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WMC 2017

92,03 punten

Een nieuw hoogtepunt in de rijke historie van onze vereniging. In deze Amicitia nieuwsflits leest u
meer hierover.
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Het bestuur van de Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps AMICITIA Banholt wenst
beschermvrouw, ere-dirigent, ere-instructeur, dirigent, instructeur, docenten, ereleden, leden, leden

van het steuncomité, donateurs, vrienden van Amicitia en al hun familieleden een

ZALIG KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG 2018.



2017 03  Juli ‘17 – Dec ’17

2/20

Planning

Ophalen papier (aanwezig bij harmoniezaal om 17.45 u)

Degene die onderstreept is, draagt zorg voor het invullen van de lijsten van de beladers en
coordineert met chauffeur RD4. Bij verhindering gaarne zelf zorgdragen voor vervanger en
overdragen taken.

woensdag 3 januari Repetitie harmonie ipv vrijdag 5-januari
vrijdag 5 januari Grote Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.
zondag 7 januari St. Gerlachuskermis. Harmonie speelt in de kerk.
woensdag 10 januari Repetitie harmonie ipv vrijdag 12-januari
vrijdag 12 januari Jeugd Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.
dinsdag 16 januari Ophalen oud papier
zondag 28 januari Kindercarnavalsmiddag aanvang 14.00 uur

zaterdag 3 februari Prinsenreceptie en Auw-wieverbal
vrijdag 9 februari Geen repetitie harmonie.
zaterdag 17 februari Video-avond i.v.m. de carnavalsoptocht 2018.
dinsdag 20 februari Ophalen oud papier

maandag 12 maart Grote poets zaal
dinsdag 13 maart Grote poets zaal
dinsdag 13 maart Ophalen oud papier
zaterdag 17 maart Solistenconcours Amicitia Banholt (ovb)
zondag 18 maart Solistenconcours Amicitia Banholt
zaterdag 24 maart Drumbandtreffen MFLZW Margraten

zondag 8 april Alg. Ledenvergadering Amicitia. Aanvang 10.00 uur
dinsdag 10 april Ophalen oud papier
vrijdag 13 april 59e Concerttreffen MFLZW 's Gravenvoeren
zaterdag 14 april 59e Concerttreffen MFLZW 's Gravenvoeren
zondag 15 april Eurofestival Heel met deelnamen Mherimba (ovb)
zaterdag 21 april 30e Hei Op Feesten
zondag 22 april 30e Hei Op Feesten/125 jaar jubileum Amicitia
zaterdag 28 april 30e Hei Op Feesten
zondag 29 april 30e Hei Op Feesten (ovb)

Groep 1 Dinsdag 16 januari Groep 2 Dinsdag 20 februari
Munnix Peter Lemlijn Robert
Tielens Sjef Munnix John
Munnix John Renierkens Falco

Groep 3 Dinsdag 13 maart Groep 4 Dinsdag 10 april
Flamand Roger Bendermacher Frank
Munnix Sem Munnix Jim
Blom Patrick Tielens Dennis
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Loterij-aktie 2017

WINNENDE LOTNUMMERS:
1e  prijs  lotnummer:  0.303
2e  prijs  lotnummer: 0.668
3e  prijs  lotnummer:  1.990
4e  prijs  lotnummer:  1.804
5e  prijs  lotnummer:  1.940
6e  prijs  lotnummer:  1.243

Prijzen kunnen afgehaald worden bij:
Guido Lardinois,
Mheerderweg 30, Banholt
043-4571210 / 06-42223037

Planning van activiteit in 2018

Beste leden neem onderstaande activiteiten op in je agenda.
Regulier: activiteiten tijdens januarikermis (harmonie), pinksteren, augustuskermis, serenade
prinscarnaval
· Drumbandtreffen zaterdag 24 maart.
· Concerttreffen vrijdag 13 april en zaterdag 14 april.
· Jubileumjaar 2018; H. mis zondag 22 april Harmonie en Klaroenkorps
· Klaroenkorps naar Bad Munstereifel op 17 juni
· Mars- en showwedstrijden zaterdag 7 juli. (repetitie 25 en 29 juni, 2 en 6 juli van 19.30-21.00)
· ALM abtrieb in Ransdaal; klaroenkorps 16 september
· St Ceciliamis 17 november samen met Avanti
· Jubileumconcert najaar 24 november 2018 voor Harmonie en Klaroenkorps en Mherimba

Werklijsten

Beste leden de werklijsten voor 2018 zijn weer samengesteld. Het is ieder jaar weer een zoektocht
om de lijsten weer compleet te krijgen en aan alle wensen van eenieder te kunnen voldoen. Indien
je bent verhinderd probeer dan zelf te ruilen of voor een vervanger te zorgen.

