Programmaboekje

28 juni 2009 Prijs: € 1,-

12.10 - 13.00

12.10 - 13.00

Voorwoord
Helmond is vandaag, zondag
28 juni, in de ban van de Royal
Phileutonia Proms. Voor de
veertiende achtereenvolgende keer
hebben de leden van de Koninklijke
Stadsharmonie Phileutonia een
spetterend muzikaal programma
samengesteld waarover nog lang
zal worden gesproken. De hele dag
door zijn er in stadspark De Warande
optredens van de allerkleinste
muzikanten (pieporkest) tot de
afsluiting rond half elf ’s avonds van
het grote harmonie orkest. In dit
programmaboekje leest u alles over
de diverse optredens. Om twaalf uur
bijt de Rimboband het spits af van
een non stop muzikaal feest.
De
jaarlijkse
Proms
wordt
georganiseerd door onze leden die
daar vele maanden werk in stoppen.
Buiten het musiceren om verrichten
zij op de dag zelf de nodige hand- en
spandiensten. Mijn oprechte dank
voor jullie altijd even enthousiaste
inzet. Ik wil hier ook de sponsors

De Rimboband-

bedanken, die ons elk jaar zo trouw
steunen. Zonder hun hulp, financieel
of anderszins, zouden wij dit festijn
niet van de grond krijgen.
Het
programma
zal
tegen
middernacht
worden
besloten
met een onvergetelijk vuurwerk.
Het wordt onze ere-commissaris
Jan Swinkels aangeboden door
de commissarissen van de KSH
Phileutonia. Van 1988 tot 21 juni
dit jaar was Jan de beschermheer
van onze harmonie. Zondag precies
een week geleden hebben wij op
feestelijke wijze zijn afscheid gevierd.
Tegelijkertijd verwelkomden wij die
dag zijn zoon Jan Renier als onze
nieuwe beschermheer.
Ik wens u vandaag namens
Phileutonia heel veel luister- en
kijkplezier. En zeg: graag tot volgend
jaar op de Jubileum Proms op zondag
4 juli 2010!

De Rimboband heeft de Royal
Phileutonia Proms van dit jaar
gekozen voor haar jubileumconcert.
De Rimboband is een streekorkest
voor jongeren, en ouderen, met een
verstandelijke beperking. In 1979
is dit orkest opgericht op initiatief
van enkele ouders en leerkrachten
van de toenmalige Hubertusschool
in Helmond. In die tijd waren er
weinig tot geen mogelijkheden tot
vrije tijdsbesteding voor deze groep
jongeren. Op de Hubertusschool was
een muziekmethode ontwikkeld, een
muziekschrift met de muzieknoten op
kleur.
Vandaag, 30 jaar later, viert de
Rimboband haar jubileum in de
aanwezigheid van bandleden van
het eerste uur. Maar inmiddels ook
steeds nog aangevuld met jongeren
van de huidige Antoon van Dijkschool.

Zo houden ze de band “jong”. Een
fantastisch hoogtepunt was het
optreden op Koninginnedag in 1987
in de tuin van paleis Soestdijk voor de
Koninklijke familie ter gelegenheid van
het 50-jarig huwelijksfeest van Juliana
en Bernhard.
De 58 leden tellende Rimboband staat
onder leiding van dirigente José van
Bommel, tezamen met 28 vrijwilligers.
Als solist zal Ryan van den Akker
optreden. Ryan is bekend van vele
musicals als de Jantjes, My Fair Lady
en Elizabeth. Daarnaast is ze actrice
en leende ze haar stem o.a. aan Alfred
Jodokus Kwak in de gelijknamige
tekenfilmserie.
Aansluitend aan hun optreden
zullen de leden van de Rimboband
hun jubileum vieren in de Helmondse
Gaviolizaal.
www.rimboband.nl

Sander van der Lande
President KSH Phileutonia
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13.20 - 14.50

