Virtute” uit Son en Breugel en harmonie “Sint Caecilia” uit Lieshout. Tevens is Johan in augustus 
2018 benoemd tot chef-dirigent van het “Brabants Jeugd Project Orkest”.

Programma
1. Zemer Atik (eerste deel uit de rapsodie Shirim) – Piet Swerts
2. Banja Luka – Jan de Haan
3. La Inmortal - Ferrer Ferran



Harmonie St. Caecilia - Best

Harmonie St. Caecilia is een muziekvereniging met een diepgewortelde traditie binnen de 
Bestse Gemeenschap. Meer dan 100 muzikanten van alle leeftijden en muzikaal niveau 
beleven wekelijks veel plezier aan hun muzikale hobby. Door het geven van concerten 
en het opluisteren van publieke evenementen draagt de harmonie bij aan het culturele 
leven in Best en omstreken. Daarnaast verzorgt de Bestse harmonie in nauwe samenwerking 
met de lokale basisscholen en professionele muziekdocenten een belangrijk deel van het 
muziekonderwijs (voor wat betreft blaasmuziek en slagwerk) in Best. 

Harmonie St. Caecilia staat sinds 2008 onder de bezielende leiding van 
Dirigent Adri Tempelaars. Hij begon zijn muzikale carrière op 10 jarige leeftijd als klarinettist 
bij het Helmonds Muziek Corps. Hij studeerde de hoofdvakken Schoolmuziek, Klarinet en 
HaFa directie aan het Brabants Concervatorium te Tilburg onder andere bij Jean Pièrre 
Laro, Anne de Vries en Jan van Ossenbrugge.
Naast zijn werkzaamheden voor de Bestse harmonie is Adri actief als dirigent van Harmonie 
Les Echos de Dorplein uit Budel-Dorplein en van Harmonie Excelsior Zeilberg uit Deurne-
Zeilberg.

Programma
1. Hymn of Brotherhood - Egbert van Groningen
2. Rapunzel - Bert Appermont
3. Lord Tullamore - Carl Wittrock



Harmonie L’Union Fraternelle (‘in broederschap vereend’) uit Zeelst werd opgericht op 7 november 1871. Het 
harmonieorkest speelt sinds 1956 in de Eerste Divisie. De vereniging telt in totaal ongeveer 120 leden en heeft 
naast het harmonieorkest een drietal opleidingsorkesten; voor elk niveau een orkest. Daarnaast heeft L’Union 
Fraternelle een zeer actieve slagwerkgroep met een jeugdslagwerkgroep. Het harmonieorkest bestaat uit ruim 
70 leden en staat sinds november 2017 onder leiding van Jacques Claessens. Onder zijn leiding zijn ze bezig zich 
voor te bereiden voor concours. 

Dirigent Jacques Claessens (1956) studeerde aan het Conservatorium van Maastricht en behaalde de 
diploma’s AMV en saxofoon bij Norbert Nozy. In 1981 studeerde hij af als uitvoerend musicus. In 1982 behaalde 
hij het diploma HaFa-directie bij Piet Stalmeier. Na een studie aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede bij 
Gert Buitenhuis behaalde hij in 1988 het diploma U.M. HaFa-directie.  Vanaf 1982 tot 2006 was hij als alt- en 
sopraansaxofonist verbonden aan de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Als saxofoonsolist verzorgde hij 
optredens in binnen- en buitenland. Van 1998 tot juli 2012 was hij directeur van de muziekschool te Kinrooi. 
Momenteel is Jacques als dirigent werkzaam bij diversie harmonieorkesten. Daarnaast is hij geregeld actief als 
gastdirigent of repetitor bij andere orkesten, examinator en jurylid.

Programma
1. Alfred Reed, Fifth Symphony (Sakura)
2. Luis Serrano Alarcón, Memorias de un Hombre de Ciudad

Harmonie L' Union Fraternelle - Zeelst



Harmonie Sub Umbra - Veldhoven

Harmonie Sub Umbra uit Meerveldhoven is een veelzijdig blaasorkest. Het harmonieorkest is 
opgericht in 1934 en heeft vele muzikale prestaties gerealiseerd in het verleden en heden. 
Het organiseren van hoogwaardige muziekevenementen is Sub Umbra niet vreemd. 
Voorbeelden hiervan zijn het Metropoolconcert in het Muziekcentrum met 150 muzikanten, 
het Midzomernachtfestival op ’t Witven dat in 2020 voor de tweede keer gaat plaatsvinden 
en “Muziek voor Mensen van Veldhoven”, een hulde aan ruim 600 vrijwilligers. De afgelopen 
jaren ondernam het orkest concertreizen naar Oostenrijk, Italië en Duitsland. In 2009 is Sub 
Umbra onderscheiden met de Koninklijke Erepenning en sinds september 2017 staat het 
harmonieorkest onder leiding van Arjan Gaasbeek

Dirigent Arjan Gaasbeek ronde in 2017 zijn studie HaFaBra-directie af bij Tijmen Botma aan 
het Prins Claus Conservatorium in Groningen met uitstekende resultaten. Vanaf zijn vierde 
jaar bespeelt Arjan de klarinet en op jonge leeftijd soleerde hij op verschillende concoursen 
waaronder het Prinses Christina Concours. Zijn klarinetstudie vervolgde Arjan bij Frans de 
Jong op het Fontys Conservatorium in Tilburg en bij Céleste Zewald aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht.
Arjan Gaasbeek heeft met zijn orkesten diverse klinkende successen behaald, waaronder het 
winnen van de Betuwe Cup en diverse promoties op bondsconcoursen. Hij is tevens dirigent 
van Harmonie K&V uit Maurik, het Groot Orkest van Harmonie Pieter Aafjes uit Culemborg en 
Harmonie-orkest Vleuten.

Programma
1. Antonio Vercher - Aurelio Pérez Perelló
2. A Movement for Rosa - Mark Camphouse
3. Saga Candida - Bert Appermont



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 2018 speelt onder leiding 
van Martijn Krijnen uit Maassluis,

• 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. Zo werd in het afgelopen 
jaar deelgenomen aan De Adriaan, werd een indrukwekkende concertreis naar Ieper gemaakt en werd samen 
met harmonie St. Cecilia uit Oerle een groots theaterconcert uitgevoerd, mmv Karin Bloemen. 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. Tevens organiseert de fanfare jaarlijks eind oktober haar 
preconcoursfestival. 

Fanfare Heide Echo is dan ook een veelzijdige, springlevende vereniging in de Brabantse Kempen. 

Heide Echo - Knegsel



Vooraankondiging Concerten

Valentijnsconcert
9 februari 2018

Liefde en passie zijn volop aanwezig bij dit concert
Laat U verrassen !

Bevrijdingsconcert
4 mei 2018

Oorlog - Bevrijding - Stilstaan bij onze vrijheid

Concerten met een extra creatief tintje 
MFA Knegsel 

Voor meer informatie www.heideecho.nl



Programma

www.heideecho.nl

14.00 u Fanfare Concordia  - Wanssum
14.45 u Fanfare St. Cecilia  - Vessem
   Korte Pauze
16.00 u Muziekvereniging St. Cecilia  - Oerle
16.45 u Harmonie St. Caecilia  - Best
   Korte Pauze
18.00 u Harmonie L’Union Fraternelle   -Zeelst
18.45 u Harmonie Sub Umbra  - Veldhoven