Hartelijk dank voor jullie samenwerking.

Nieuwsflits

In de tweede helft van 2017 is helaas geen Amicitia nieuwsflits uitgegeven. In deze flits kunt je alle
evenementen en wetenswaardigheden van onze vereniging over Q3 en Q4 lezen. In principe willen
we ieder kwartaal een Amicitia Nieuwflits uitgeven. Indien je stukken wilt aanleveren voor in de
volgende nieuwsflits of zou willen helpen met het samenstellen van de nieuwsflits laat dit svp
weten bij een van de bestuursleden.

Veel leesplezier.
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Activiteiten

Ons klaroenkorps maakt het waar!

Tijdens de slotdag van de mars- en showwedstrijden in het Parkstad Limburg stadion, waar alle
winnaars van de laatste WMC's aantraden, heeft ons klaroenkorps zich van zijn beste kant laten
zien. Een score van 92,03 punten tijdens marswedstrijden van het WMC 2017 in Kerkrade. In de
overal ranking van de marswedstrijden plaats nummer zes van de 50 deelnemende korpsen in de
world division! De hoogste puntenscore van alle Limburgse korpsen tijdens de mars- en
showwedstrijden. Hier valt niet veel meer over te zeggen.

Participant City/Country Points Reward Ranking

Show Marching and Concertband Flora
Band Rijnsburg - NL 95,25 GOLD with

distinction 1

Show- and Marchingband Kunst en
Genoegen Leiden - NL 94,75 GOLD with

distinction 2

Trommelgroep West-Nederland Leiden - NL 94,25 GOLD with
distinction 3

Drum- en Showband Adest Musica Sassenheim -
NL 94,15 GOLD with

distinction 4

Christelijke Muziekvereniging Door
Vriendschap Sterk Katwijk - NL 92,80 GOLD with

distinction 5

Klaroenkorps Amicitia Banholt Banholt - NL 92,03 GOLD with
distinction 6

Jachthoorn & Trompetterkorps
Edelweiss Heerlen - NL 91,13 GOLD with

distinction 7
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Spielmannszug Oberlichtenau e.V. Pulsnitz - DE 90,65 GOLD with
distinction 8

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
Trommel- en Klaroenkorps Eijsden - NL 90,02 GOLD with

distinction 9

Spielmannszug Rödemis Husum - DE 88,65 GOLD 10

We feliciteren ook beide andere Limburgse trompetterkorpsen t.w. Edelweiss uit Heerlen en Sainte
Cécile uit Eijsden met hun prachtige prestatie.
Amicitia is ontzettend trots op de mannen en vrouwen die dit hebben waargemaakt. Instructeur
Michel Smeets heeft het beste uit het korps gehaald door de juiste combinatie van muziek en
marsdiscipline. Hierbij moet de ondersteuning van Bert Offermans zeker genoemd worden.

Ook de supporters van het korps hadden alles
van stal gehaald om de muzikanten te
ondersteunen. Een groot spandoek, iedereen
had groen rode dingetjes (de redactie kan nu
geen andere naam verzinnen, de foto zegt
meer!).

Het bericht van Beschermvrouwe Mevr. Fien Opreij zegt alles.

Geacht Bestuur van de Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps “Amicitia”
Bij deze wil ik jullie van harte feliciteren met de geweldige prestatie, dat het Klaroenkorps
gisteren op het WMC heeft behaald. Het was een prachtige show, waar we met zo vele supporters
van Banholt van hebben mogen genieten. Dit resultaat is er natuurlijk niet vanzelf gekomen. Het
korps heeft hiervoor heel veel inspanningen moeten verrichten. Het resultaat is er dan ook naar. Ik
wil vanaf deze plaats instructeur Michel Smeets, ere-instructeur Theo Lodewick,  Bert Offermans,
tamboer Maître John Munnix, maar vooral ook alle leden van harte bedanken voor de geweldige
inzet en prestaties, die jullie hebben gedaan. Jullie hebben laten zien wat er bereikt kan worden
en waarvoor jullie in staat zijn. Ga vooral zo door. Wij zijn trots op jullie!!!!!!!
Fien Opreij Beschermvrouwe Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps “Amicitia” Banholt.