Philbee, Pieporkest en tikgroep
Deze geledingen van de K.S.H. Phileutonia
zullen gezamenlijk een optreden voor u
verzorgen. Dit jaar zullen zij wederom een
aantal ‘vrienden’ presenteren tijdens hun
optreden. Samen zullen zij een bijzonder
programma met diverse verrassingen
brengen.
ORKESTEN
Het Philbee orkest van K.S.H. Phileutonia
is ontstaan als opleidingsorkest voor het
harmonieorkest. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardig tweede orkest
binnen de geledingen van de vereniging.
Onder de nieuwe naam Philbee geeft dit
orkest diverse concerten, met als hoogtepunten de concertreizen naar Slovenië en
Tsjechië en in het voorjaar van dit jaar in
Zuid Frankrijk. Philbee staat onder leiding
van dirigent Adri Tempelaars.
Als 10 jarige begon Adri Tempelaars zijn
muzikale loopbaan op de klarinet bij het
Helmonds Muziek Corps. Na zijn middelbare schoolperiode studeerde hij onder
andere HaFa-directie aan het Brabants
Conservatorium te Tilburg. Naast een
tweetal andere orkesten dirigeert hij sinds
september 2008 het Philbee orkest van de
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.

Het Pieporkest van KSH Phileutonia
De toekomst van iedere vereniging ligt bij
de jeugd. Bij het Pieporkest leert onze jeugd
om samen mooie muziek te maken. En na
een hele tijd oefenen, willen ze graag laten
horen hoe goed zij dit inmiddels kunnen.
Het Piep orkest staat onder leiding van
Esther Warmerdam.
De Tik groep van KSH Phileutonia
Wat voor de beginnende blazers geldt,
geldt uiteraard ook voor de beginnende
slagwerkers. En naast samenspel, leren ze
van hun dirigent Jan van der Sommen ook
hoe ze er een show van kunnen maken. Kijk
en oordeelt u zelf hoe ze dit doen.
SOLISTEN
De inmiddels 15 jarige Stefan Nguyen
speelt al zo’n 6 jaar piano. Hij heeft een voorkeur voor klassiek, en dan vooral Chopin, en
heeft het afgelopen jaar zijn talenten laten
zien op het Prinses Christina Concours. Ook
kreeg hij masterclasses van zijn idool Wibi
Soerjadi.

Met haar 9 jaar is Eline Mastbroek de
jongste soliste die ooit op de Royal Phileu-
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tonia Proms® op gaat treden. Ze zong vorig
jaar in het Brabants songfestival en werd
eerste in haar leeftijdscategorie. Wij kennen
haar al van de auditiemiddag die vorig jaar
gehouden is bij de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.
De rapformatie Keihard: HENSC, Hellmonster & RV bestaat uit 3 Helmondse jonge
getalenteerde rappers die laten zien en
horen dat klassiek heel goed te mengen is
met meer moderne muziekstijlen. Er zal
onder andere gerapt gaan worden op het
alom bekende ‘My Way’ van Frank Sinatra.
PROGRAMMA
PHILBEE
FREE WORLD FANTASY - J. de Haan
In 1987 componeerde Jacob de Haan dit
stuk om de bevrijding van de provincie
Groningen te herdenken. De muziek is een
mix van klassieke klanken die met de ritmiek
van popmuziek bij elkaar gehouden wordt.
CLASSICAL SUITE - arr. J. Curnow
Gebaseerd op bekende muziek van Mozart
en Haydn werd dit stuk geschreven voor
piano met harmonieorkest. De piano solo
zal uitgevoerd worden door Stefan Nguyen.
TRIBUTE TO GILBERT BECAUD - arr. R. Kernen
Met nummers als “Et Maintenant”,
“L’important c’est la rose” en “Nathalie”
werd Gilbert Bécaud beroemd in heel
Europa. In dit arrangement vertolkt het
orkest deze prachtige nummers.
SINATRA IN CONCERT - arr. J. Nowak
De bekende klanken van hits van Frank
Sinatra zijn samengebracht in dit stuk.

