
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Voorwoord van de voorzitter 
 
 
 
Vandaag is weer een mijlpaal in de geschiedenis van onze fanfare. 115 Jaar geleden 
opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere muziekgezelschappen van 
Maastricht en omstreken.  
 
Een fanfare met circa 100 leden, die de laatste jaren flink gegroeid is en met name 
onze drumband, behoort zelfs tot een van de grotere van Limburg. Iets waar ik als 
voorzitter natuurlijk bijzonder trots op ben. 
 
Ik trek over de laatste 10 jaren wel eens de vergelijking met het kerstverhaal. 
Opgevangen in een stal, daar op krachten gekomen en uiteindelijk verrezen en 
terecht gekomen in onze geweldige zaal op het Theresiaplein in Biesland. 
 
Het is een vereniging met een geweldige sfeer, waar eenieder met respect en plezier 
met elkaar omgaat. En waarbij ieder lid even belangrijk is. 
 
Natuurlijk moeten we ook kijken naar onze toekomst, vandaar dat we met een 
programma bezig zijn om jeugd te enthousiasmeren voor blaasmuziek. 
Dit programma vergt veel geld en inspanning van onze leden, om dit in goede banen 
te leiden en te zorgen dat er doorstroming komt voor de toekomst. 
 
Vanavond zult u dan ook genieten van een geweldig concert, waarvoor de leden al 
circa een half jaar druk aan het repeteren zijn. Met gezamenlijke, maar ook met 
partij-repetities, om de gekozen stukken vanavond zo goed mogelijk ten gehore te 
brengen. 
 
Wij vinden het geweldig u hier vanavond te mogen begroeten en vooral onze 
sponsoren, donateurs en ambassadeurs zijn we veel dank verschuldigd. 
 
Ook veel dank aan onze directeur Corné van der Meulen en onze instructeur André 
Bleus voor hun tomeloze inzet. En natuurlijk al onze leden en ons bestuur voor vele 
uren die er in gestoken zijn. 
 
Een bijzonder woord van dank aan ons dames comité , die ons altijd weer verassen. 
 
Wij verheugen ons op een fantastische avond met een bijzonder slot….. 
 
Wim Knols 
Voorzitter fanfare Sint Servatius Biesland Maastricht 
23 november 2019 

 
 

  



Muziekprogramma - deel 1 
 

Theme from JAG  
Componist: Bruce Broughton / Arrangeur: Frank Bernaerts 

 
 
We starten ons concert met “Theme from JAG”. 
De soundtrack van de Amerikaanse televisieserie 
J.A.G.  (Judge advocate general)De serie ging over 
de juridische afdeling van de Amerikaanse  
Marine. Laat u verrassen door dit spetterende 
openingsnummer!  

 
 
 

Sedona 
Componist: Steven Reineke 

 
Sedona is een stad in Arizona dat midden in het spectaculaire 
rotslandschap, Red Rock Country, ligt.  
De componist neemt u mee door het landschap 
van bergen en open vlaktes. Een vrolijk, 
dynamisch stuk waarbij de mooie fanfareklank 
zeker tot zijn recht komt. 
In dit stuk is er een solostuk weggelegd voor onze 
sopraansaxofonisten Esther van Hoof en Esmée 
Huijdts. 

 

A Bamberg Fantasy 
Componist: Ben Haemhouts 

 
Bamberg is een stad in Beieren, Duitsland. De 
rivier Regnitz, die de stad op twee plaatsen snijdt, 
de charme van de oude gebouwen, de pittoreske 
straatjes en het vermaarde orkest Bamberger 
Symphoniker vormen de inspiratiebron voor deze 
compositie.  
Tijdens de muziek kunt u genieten van beelden 
van 115 jaar fanfare Sint Servatius samengesteld 
door Willy Nijs. 
 
De trombonesolo in dit stuk wordt gespeeld door 
Harrie Lamers en de trompetsolo door Vivian 
Knols 

  



O mio babbino caro 
Componist: Giacomo Puccini Arrangeur: Tohru Takahashi 

 

 
 

O mio babbino caro ‘O mijn lieve pappie’ is een aria uit de 
opera Giani Schicci (1918). Deze sentimentele, Italiaanse 
favoriet wordt vanavond gezongen door Mirjam Erkens 

 
 
 
 

 

Antonin’s new world 
Componist:  Antonin Dvorak / Arrangeur: Dizzy Stratford 
Muziekstuk werd de fanfare aangeboden door Pierre en Annemie Habets 

 

 
Antonin’s new World is een concertwerk waarin klassieke 
melodieën van de componist Antonin Dvorak in een 
modern jasje zijn gestoken. Zo zult u wellicht ‘From the 
new World’ en de’ Ninth Symphony’ herkennen. 

 
 
 
 

 

Pearl Harbor 
Componist: Hans Zimmer / Arrangeur: Frank Bernaerts 
Muziekstuk werd de fanfare aangeboden door Goswin Steijns 

 
De aanval op Pearl Harbor was een verrassingsaanval door 
de Japanse Keizerlijke Marine op de Amerikaanse 
marinebasis Pearl Harbor in Hawaï. De aanval was bedoeld om 
het grootste deel van de vloot van de Verenigde Staten te 
vernietigen, zodat Japan vrij spel zou hebben in de Pacifische 
Oceaan.  Over deze gebeurtenis is een prachtige film gemaakt 
met indrukwekkende muziek. Geniet van de  dreigende opbouw 
met een heroïsch slot.  
De tubasolo in dit stuk wordt gespeeld door Jo Nicolaes en 
de trompetsolo door Marc van Elstlande 

  



Zorba’s dance  
Componist: Mikis Theodorakis / Arrangeur: Darrol Barry 

 
 
Wie heeft nog niet op menig (bruilofts) feest op dit bekende 
Griekse deuntje de Sirtaki gedanst. Het nummer start op een laag 
tempo en gaat steeds een beetje sneller, tevens het laatste 
nummer voor de pauze.  
Voel u vrij om mee te klappen en mee te dansen. 