De inzet van muzikanten en directie in de voorbereiding heeft een prachtige beloning opgeleverd
waaraan iedereen met veel plezier nog jaren aan terug zal denken. Een unieke ervaring in een vol
Parkstad Limburg stadion. Het succes is nadrukkelijk niet komen aanvliegen. Het heeft van alle
betrokkenen veel inspanning gekost.
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Fanatiek geweest:
Het korps was volledig
voorbereid op het WMC 2017.
Eind 2016 werd het
repetitieschema opgesteld zodat
in een vroeg stadium bekend
was wanneer en waar er zou
worden gerepeteerd. De eerste
repetities onder leiding van
instructeur Michel Smeets en
zeker bijgestaan door John
Munnix vonden in de sporthal
van Gronsveld plaats. Hier
werden de eerste verplichte
bochten ingestudeerd. Voor het

oefenen van het volledige wedstrijdparcours van de mars moest een (voetbal)veld ter beschikking
zijn. Er werd contact opgenomen met de Gemeente Eijsden-Margraten voor een locatie waar tot en
met juli 2017 kon worden gerepeteerd. Het oude voetbalveld van Banholtia (nu BMR) werd tot
augustus 2017 het oefenterrein van het Klaroenkorps. Het totale WMC parcours werd uitgezet
waarvoor gebruik werd gemaakt van de lijnentrekker van BRM. John Gerekens zorgde voor het
onderhoud van het grasveld. Er werd ook gebruik gemaakt van de oude kantine zodat er in ieder
geval ook iets kon worden gedronken tijdens en na de repetities. Sjef en Ria Roijen zorgden ervoor
dat de kantine er steeds piekfijn uitzag en dat drank aanwezig was.
Er werd gerepeteerd, meestal bij prachtig zomeravondweer, maar ook bij tropische temperaturen,
bij regen en storm. Dus voorbereid op alle omstandigheden.
De puntjes op de ‘i’, grote ‘i’s werden gefinetuned naar kleine
‘i’tjes. Alle moderne middelen werden erbij gehaald, video
opnames, Whatsapp, Facebook, opnames met drones werden
gemaakt om het geheel steeds beter te maken en te
perfectioneren.
Weer opnieuw, van voren, nog eens, daar wat kleine dingetjes
veranderen, tips, aanpassingen met het uiteindelijke doel om op
zondag 30 juli 2017 te laten zien wat Amicitia waard zou zijn. De
laatste weken werd er op kunstgrasvelden geoefend om aan de
ondergrond te wennen (het grasveld in stadion 'de Hagelschlauw'
loopt toch ff anders). Er werd in Eijsden een try-out gedaan
gezamenlijk met Trommel- en Klaroenkorps Sainte Cécile en de
drumbands van Gronsveld en Kanne. Er werd op de
kunstgrasvelden van RKVVM (Margraten) en FC Gulpen geoefend.
Ook was het korps op 18 juli in het Parkstad Limburg stadion om
kennis maken met het wedstrijdveld.
Op 30 juli was het korps er klaar voor, beter geprepareerd dan
ooit!
De bussen voor de supporters en de leden van het korps waren

geregeld, de lunchpakketten
werden door Talentino geleverd en
op weg naar Kerkrade.

De blazerssectie ging eerst warm
blazen en afstemmen op het
parkeerterrein, laatste zaken voor
het slagwerk en gereed voor de
mars world division.
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Dank aan:
Instructeur Michel Smeets
Bert Offermans
Tambour Maître John Munnix
Alle leden van het klaroenkorps voor de inzet en het goede repetitiebezoek
Het Steuncomite
Sjef en Ria Roijen
John Gerekens
Gemeente Eijsden-Margraten
BMR, RKVVM, FC Gulpen
De buren
Hub Deckers (sponsoring van terrein Parkstad Limburg Stadion)
Het thuisfront; echtgenotes, partners, kinderen voor het geduld en toewijding
Alle supporters en degenen die het korps een warm hart hebben toegedragen
Het bestuur van Koninklijk Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt

SLOT door Roger Flamand:

D’r aanloop woar neet altied eeve gemekkelik,
Me die greune van Tebannet hubbe ’t um toch mer wer geflik.
Och d’r Michel wis eegelik neet good wat ‘r noe koes verwachte,
Mit u korps die soms zien zelf gesjreeve werk aardig wisse te verkrachte.
Mit veul zjweet, en soms get troane, woard week in week oet heel gewerkt,
Zelfs de buure van ’t voetbalveld motte dat hubbe gemerkt.
Verleep de generaale op Eesdes groondgebeet op kunstgraas nog get sjtroef,
Op Kerkroad’s groondgebeet leep ’t twie weeke later es wie op unne fluweele poef.
In kostuums, gaans nuuj van de Peenkste, vernuujend me in herkinbaar greun,
Woard un prestatie neergezat oe minnig ander korps elling mer van kint dreume.
De ploeje woarte van teveure glad gesjtreeke,
Noa de mutsj op d’r kop, d’r reem en krevat woard sjerp gekeeke.
De kupkes sjtrak umhoeg, de boorsj fier noa veure,
De passe zoe geliek, ’t woar of se mer eene pas koes heure.
Op de tribuun hoalf Tebannet die mit hart en ziel en veul geluid aanwezig woare,
Zoe greujde d’r get binne ’t korps, alhoewel sommige verloorte de baardhoare.
Mit bravour, muzikaal op hun bist en mit sjiek marcheere woard de moat gezat,
Veur un prestatie oe veuraf mer wienige hun geld op howwe gezat.
Es biste Limburgse korps oet 4 weekende Wereld Muziek Concours,
30 juli 2017 blief veur altied in os geheuge sjtoan, Toujours!
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Augustuskermis op zondag 27 augustus