Bijzonder is de bijdrage van rapformatie
Keihard in het alom bekende “My Way”.
TIKGROEP
VERWISSELMARSEN NO. 1 - A. van Veluwe
KOMISCHE MARS - S. Egberts
MASTERDRUMMERS - J. Schipper
PIEPORKEST
START YOUR ENGINE - J. de Haan
Geschreven door Jacob de Haan om jonge
muzikanten te laten ervaren hoeveel mogelijkheden er zijn om samen te musiceren.
ADSPIRANTENMARS - J. van Beekum
ANCHORS AWAY - arr. K. Noijen
ROCK-A-SAURUS - T. Molter
PHILBEE
WAKKER MET EEN WIJSJE - arr. R. Jurgens
Eline Mastbroek brengt dit nummer van
Kinderen voor Kinderen. De melodie komt u
wellicht bekend voor van het TV programma
Mooi! weer de Leeuw.
KINDEREN BIJ DE STOFZUIGER - arr. F. Kessels jr.
Pas op! Er wordt gezogen. Eline laat ons
horen hoe dit verder gaat.
DE WEKKER WAS STUK - arr. F. Kessels jr.
Wie heeft er nou nooit een dergelijk excuus
gebruikt? Ook dit stuk van Kinderen voor
Kinderen wordt door Eline vertolkt.
THE VILLAGE PEOPLE HIT MIX - arr. F. Bernaerts
MARSPARADE
Deze mars wordt sinds jaar en dag gebruikt
als clublied van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Met rapformatie
Keihard wordt er nu een geheel eigen
nieuwe versie ten gehore gebracht.
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15.10 - 16.10

Resurrection Singers
Dit koor, opgericht in 1986, bestaat
voornamelijk uit Surinamers en
behoort tot een van de bekendste
koren van Nederland. Met 25
personen zingen de Resurrection
Singers een mix van gospel,
negrospirituals, musical en soul.
Het koor staat onder leiding
van Hervy Howard en wordt
muzikaal begeleid door het
trio Glen Gaddum (keyboard),
Edgar Darnould (drums) &
Lesley Joseph (bass). Het koor
heeft zich vanaf de oprichting
zeer dynamisch ontwikkeld en
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geniet internationale faam als
begeleidingskoor
voor
grote
artiesten. Ze hebben inmiddels
een zeer indrukwekkende lijst
van (gast)optredens. Ze zongen
onder andere met Celine Dion,
Mariah Carey, Stevie Wonder en
de Toppers. Ook traden ze op voor
leiders als Bill Clinton, Helmut Kohl
en koningin Beatrix.
Met de opbrengsten die het koor
uit haar optredens krijgt, steunt
zij diverse goede doelen. Vandaag
zijn zij naar Helmond afgereisd om
de Proms voor ons op te luisteren!
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16.30 - 17.30

PartyCPeer Band
PartyCPeer is de opvolger van Peer
de Graafmachine, de band die met
“De schat van het moment” in diverse
theaters stond. Met hun repertoire
van eigen muzikaal materiaal, gelegenheidsgedichten en bewerkte covers
gaan zij aan de haal met elke feestelijke gelegenheid middels interactie
ter verhoging van de levensvreugde.
Participeren is daarbij speerpunt.
Verrassende muzikale combinaties
van Phileutonia & PartyCPeer zullen
een unieke samenloop van klanken
teweegbrengen waarin ruim baan
voor kwinkslagen, schimpscheuten &
hilarische improvisaties. Peer de Graaf
presenteert daarbij als zanger en
entertainer het speciale programma
van de dag mét Laetitia van Krieken
(toetsen), Henk Koekkoek (saxofoon),
Piet Maas (bas), Tibor Paulsch (drums),
Frederik Felix (gitaar) als PartyCPanten in harmonie met Phileutonia een
eigen “Droomland” scheppend!

bloaze al de Wallewap op muziek van
blaaskapel de Phillies. Deze jeugdige
kapel van Koninklijke Stadsharmonie
Phileutonia gaf de Wallewap een prominente plaats in de speciaal voor de
carnaval geschreven Helmond-mix. De
Wallewap is in 1968 naar een idee van
Harry Verhagen gemaakt door Harry
Verhagen en Bert Kuijpers. Hun beider echtgenoten hebben er toen een
dansje bij bedacht.

Naast bijzondere participatiemomenten van leden van Phileutonia en
de Helmondse rap-formatie Keihard
zal ook het publiek niet ontkomen aan
participeren. Er wordt geprobeerd een
nieuw Helmonds record te vestigen,
en dan wel het record community
singing. De Wallewap, een klassieke
carnavalshit van Helmondse bodem,
is bezig aan een revival. Afgelopen carnaval danste en zong een bomvol Brabant House tijdens het jaarlijkse Prijs-

Wiedewiedewiedewiedewallewap
Wiedewiedewallewap
Hoi!