 
 

Pauze 
Tijdens de pauze kunt u aan de bar genieten van een drankje. Deze zijn (alleen) te 

betalen met consumptiebonnen die u bij de bonnenkassa kunt kopen. 
Bereid u in de pauze ook alvast voor op de spetterende tweede helft van ons concert 

en een afsluiting met een gouden randje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Advertentie 
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Muziekprogramma – deel 2 

 
De tweede helft van deze mooie avond. Tijd voor de drumband om het 

(trommel)stokje over te nemen. Zij brengen de volgende drie stukken ten gehore: 

 
Latin Loïs 
Componist: A. Goldenbeld 

 
 

Dit muziekstuk is geïnspireerd op de percussie stijl 
uit Latijns Amerika.  
 
De solo op tomtoms wordt gespeeld door Jochem 
Verstegen, Etienne Huijdts speelt de solo op 
temple blocks. 

 
 

d’ Afrique 
Componist: Leon Camp 

 
 
De drumband neemt u een stukje verder mee 
naar Afrika. De zon komt op, de dorpen ontwaken 
en de dieren gaan op jacht. Luister en waan u in 
de Afrikaanse Savanne. 

 
 
 

Mallet band  
Componist: Dirkjan van Groningen 

 
 
We blijven de warmte opzoeken, ook met dit 
laatste, melodisch muziekwerk, bestaande uit 
bekende klanken als Cielito, La Bamba en Spanish 
Nights. Luister vooral naar Etienne Huijdts op de 
Xylofoon en Thobias Oostvogel op het 
Glockenspiel. Er mag gedanst worden! 
 

 
  



Het muziekkorps van de fanfare zal het concert vervolgen met de volgende stukken: 

 
Ascot 
Componist: Rieks van der Velde 

 
 
Een prachtige concertmars die zijn titel ontleend 
aan de bekende paardenraces in de Engelse plaats 
Ascot. Luister en geniet van de verschillende 
melodieën. 

 
 

 

Jubileummedley 
Arrangeurs: Charles Peeters / Corné van der Meulen 

 
Ter ere van het 115-jarig bestaan van de fanfare en het 40-
jarig dirigentschap van Corné  hebben Charles en Corné 
zich samengepakt om een swingende popmedley te 
arrangeren. Het is ze gelukt om de grootste hits aller tijden 
te verwerken, waarbij ook nog eens alle 
instrumentgroepen mooi tot hun recht komen.  
U hoort een drumsolo gespeeld door Stephan van der 
Meulen,  een saxofoon sopraansolo door Esther van Hoof, 
een melodisch slagwerksolo door Etienne Huijdts, , een 
bügelsolo door Guy Frantzen en een trompetsolo door 
Vivian Knols en Richard Nijs. 
We verklappen nog niet alle hits maar geniet van onder 
andere Michael Jackson, Stevie Wonder en Justin 
Timberlake.  
Om het stuk nog spetterender te maken wordt het korps 
aangevuld met een combo. U hoort Luud Gorissen op 
basgitaar, Tom Franssen op elektrische gitaar en Ronald 
Fransen op synthesizer. De finishing touch wordt gegeven 
door zangeres Mirjam Erkens en zanger en zanger Geralt 
van Gemert. 

 

Musicatharina Mars 
Componist: Jo Vliex 
 

De toegift wordt normaal gesproken geheim 
gehouden en als verrassing gezien. Daarom 
verklappen wij enkel de titel van de toegift en is het 
aan u zelf om hier uw eigen beeldvorming en 
invulling aan te geven. Geniet van de laatste klanken 
die wij vanavond voor u ten gehore zullen brengen. 

  



Bedaank, bedaank bedaank 
 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en uw interesse in onze fanfare. Wij danken de 
sponsoren die al eerder voorbij kwamen en hier onder worden vernoemd.  
 
Natuurlijk danken wij ook alle leden van fanfare Sint Servatius Biesland Maastricht 
die zich de afgelopen maanden zo ontzettend hard hebben ingezet voor dit 
geweldige concert waar we nog vele jaren met heel veel plezier op terug gaan kijken. 
 
Een speciaal woord van dank willen we richten tot Willy Nijs die heeft gezorgd voor 
de beelden die tijdens het concert te zien waren in de zaal. Ivo Kruchten danken we 
voor de ontwerpen die hij maakt als we logo’s, flyers, spandoeken en ander 
promotiemateriaal nodig hebben. Tot slot danken we Arno Godding die de 
technische voorbereiding op prima wijze heeft vastgelegd in een draaiboek. 
 
Tot slot een groot woord van dank aan Carnavalvereineging De Mosasaurusen die 
ons hebben ondersteund in de voorbereiding van deze mooie avond.  

  
 

 
Dank voor de sponsoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bedaank veur de ondersteuning 
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