Tijdens de augustuskermis was het gehele korps weer present en werd
traditioneel bij de kerk gemusiceerd waarna het korps tezamen met pastoor
Rene Graat een bezoek bracht aan het kerkhof waar een andante werd
gespeeld. Vervolgens werd naar Terhorst gemarcheerd waar in de ‘Zandstraat’
het korps door de bewoners werd getrakteerd op een welverdiende
consumptie. Daarna werd verder gemarcheerd naar de Mheerderweg en
vervolgens weer terug naar de kerk.

Vanaf 14.00 uur werd door ‘De Boemelkapel’ het kapellenfestival Boete
Boemele georganiseerd. Een zeer geslaagd evenement waaraan naaast onze
eigen Boemelkapel ook de Böhmische Freund en Kamaradski deelnamen.
Onder het genot van een goed stuk muziek en een hapje en een drankje
werd er een gezellige middag van gemaakt

Goed dat we vasthouden aan deze traditie ook zijn niet alle inwoners van
‘Tebannet en Terhoorsch’ present!

Mars en showwedstrijden op 3 september in Eckelrade

Koninklijk erkende Harmonie Amicitia heeft
op zondag 3 september deelgenomen aan de
jaarlijkse Mars- en Showwedstrijden van de
Muziekfederatie Limburg Zuid-West. Helaas
moesten we dit jaar verstek laten gaan
tijdens de showwedstrijden. De tijd na de
vakantieperiode voor het instuderen van de
nieuwe show was dermate kort dat we ons
niet als volwaardige deelnemer konden
presenteren en daardoor hieraan niet
deelnamen.
We waren zeker wel present tijdens de mars
door Eckelrade en tijdens het slotoptreden
van alle deelnemende korpsen. Voor het
optochtdeel werd 86 punten behaald.
Jurylid R.Böhmer ‘Zeer fraai korps in een
(inmiddels) unieke samenstelling’.

Voor 2018 staan de mars en showwedstrijden
gepland op zaterdag 7 juli 2018 in St.
Geertruid. We zullen hier onze nieuwe show
“De heuvels van Limburg” uitvoeren. De
show die is gearrangeerd door Michel Smeets
en is geïnspireerd door het zogeheten
‘Eiland van Banholt’. Michel Smeets schreef
tevens de mars ‘Les collines de Limbourg’
welke tijdens deze show wordt gespeeld.
Deze mars is opgedragen aan Piet van den
Houdt senior.
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Stimmung Im Biergarten

Na een tweetal mooie en gezellige edities vond op zaterdag 14
oktober 2017 de derde editie plaats van Stimmung Im Biergarten!
Drie kapellen lieten zich tijdens deze geslaagde avond van zijn
beste kant horen.
Onze eigen Boemelkapel, verder de Maasgalmkapel uit Kessenich en
Stolz Ohne Holz uit Bocholtz. Tussendoor zorgde DJ Wiener Jack
(Jack de Roo uit Mheer) voor entertainment.
Het buffet smaakte heerlijk. Een klein minpuntje was dat de koeling
van de tapinstallatie deze avond stukging waardoor er in allereil een

alternatief moest worden gezocht. Dit werd gevonden bij ons erelid Wiel Roijen.
Ondanks dit tijdelijke ongemaakt heeft iedereen zich kostelijk geamuseerd en ook zeer lekker
gegeten en gedronken.

St. Ceciliamis

Op 18 november speelde onze harmonie onder leiding van Frans Bemelmans tijdens de jaarlijkse St
Cecilia Mis. Het was wederom een zeer mooi opgeluisterde H.Mis. De muziek was prachtig en onze
harmonie heeft zich van zijn beste kant laten zien.
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Tijdens deze prachtige avond nam zowel jeugdorkest Mherimba als Koninklijk Erkende Harmonie
Amicitia alle aanwezigen mee op een muzikale reis door het land van de onbegrensde mogelijkheden,
het machtigste land ter wereld, The United States of America. Deze avond was, om het in de woorden
van President Donald Trump te zeggen, “America First!”
Onze vereniging was dan ook enorm blij en trots dat het gelukt was om voor dez avond een heel
bijzondere gastheer binnen te halen, deze kent als geen ander de Amerikaanse muziek en de
presentatie was in handen van:

“the one and only 45th
President of the United
States of America, Mr.