DE WALLEWAP
Bende gai ‘ne wallewapper,
‘k Zie an oe neus, dè gai noit wallewapt
Haauwt oe knies dan toch wa slapper
Dè ge dè naw nie snapt!
Uurst oe linkerbein
Dan oe rechterbein
Ge ziet: de wallewap is hendig zat
Uurst oe linkerbein
Dan oe rechterbein
Zo duugget naw hil de stad!
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17.50 - 18.40

KSH Phileutonia

Hangover Sunday en Halfvol
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HANGOVER SUNDAY
Een combinatie van catchy tunes, smoel
en een eigen verhaal móet haast wel lekker
zijn. Hangover Sunday gaat voor die combinatie. Alternatieve pop met een postpunk
randje, aanstekelijk en toegankelijk.
Van diverse belangrijke mensen uit de
Brabantse pop scene kregen ze lovend
commentaar.
Hangover Sunday timmert aardig aan de
weg. Zo traden zij in de hele regio op en zijn
ze op 5 juli a.s. te zien tijdens het grote Wish
Outdoor festival in Laarbeek. Ook buiten
de regio snelt de roem hen vooruit. Medio
dit jaar volgt de eerste EP, een support
tour voor de Leidse band Junior Eats Alone
én volgen nieuwe videoclips. Hangover
Sunday, de Helmondse belofte ?

Hangover Sunday is:
Martijn van der Sanden – zang en piano
Dirk van Duijnhoven – gitaar
Mark Verlijsdonk – synths
Joris van Laarhoven – bas en zang
Marc Bruijn - drums
www.hangoversunday.nl

HALFVOL
De Helmondse band Halfvol draait
alweer sinds 2000 mee. Met een repertoire
vooral bestaande uit Nederpop wisten
ze Helmond en de rest van Nederland op
zijn kop te krijgen. In het najaar van 2007
bracht Halfvol het minialbum "Vannacht
kan ik nog ver" uit. De nummers zijn te
downloaden op:
www.vannachtkaniknogver.nl
Halfvol staat te springen om haar muziek
te spelen en te delen met iedereen, dus ook
tijdens deze thuiswedstrijd in Helmond. De
band wil dan ook op zoveel mogelijk festivals en evenementen van de partij zijn.
Blijft u vooral om de band in het echt te
zien en te horen. U zult er geen spijt van
krijgen, alleen wellicht een schorre keel!

Halvol is:
Ton Verlinden – drums
Tijn de Gouw – sax
Roel Saris – zang
Martijn van den Akker – trompet
Ton Dirks – gitaar, zang
Rik Verlinden – toetsen
Joris van Laarhoven - bas
www.halfvol.com
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Koninklijke Stadharmonie Phileutonia
is een muziek-vereniging met als doel,
het beoefenen en bevorderen van
instrumentale muziek. K.S.H. Phileutonia
speelt binnen de Koninklijke Federatie
van Muziekgezelschappen (KNFM) in de
Vaandel-afdeling.
Momenteel heeft Phileutonia ongeveer
200 leden, welke actief zijn in de
verschillende groepen die bij Phileutonia
bestaan. Al deze geledingen passeren op
de Royal Phileutonia Proms de revue.
In het bestaan van Phileutonia
(opgericht in 1850) is een serie van
muzikale hoogtepunten opgebouwd

zowel in binnen- als in buitenland.
Concerten in Duitsland (Hünsborn),
Rusland (Kiev), Verenigde Staten
(Washington) met zelfs een concert voor
het Capitol. Het belangrijkste evenement
voor K.S.H. Phileutonia is: de “Royal
Phileutonia Proms®”. De organisatie van
dit evenement ligt volledig in handen van
de commissie Royal Phileutonia Proms
en vele vrijwilligers van de Koninklijke
Stadsharmonie Phileutonia.
Muziek maken in deze vereniging?
Behalve het bereiken en handhaven van
een kwalitatief goed muzikaal niveau is het
sociale aspect een belangrijke doelstelling
voor de vereniging. Niet voor niets wordt
Phileutonia dikwijls als een grote familie
gezien. De Koninklijke Stadsharmonie
Phileutonia heeft voor nieuwe leden
altijd haar deuren openstaan.
Nieuwe leden van onze vereniging
worden in de gelegenheid gesteld om
muziekles te volgen.
Want de Koninklijke Stadsharmonie
Phileutonia stelt zich ten doel om met
behulp van goede, gekwalificeerde
vakdocenten op te leiden tot het
C-diploma. Het doel van de opleiding
en daaraan verbonden diploma’s
is om zodoende uiteindelijk in het
harmonieorkest (A-orkest) te kunnen
musiceren.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sjef Warmerdam (0492
549961) of Joke van Sas (0492 559322).
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19.00 - 19.30

