
Korpsen Partij-Wittem en Simpelveld samen op de bühne 
 

Galaconcert met top-repertoire 
 

Fanfare Kunst en Vriendschap van 
Partij-Wittem werkt de laatste jaren 
regelmatig samen met andere korpsen 
in de regio. Omdat beide korpsen 
samen een groot orkest vormen, is het 
gerenommeerde korps dan 
gegarandeerd van een optimale 
bezetting. Dat biedt de mogelijkheid 
om niet alleen een zo gevarieerd 
mogelijk programma te brengen, maar 
om ook een zo hoog mogelijk muzikaal 
niveau te bereiken. Dat resulteerde de 
laatste jaren in enkele absolute 
topconcerten. In 2018 concerteerde de 
fanfare samen met de fanfare uit Schin 
op Geul, in 2017 deed men dat met de 
harmonie van Simpelveld.  Al deze 
korpsen staan onder leiding van 
dirigent Paul Oligschläger. 
* 
Komende zaterdag krijgt de samenwerking met harmonie Ceacilia Simpelveld een vervolg. Onder de 
titel 2Gether krijgen de muziekliefhebbers een prachtig programma voorgeschoteld in 

gemeenschapshuis A ge Wienhoes in Partij, een 
concert dat barst van de energie en daarnaast 
sfeervolle rustpunten kent. Voor de pauze staan er 
een aantal topwerken uit het echte 
blaasmuziekrepertoire op het programma, 
waaronder het bekende ‘Music of the Spheres’ 
van Philip Sparke, de componist die een begrip is 
in de wereld van brassbands en fanfares.  Ook 
muziek van Shostakovitch en Arturo Marquez 
staan dan op het programma.  

In het tweede deel van dit bijzondere concert schittert het samengestelde korps in een 
showprogramma met  werken uit de meest uiteenlopende muziekgenres. Zo zijn onder meer het 
Viljalied, het beroemde Barcelona, popmuziek en een medley met hits van The Beatles te horen. 
 
Aan het concert wordt meegewerkt door de solisten Claudia Couwenbergh (sopraan) en zanger 
Gerald van Gemert. Couwenbergh schittert in enkele arias, Van Gemert doet dat in een aantal 
nummers uit de popmuziek. De ultieme cross-over tussen klassieke en pop vindt dan plaats in het  
Barcelona, beroemd gemaakt door Freddy Mercury (Queen) en Montserrat Caballé. 
 

Het concert begint zaterdat 11 mei om 20.00 uur in gemeenschapshuis A ge Wienhoes in 
Partij-Wittem. De entree is 15 euro. Aan de avondkassa kosten de kaarten 17,50 euro. 
Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Bakkerij Meessen in Partij (043-4501357) en in 
Simpelveld bij Juwelier Kicken (045-5444193).  Ook kan gereserveerd worden via 
www.harmoniesimpelveld.nl  

http://www.harmoniesimpelveld.nl/
https://nl-nl.facebook.com/131604280334420/photos/649616558533187/