Donald J. Trump”.

It was:

great
fantastic
fabulous
magnificent
superb
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Donald J. Trump alias Roger Flamand
‘It is a great, great honour to be your guest speaker here tonight, in this fantastic little village
Banholt. I just love it here, great people, great food, great beer and tonight great music. When I
saw a first picture of your music orchestra, and saw the green uniform and big hats, I was afraid I
was invited to North-Korea at first. I was there not too long ago and saw all kinds of uniforms just
like yours.
Good to see that tonight the dresscode is black, and I am very pleased to see you guys wearing my
red tie.
No worries, Geen zorgen, ik zal de verdere avond in het Nederlands aankondigen.’

De avond werd gestart met Jeugdorkest Mherimba
onder leiding van dirigent Marc Houben. Er werd
gestart met River City van Jacob de Haan. De Journey
through America begon in Sacramento, de hoofdstad
van de Amerikaanse staat Californië. Deze stad ligt aan
de samenvloeiing van de rivieren Sacramento en de
American River in het noorden van de grote Centrale
Vallei van Californië en wordt ook wel River City
genoemd.
Het programma werd vervolgd met Dakota van Jacob
de Haan. De Dakota-indianen, afkomstig uit de
Amerikaanse staten Noord- en Zuid-Dakota, staan
centraal in deze compositie.
Het derde werk van Mherimba was een medley van
Amerikaanse volksliedjes en de titel van het werk was
tevens de titel van dit themaconcert: ‘A journey through America’. Het publiek hoorde onder
andere ‘ The Star Spangled Banner, Oh Susanna, When The Saints Go Marching In, When Johnny
Comes Marching Home en Deep In The Heart Of Texas’.

Vervolgens Hymn to the fallen van John
Williams. Wanneer je aan Amerika denkt en
aan de verbondenheid van dat land met ons
hier in Tebannet, dan denken we natuurlijk
aan de bevrijding van Limburg in september
1944 en het tastbare bewijs van de offers
die honderdduizenden militairen brachten
voor onze vrijheid welk we in Margraten
dagelijks aantreffen. Op de Amerikaanse
begraafplaats liggen meer dan 8000 strijders
voor onze vrijheid begraven. De oorlogsfilm
“Saving private Ryan” herinnert aan de
bevrijdingsoperatie in 1944 en 1945 en met
de muziek uit deze film, gecomponeerd door
de beroemde filmmuziek maker John
Williams.
Heal the World van Michael Jackson was de
laatste bijdrage van het Jeugdorkest aan het
themaconcert. Het nummer Heal the World
uit 1992 is afkomstig van zijn album
Dangerous. In de videoclip komen kinderen
uit arme landen aan de orde. Tijdens een
chatsessie met fans op internet in 2001 zei
Michael Jackson dat Heal The World het
nummer is waarop hij het meest trots is. Na
het nummer heeft hij ook de Heal The World
Foundation opgericht, een goed doel om de
levens van kinderen uit arme landen te

verbeteren en ze te leren hoe ze de wereld om hen heen kunnen verbeteren.
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Vervolgens werd de vloer vrijgemaakt voor Koninklijk erkende harmonie Amicitia onder leiding van
dirigent Frans Bemelmans.

The Star Spangled Banner. Amicitia opende met het Amerikaans volkslied The Star-Spangled
Banner (de met sterren bezaaide banier). Het lied verwijst naar de vlag van de Verenigde Staten.
Trump: ‘Please all rise for the US hymn’.
Vervolgens The Music Makers van Alfred Reed. Alfred Friedman is de enige zoon van Carl en
Elizabeth Friedman die, voor de Eerste Wereldoorlog, vanuit Wenen naar de VS emigreren.  Alfred
Friedman gebruikt de naam Alfred Reed lange tijd als pseudoniem, maar in 1955 wordt het zijn
officiële naam. Reed is een van de bekendste Amerikaanse componisten voor harmoniemuziek. In
1968 componeerde hij de concertouverture  “The music makers Het werk is gebaseerd  op het
gedicht van  Arthur O'Shaughnessy:
‘We are the music-makers
And we are the dreamers of dreams,
Yet we are the movers and shakers
Of the world forever, it seems.

One man with a dream, at pleasure,
Shall go forth and conquer a crown:
And three with a new song's measure
Can trample an empire down.’