Slagwerkgroep Phileutonia
Erg trots is de K.S.H. Phileutonia op
haar Slagwerkgroep. De Slagwerkgroep
bevindt zich in de eredivisie van de KNFM,
voor slagwerkers de hoogst bereikbare
divisie. In 2006 heeft de slagwerkgroep
tijdens het concours in Maassluis onder
de nieuwe leiding van Menno Bats 88,13
punten behaald wat goed was voor een
eerste prijs met rood-wit-blauwe wimpel.
Menno Bats
De Slagwerkgroep staat sinds 1
september 2005 onder leiding van dirigent Menno Bats.
Menno Bats studeerde klassiek slagwerk aan het Conservatorium van
Amsterdam in de periode van 1995 t/m
2001. Hij volgde lessen bij o.a. Jan Pustjens, Marinus Komst en Nick Woud.
Verder volgde hij masterclasses bij o.a.
Keiko Abe (marimba), Rainer Seegers
(Paukenist Berliner Philharmoniker),
Graham Johns (slagwerker Liverpool Philharmonic).
Menno remplaceerde veelvuldig bij het
Koninklijk Concertgebouw Orkest, Radio

Muzikale omlijsting

Filharmonisch Orkest, Orkest van het
Oosten, Noord Nederlands Orkest, Dutch
Metropole Orchestra en vele andere
orkesten en ensembles.
Vanaf 2000 is hij slagwerker / percussionist bij het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht.

Zoals alle jaren moet er tussen de diverse optredens het een en ander verbouwd
worden op het podium. Terwijl onze podiumcrew en geluidsmensen het podium
klaarmaken voor een volgend optreden
zullen de volgende groepen de muziek
voor u verzorgen:

Vanavond spelen zij een Slavisch
programma, waarin vele facetten van het
slagwerk aan bod komen. Een goede mix
van ritmische nauwkeurigheid en lyrische melodien volgen elkaar vlot op. Via
een overschot aan wodka gaan ze naar
Raspoetin in St Petersburg, daarna met
Antonin Dvorak naar New York, om via
Moskou te eindigen met de bekendste
Slavische dans, de Czardas van Monti.

Muzikaal duo
Het Muzikaal Duo, bestaande uit Harrie Nooijen en Danielle van Elst. Harrie
Nooijen begon ooit als gitarist, maar is
al snel overgestapt op zang. Samen met
Danielle van Elst, die ook klarinet en saxofoon speelt, zingt hij een heel gevarieerd
programma met veel bekende nummers.
www.muzikaalduo.nl

Programma
Na Zdorovje - arr. Fred Derksen & Menno Bats
Russian Headache - arr. Menno Bats
Raspoetin - Leon Camp
Largo uit negende Symfonie - Antonin Dvorak
Moskou Impressions - Gian Prince
Czardas – Monti,arr.RobvdSommen&MennoBats
Solist: Sjors Bakels

De Phillies
De Phillies begon als een idee van een
groep jeugdige enthousiaste muzikanten
van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Zij kwamen met het idee om,
naast de harmonie, een dweilkapel te formeren. Ze begonnen in 2007 als “jeugdkapel”, maar al gauw werd de naam de
“Phillies” gekozen. Nadat er de nodige
mensen benaderd waren en er voldoende bezetting was voor een volwaardige
kapel, werd Gilian de Kimpe gekozen voor
de muzikale leiding.
Met regelmaat worden er nieuwe en
actuele nummers ingestudeerd. De Phillies zijn inmiddels goed bekend met en bij
het Helmondse carnavalspubliek. In 2009
traden ze tijdens het Prijsbloaze in
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het Brabant House voor 1000 man op
met de Helmond mix en….ze wonnen
de aanmoedigingsprijs! Een bekroning
op het harde werken en een mooie opsteker voor het groepsgevoel. De Phillies
treden het gehele jaar door op en passen
blijvend hun repertoire en presentatie
aan. Deze vriendengroep weet van ieder
evenement of gebeurtenis en voor ieder
publiek een geweldig feest te maken!
www.phillieshelmond.com
After party met Jaring Suurs
Op de Royal Phileutonia Proms® 2008
schitterde deze Nederlandse Neil Diamond als tussenact. Het leverde hem
enkele optredens op, maar veel belangrijker nog, er ontstond een band met de
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.
Als alle optredens op het hoofdpodium
afgelopen zijn, het officiële programma is
afgerond, dan voorziet hij de after party
van een leuk deuntje. Alle harde werkers
en muzikanten die de hele dag bezig zijn
geweest kunnen dan met een lekker
drankje even ontspannen voordat het
echt afgelopen is.
www.jaringsuurs.nl
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20.30 - 22.30