What a Wonderfull World van Louis Armstrong.
‘I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world’
Dit muzieknummer werd in een versie gebracht door Amicitia en
Serge Gulikers. De voormalige IDOLS-finalist en groot limburgs
muzikaal talent.

Daarna Godspeed! van Stephen Melillo
De Amerikaanse componist, muziekpedagoog en dirigent, Stephen Melillo is een multi-talent. Hij
werkte als muziekleraar in openbare scholen. En aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw
deed hij in New York een opleiding met 275 docenten uit de vakgebieden wiskunde en natuurkunde,
om te documenteren hoe met behulp van de muziek een verstevigde kennis van wiskunde en
natuurkunde bereikt kan worden.  Als componist heeft hij ruim 30 televisieproducties
gecomponeerd, talrijke werken voor harmonieorkest en orkest geschreven, waaronder drie
symfonieën. Naast de opdrachten voor televisie- en omroepmaatschappijen schreef hij ook tunes
voor bijvoorbeeld  Nintendo en soundtracks voor de New York Yankees en de Giants.

 Misty van Erroll Garner. Amicitia tesamen met de prachtige
vrouwelijke stem van Imke Heitzer. Voor de tweede keer in
haar muzikale carrière zong het talentvolle ‘Meidsje van
Gekruuts’ samen met Amicitia, tijdens het concert met het
prachtige nummer ‘Misty’.

Rushmore van Alfred Reed. Dirigent Frans Bemelmans en zijn
muzikanten vervolgens in het programma met wederom een
werk van de Amerikaanse componist Alfred Reed. Na
Musicmakers het prachtige gedragen werk Rushmore, welk
verwijst naar Mount Rushmore, een Amerikaans nationaal
monument, gelegen in de Black Hills in South Dakota. Het
monument toont 18 meter hoge, uit graniet gehakte portretten
van vier Amerikaanse presidenten: George Washington, Thomas
Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln.

Theme from The Terminal Wie aan Amerika denkt, denkt aan
talloze films. Eén hiervan is de Amerikaanse dramafilm The
Terminal van Steven Spielberg uit 2004. Het verhaal gaat over
een man die vastzit op een vliegveld, omdat hem de toegang
wordt ontzegd tot de Verenigde Staten. Een zeer actueel thema
dus! Soliste Mandy Stolman en haar eigen harmonie Amicitia.
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76 Trombones
‘The Music Man’ is een Amerikaanse muziekfilm uit 1962. De film is gebaseerd op de gelijknamige
Broadway-musical van 1957 met dezelfde naam. Meredith Willson schreef deze musical, waaronder
het bekende muziekwerk ‘76 trombones’.

Strike up the Band – George Gershwin
Na de pauze zonder aankondiging ‘Strike up the band’, gezongen en gespeeld door Imke Heitzer en
Amicitia Banholt.  “Strike Up the Band " is een lied uit 1927 gecomponeerd door George Gershwin.

Strike up the band tijdens de
generale repetitie

The Wizard of Ozz van arrangeur
James Barnes Het volgende
muziekwerk “The Wizard of Oz”
bevat de muziek van de
gelijknamige Amerikaanse
musical/fantasyfilm uit 1939. De
film draait om de 15-jarige Dorothy,
die met haar tante en oom en
hondje Toto in een boerderij in het
Amerikaanse Kansas woont.
Wanneer op een dag een tornado
hun huis treft, kunnen Dorothy en
Toto als enigen niet op tijd in de
schuilkelder onder het huis komen.
Ze zijn gedwongen in het huis zelf

te schuilen. Het huis wordt door de tornado echter weggeblazen naar het magische land van Oz.
Fever – Eddy Cooley “Fever" is een lied geschreven door Eddie Cooley en John Davenport
Fever werd gezongen door Elvis Presley, Madonna, The McCoys, La Lupe and Beyoncé. Aan deze
artisten voegde zich deze avond Serge Gulikers en enkele leden van Amicitia.

I feel pretty "I Feel Pretty" is een lied uit de musical West Side Story uit 1957. In de musical is Maria
zich er nog niet van bewust dat haar liefje, Tony, net haar broer Bernardo heeft gedood. In de
bruidswinkel waar ze werkt, zingt Maria over gelukkig zijn en zich mooi voelen omdat ze "geliefd is
bij een knappe, geweldig jongen" Terwijl haar collega's haar plagen met haar domme gedrag.
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Deze avond was het de schoonheid van
Noorbeekse afkomst die zorgde voor de vertolking
van I Feel pretty.
Elvis Presley medley Amicitia vervolgde het
programma met een medley van beroemde Elvis-
liedjes. Elvis Aaron Presley werd geboren op 8
januari 1935 in de staat Mississippi en was een
Amerikaans zanger en acteur. Hij wordt vaak The
King of Rock and Roll of kortweg The King
genoemd en geldt als een van de meest
significante culturele iconen van de twintigste
eeuw.