A orkest KSH Phileutonia
En dan nu het grote moment. Bent u er
klaar voor? Het A orkest zal onder deskundige leiding van dirigent Tom Koster een
zeer divers programma brengen. Van
klassiek, via Klezmer en popmuziek tot
aan een geweldig slot met Petazzie mi
Skruwsaws. Oftewel, weer meerdere
‘friends’ die het geheel tot een geweldig
concert zullen maken. En de afsluiter dit
jaar is een heus vuurwerk.
Tom Koster
Sinds september 2008 is Tom Koster de
vaste dirigent van het A orkest. Na een
studie trombone en HaFa directie aan het
Fontys Conservatorium te Tilburg is hij als
beroeps aan de slag gegaan. Momenteel
speelt hij bij het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht “Bereden Wapens”, en dirigeert hij naast KSH Phileutonia ook het
Woensels Muziek Corps.

Franka van der Linden
Als echte Aerle-Rixtelse weet Franka
van der Linden zich aardig in de Franstalige muziek in te leven. Samen met het A
orkest zal zij diverse nummers van Edith
Piaf vertolken. Doe je ogen dicht, en je
waant je in de jaren 40 met bekende
nummers als ‘Non, je ne regrette rien’ en
‘Padam Padam’.

Nina van Veldhoven
Ze oogt als een echte diva, ze komt uit
Loon op Zand, en woont nu in Eindhoven.
Als klarinettiste is zij verbonden aan het
Woensels Muziek Korps, waar dirigent
Tom Koster ook voor staat. Maar behalve
spelen kan zij ook zeer goed zingen. Met
jazzy nummers met veel pit komt zij helemaal tot haar recht. Luister en oordeel
zelf… een echt talent!

Guido van de Ven
Als klarinettist is Guido van de Ven
een grote naam op gebied van Klezmer
muziek. Klezmer muziek is van oudsher
Jiddische muziek, gebaseerd op zeer
oude tradities en gespeeld op diverse
type instrumenten. Juist de klarinet leent
zich uitstekend voor dit type muziek
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Petazzie mi Skruwsaws
Wie kent ze niet? Gertrutte, Beppie,
Harrie en Silvano: de leden van Petazzie mi
Skruwsaws. Opgericht in 1989 begonnen
zij met optredens op kletsavonden.
Zij onderscheidden zich met a-capella
muziek. In 1995 begonnen ze met theater
toeren, waarbij ze al snel uitverkochte
zalen hadden. Toen de kinderen kwamen
zijn ze ermee gestopt, maar gelukkig bleek
dit tijdelijk. Vanaf 2006 staan ze weer op
de planken, en ook nu weer trekken ze
volle zalen. We zijn dan ook erg blij dat
ze in hun drukke levens tijd vrij hebben
kunnen maken voor ons. Met speciaal
gearrangeerde muziek zullen zij samen
met het A orkest een zestal van hun
bekende nummers ten gehore brengen.
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Als de laatste klanken van het A orkest,
in samenwerking met Petazzie mi
Skruwsaws te horen vallen, dan begint
een spetterend vuurwerk. Dit vuurwerk is door de commissarissen van de
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
geschonken om de scheidend beschermheer Jan Swinkels te danken voor zijn
inzet de afgelopen jaren.