New York, New York Wie Amerika zegt, zegt
onder andere ook New York, dus die stad mag in
een muzikale reis door Amerika niet ontbreken.
New York, New York is de titel van de soundtrack
van de gelijknamige musicalfilm uit 1977. Het
nummer “New York, new York” werd vertolkt door
onze eigen Limburgse  Frank Sinatra, Serge
Gulikers.

Het concert werd afgesloten met een toegift.
Stars and Stripes (march).
Stars and Stripes Forever is bij wet sinds 1987 de
nationale mars van de Verenigde Staten. De mars
wordt beschouwd als het magnum opus van de Amerikaanse componist en US Marine band leader
John Philip Sousa, die bekend staat als “The March King”. Hij componeerde het werk in 1896 aan
boord van een schip dat hem naar Europa bracht. Hij bracht het werk bij vrijwel ieder concert dat
hij gaf ten gehore. Er is één opname - uit 1909 - bewaard gebleven waarop Sousa de mars zelf
dirigeert. Zijn naam leeft nog steeds voort in een naar hem genoemd instrument, U raadt het al, de
Sousafoon.
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Het was een prachtige avond waarbij alle aanwezigen met volle teugen hadden genoten. Het was
zeer indrukwekkend en muzikanten, solisten, zangers en dirigent kregen alle lof!

Ontzetted veel dank:
Leden van de muziekcommissie
Dirigent Frans Bemelmans
Dirigent Marc Houben
Imke Heitzer en Serge Gulikers
Roger Flamand
Alle leden van Mherimba
Alle leden van ons Harmonieorkest
Firma Opreij uit Margraten
Two Sound
CV de Boemelere
Bart Troisfontaine
Zaalbeheerders Ria en Sjef Roijen
Het talrijk aanwezige publiek

Niet alleen bij het opbouwen van het decor en de tribune
hebben diverse leden en bestuursleden geholpen, maar
ook bij het afbreken. Op zondagochtend waren maar liefst
16 mensen aanwezig om alle zaken weer netjes op te
ruimen. Om 11.00 uur was onze zaal weer ‘schoon’ en kon
er aan de koffie en vlaai worden begonnen.

Allen hartelijk dank.

Ledennieuws

Verjaardagskalender

Alle leden die hun verjaardag hebben gevierd van harte gefeliciteerd.

Nieuwe leden:

Edith Volders-De Lange is bij het klaroenkorps gestart op basklaroen
Patty Vink is bij het harmonieorkest gestart op tenor saxofoon
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Romy en Thies zijn op zaterdag 16
september in het huwelijksbootje
gestapt. Onze vereniging heeft
natuurlijk een klinkende serenade
gebracht.

Romy en Thies
Van harte gefeliciteerd.

Voor het eerst een trekker in de
zaal! Een voorloper op onze
verbouwing?
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Overig

Afmelden leden van het harmonieorkest: Pierre Franssen pierre.franssen@home.nl
Afmelden leden van het klaroenkorps: Willy Bours willy.bours@ziggo.nl

Contributie 2018

In de loop van de maand januari 2018 vindt de incasso van de contributie voor 2018 plaats voor de
leden die een automatische incasso hebben afgegeven. Leden, die de contributie niet via incasso
betalen, worden vriendelijk verzocht om hun contributie in de maand januari te voldoen, via
overboeking op rekening nr. NL15RABO0133500691, tnv Harmonie Amicitia Banholt, onder
vermelding van Contributie 2018.

Werklijsten 2018

De werklijsten 2018 zijn samengesteld en zijn te vinden op het besloten ledengedeelte van onze
website. Log-in en ga naar Ledeninfo http://www.amicitiabanholt.nl/ledeninfo/  Op ons besloten
gedeelte van de website staan tevens de wekelijkse mededelingen vermeld. Heb je problemen met
inloggen of anderszins vragen maak dit gaarne kenbaar bij een van de bestuurleden.

Oude uniformen AMICITIA

Oude uniformen van Amicitia worden voor een zeer schappelijke prijs verkocht. Onder enkele
sfeerfoto’s met onze oude uniformen. Je ziet mensen in ons uniform waarvan je dit nooit had
gedacht. Mocht je geinteresseerd zijn in een oud uniform dan kun je hiervoor terecht bij bestuurslid
Axel Denis.
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Muziekfederatie Limburg Zuid-West

Het programma van evenementen van MFLZW voor 2018:
1 Drumbandtreffen zaterdag 24 maart.

Organiserende vereniging: Harmonie Concordia Margraten.
Jurylid: dhr. J. Zinzen.

2 Concerttreffen vrijdag 13 april en zaterdag 14 april.
Organiserende vereniging: Oude Harmonie St. Cecilia s’Gravenvoeren.
Jurylid: dhr. J. Slagter.

3 Mars- en showwedstrijden Zaterdag 7 juli.
Organiserende vereniging: Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid.
Jurylid: dhr. R. Böhmer.

Eredirigent Leon Simons 50 jaar lid van de Eendracht uit Waubach

Op zaterdag 4 november vierde onze ere-dirigent zijn 50 jarig lidmaatschap
bij Koninklijke Fanfare Eendracht uit Waubach.
Een delegatie van ons bestuur, leden en erelid Peter Houben brachten hem
tijdens deze avond een felicitatie namens onze vereniging.

Leon en natuurlijk Margriet van harte proficiat.

Op 29 november bie d’r Gouverneur

Op 29 november waren alle Limburgse deelnemers aan het WMC 2017 door de Gouverneur
uitgenodigd voor een huldiging. Onder een kort relaas van een ietwat teleurgestelde voorzitter:
‘Afgelopen dinsdagavond waren Ruud, Martin, Romy en ik aanwezig bij de plechtigheid ter
gelegenheid van de deelname aan het WMC. Alle Limburgse deelnemers waren uitgenodigd met een
delegatie van max 4 personen. De twee Limburgse WMC winnaars waren voltallig uitgenodigd.
Michel Smeets was ook aanwezig evenals burgermeester Akkermans.
Na ontvangst van de delegaties omstreeks 18.00 u met broodjes en drankjes werd eenieder om
18.45 u verzocht plaats te nemen in de grote ronde zaal in het Gouvernement aan de maas. Eerst
een opsomming van alle deelnemers, daarna een toespraak door Gouverneur Bovens en statenlid
Koopmans.
Vervolgens werden de deelnemers een voor een met een vertegenwoordiger naar voren gevraagd en
werd een waarderingsubsidie van EUR 250 aan ieder korps toegekend (behalve de twee winnaars).
Deze werden als laatst naar voren gevraagd en voorzien van alle egards en een subsidie van EUR

2500, tevens de provinciale
penning. Het hele gebeuren
draaide om de winnaars en
persoonlijk kreeg ik het gevoel om
als zaalvulling te dienen. De
overige korpsen zaten erbij en
moesten ’t over zich heen laten
komen. Niet dat ik de EUR 250
niet waardeer, maar geen enkel
ander korps dan de ‘twee
winnaars’ is ook maar genoemd.
Vervolgens werden ‘wij’ verzocht
om de zaal te verlaten, de
winnaars moesten blijven, wat
zich verder heeft afgespeeld weet
ik niet!’
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Bericht van het steuncomite

Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt er een en ander in het bestuur van ons steuncomite. Sjef
Roijen verlaat het steuncomite na een lidmaatschap van 30 jaar. Sjef ontzettend veel dank voor alle
werkzaamheden die je in deze periode voor het steuncomite hebt uitgevoerd en met name het
penningmeesterschap. Doordat Sjef het steuncomite verlaat zal de bezetting van het dagelijks
bestuur wijzigen. Met ingang van 1 januari 2018 neemt Nicky Tossings de voorzitterhamer over van
Guido Lardinois. Guido wordt op dat moment penningmeester en John Gerekens wordt de opvolger
van Nicky als secretaris.

Activiteiten Mherimba

Leerlingendag

De jaarlijkse leerlingendag werd georganiseerd op 16 september. Het was wederom een mooie dag
waarbij klein en groot zich kostelijk in de Valkenier hebben geamuseerd.

Hartelijk dank aan alle begeleiders.
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Mherimba te gast tijdens de nacht der zielen

Ook dit jaar nam Mherimba weer deel aan de Nacht der zielen op donderdag 2 november. Het was
de tweede keer dat zangkoor Avanti deze avond organiseerde.
Naast Mherimba deed ook Simone Wishaupt mee aan deze mooie en plechtige avond.

Kerstconcert Mherimba tijdens kerstmarkt op 10 december

Ook dit jaar was Mherimba weer van
de partij tijdens de kerstmarkt op
het kasteel in Mheer. Het weer was
bar en boos door ontzettend veel
sneeuw. Hierdoor moest het orkest
onder leiding van Marc Houben
uitwijken naar de eet en dranktent.
Mherimba deed zijn best ware het
niet dat met name de mensen achter
het eetbuffet luidruchtig waren
waardoor de kerstsfeer niet echt tot
zijn recht kwam. Het was toch een
mooi optreden ondanks dat het weer
en sommige barmedewerkers niet
meewerkten.