PROGRAMMA
Sevens - Samuel Hazo
De componist Samuel Hazo is een groot
fan van de componisten George Gershwin
en Gordon Goodwin. Beide componisten
hebben de initalen G.G. en de G is de
zevende letter in het alfabet. Vandaar kreeg
deze spectaculaire opening deze titel.
Danse Diabolique - Joseph Hellmesberger
Joseph Hellmesberger is dirigent geweest
van het bekende Wiener Philharmoniker.
Hij verliet Wenen nadat zijn voorliefde
voor jonge danseressen geleid had tot een
schandaal. Hierna richtte hij zich op het
componeren van lichte muziek, waaronder
deze Danse Diabolique.
Trumpets of Jericho - Enrique Crespo
Enrique Crespo is oprichter en trombonist
van het wereldberoemde German Brass.
Hij schrijft regelmatig arrangementen en
composities voor dit ensemble. Trumpets
of Jericho is een van deze werken, nu in een
bewerking voor harmonieorkest.
Just for Clarinet - Eddy House arr. M Peeters
Solist: Guido vd Ven, klarinet
Het eerste solistisch werk van vanavond
draagt een zeer passende titel. Eddy House
is een bekende saxofonist die ook veel
arrangeert en componeert voor o.a. Randy
Crawford, Lee Towers, David Soul en het
Clarinetkoor van Walter Boeykens.
Consuelo Ciscar - Ferrer Ferran
Deze mooi paso doble is speciaal
geschreven voor de Valenciaanse vrouw
Consuelo Ciscar. Deze compositie is
gemaakt door de bekende Spaanse
componist Ferrer Ferran.			
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Bedankt
Norwegian Woodn’t - arr. Ed Keeley
Ed Keeley combineert in dit werk composities van Edvard Grieg en van John Lennon en
Paul McCarthy. U hoort hier de Morgenstimmung uit de Peer Gynt Suite en Norwegian
Wood van de Beatles.
Lawrence of Arabia - Maurice Jarre
Dit jaar is de beroemde componist Maurice
Jarre overleden. Hij schreef o.a. de filmmuziek van Doctor Zhivago, A Passage to
India en The Longest Day. Vanavond kunt u
genieten van zijn muziek uit de film Lawrence
of Arabia.
Non, je ne regrette rien - Edith Piaf		
Solist: Franka van der Linden, zang
Dit lied heeft weinig introductie nodig.
Wanneer je aan Edith Piaf denkt, denk je
meteen aan “Non, Je Ne Regrette Rien”. Ook
is deze muziek gebruikt voor de film over
Edith Piaf, “La Vie en Rose”.
La Passarella Di Addio - Nino Rota
Nino Rota schreef o.a. de muziek voor de
Godfather, maar de meeste muziek schreef
hij voor de films van Frederico Fellini. “La
Pasarella Di Addio” betekent letterlijk “de
Catwalk van het afscheid.”
Mack The Knife - arr. T. Koster		
Solist: Nina van Veldhoven, zang
Mack the Knife komt uit de Dreigroscheroper
van Kurt Weill. Dit werk is daarna veel bewerkt
door o.a. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, The
Doors en Frank Sinatra. Mack the Knife kent
nu grote bekendheid door de uitvoeringen
van Robbie Williams en Michael Bublé.
Starwars Disco march - John Williams
John Williams is de vaste componist van
Steven Spielberg. Maar zijn bekendheid kreeg
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hij via de muziek van Star Wars. Dit bekende
thema is nu bewerkt in een Discoversie.
Edith Piaf! (medley) - arr. Albert Miles		
Solist: Franka vd Linden, zang
Albert Miles maakte een leuke medley
van verschillende liedjes van Edith Piaf.
U hoort achtereenvolgens; “Au bal de
la chance”, “L’Homme à la moto” en
“Padam-Padam”.
Feeling Good - Michael Bublé
Solist: Nina van Veldhoven, zang
Feeling Good komt oorspronkelijk uit de
musical “The Roar of the Greasepaint—the
Smell of the Crowd”. Maar het is beter bekend
geworden door de uitvoeringen van Nina
Simone, Sammy Davis Jr. en Michael Bublé.
Doina trad.
		
Solist: Guido vd Ven, klarinet
Doina is een Roemeense muziekstijl met
Turkse invloeden. Oorspronkelijk is het
Aziatisch. Vaak wordt de Doina gebruikt
in Klezmer muziek en je kunt het enigszins
vergelijken met de Blues.
Special Act: Petazzie mi Skruwsaws
Voor het eerst treedt Petazzie op met een
voltallig harmonieorkest. De bekendste hits van
Petazzie komen voorbij, deze behoeven geen
verdere introductie. Voor deze gelegenheid zijn
de arrangementen gemaakt door Frits Kessels,
Tom Koster en Sjoerd Raaijmakers.
Drummerboy
En naw mee van start - arr. F. Kessels
Havenplein - arr. F. Kessels
All Inclusief - arr. T. Koster
Skon tand - arr. F. Kessels
Sauna - arr. S. Raaijmakers 		
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Royal Phileutonia Proms bedankt: alle sponsoren voor hun gulle
bijdrage, beschermheer, ere-commissaris en commissarissen
voor hun support, de technische crew van Ted Willems, Toon
Dekkers van HK, gemeente en gemeentebestuur Helmond voor
de medewerking, Kindercircus Jacona, Stichting Stadspromotie
Helmond voor hun steun aan het evenement, alle gasten die de
moeite namen op te komen treden (Rimboband, Resurrection
Singers, PartyCpeerband, Halfvol, Hangover Sunday, Petazzie
mi Skuwsaws, Jaring Suurs, Muzikaal Duo & alle solisten), John
van der Sanden voor de kundige presentatie, de crew van
Van Lieshout elektra b.v. die van vroeg tot laat in touw is, ROC
Helmond voor hun medewerking aan de bezoekersenquete,
Reddingsbrigade Helmond, EHBO’ers van het Rode Kruis,
Marloes Hakvoort voor haar steun bij de regie van deze dag,
slagerij Hagelaar voor de verzorging van de broodjes, Stadsradio
Helmond voor de aandacht voor dit evenement, de medewerkers van bouwbedrijf van den Heuvel voor de opbouw van het
podium, Stg. Carat voor het beschikbaar stellen van de mooie
locatie, Sjoerd Raaijmakers van SFLR design voor de vele uren
voor de vernieuwde vormgeving, Lia Stoop en Erik van Heeswijk voor hun enthousiaste presentatie in de voorgaande jaren,
Lesley Kunstt en Bert van Lierop voor de regie op het podium,
alle dirigenten van K.S.H. Phileutonia (Tom, Adri, Menno, Jan &
Esther) voor hun bevlogenheid en betrokkenheid, alle (bestuurs)
leden van de K.S.H. Phileutonia die hebben meegeholpen aan
dit evenement, eenieder die wij vergeten en natuurlijk u als
trouw en enthousiast publiek en ‘vrienden van de goede toon’.
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Programma
12.00
12.10
13.20

15.10
16.30

17.50
19.00
20.30

22.30

Opening
Rimboband
Concert ten behoeve van het 30 jarig jubileum
Philbee, Pieporkest en Tikgroep Phileutonia
Met medewerking van pianist Stefan Nguyen, Eline Mastbroek
en rap-formatie Keihard: HENSC, Hellmonster & RV
Resurrection Singers
Swingende gospel op z’n best
PartyCPeer band
Muzikale formatie rond Peer de Graaf met Helmondse
recordpoging community singing
Hangover Sunday en Halfvol
Helmonds beste bands spelen hun eigen werk
Slagwerkgroep Phileutonia
Phileutonia & Friends
Met medewerking van Guido van de Ven, Nina van Veldhoven
en Franka van der Linden, Special act: Petazzie mi Skruwsaws
Spetterende afsluiting
Groots vuurwerk aangeboden door de commisarissen van KSH
Phileutonia als eerbetoon aan de scheidend beschermheer Jan
Swinkels en een afterparty met Jaring Suurs
(Nederlandse Neil Diamond)

Presentatie
De presentatie van vandaag is in
de kundige handen van John van der
Sanden.
John is voor velen geen
onbekende. Samen met Joop Vos
vormt hij het duo Urbi & Orbi,
dat de finale van het Camaretten
behaalde. Hiervan kent Phileutonia
John door een speciaal geschreven
theaterstuk met begeleiding van ‘de
Schilderijententoonstelling’ door het
harmonieorkest tijdens de opening
van het verbouwde Speelhuis.

John is een echte duizendpoot. Hij
is al tientallen jaren theatermaker,
met inmiddels een waslijst aan
producties. Zo is John vaak te zien op
congressen waar hij het onderwerp
op de schop neemt en de
aanwezigen een spiegel voorhoudt.
Verder schrijft en regisseert hij
in opdracht theaterproducties.
Daarnaast werkt hij ook autonoom
als cabaretier, zanger, standupcomedian en columnist.
www.johnvandersanden.nl

SFLRDESIGN@GMAIL.COM

