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De vaart zit erin

Deze Nieuwsbrief wordt gemaakt 
door de promscommissie i.s.m. 
de Pr-commissie om alle leden 
en anders betrokkenen op 
de hoogte te houden van de 
voorbereidingen. Mail naar
info@phileutoniaproms.nl
of spreek een van de leden aan.

Vanaf volgende week liggen de 
gedrukte flyers en posters in het 
gebouw van Phileutonia. Willen 
jullie ons helpen met een goede 
verspreiding hiervan?

Ontwerp: Dios Design

De vaart zit er inmiddels in. De 
programmering is helemaal rond, de eigen 
orkesten zijn hard aan het repeteren en 
binnenkort komen de gastsolisten mee 

repeteren.
In deze nieuwsbrief dan ook de nodige 

informatie over repetitieschema’s, extra 
repetities, vrijwilligersinzet en veel meer.

Maand mei in het teken van onze vrijwilligers

Ruim 24 uur muziek betekent ook dat we 
dit jaar veel vrijwilligers nodig hebben die 
de handen uit de mouwen willen steken. 
Zonder de enthousiaste inzet van veel van 
onze leden verloopt de Proms ieder jaar 
(bijna) vlekkeloos. Dit jaar doen we een 
extra beroep op jullie om ook op zaterdag 
mee te helpen. Wat levert ons dit op? Een 
geweldig muzikaal weekend, steun aan 
het belangrijke doel van SamenLoop 
voor Hoop, een goede baropbrengst om 
de uitgaven te bekostigen en vooral een 
geweldig Phileutonia-gevoel dat uitstraalt 
op de hele regio.

Er zijn weer verschillende klussen in het 
proms-weekend: bonnenverkoop, bevoor-
rading bar, podiumploeg, logistiek naar 
het gebouw, bonnenverkoop, bar, etc. We 
willen iedereen zoveel mogelijk indelen 
voor de taken die je wil, maar vragen je 
begrip als dat niet altijd lukt.

Dit jaar gaan we alle leden persoonlijk 
benaderen en doen ook een beroep op 
anderen: commissarissen en hun partners, 
ouders van muzikanten, vrijwilligers, etc. 
Het is immers niet voor niets het Europese 
Jaar van de Vrijwilliger.

Op maandag 23 en dinsdag 24 mei 
komen we alle orkesten langs om te vragen 
wanneer je zou kunnen helpen in het 
promsweekend. We vragen jullie eenmalig 
om het weekend van 2&3 juli vrij te houden 
om er samen een geweldige Proms van 
te maken. Directe aanspreekpunt voor de 
vrijwilligersindeling zijn Wilma Derksen en 
Twan Koolen. 

Phileutonia-gevoel 
dat uitstraalt op de 

hele regio



Dinsdag 7 juni
Philbee: repetitie met solist Patrick Curfs
Harmonieorkest begint om 20.30 uur

Dinsdag 14 juni
Philbee: repetitie met solist Manuela Kemp 
Harmonieorkest begint om 20.30 uur

Dinsdag 21 juni
Harmonieorkest: generale repetitie Peeltoer-
mooi

Zondag 26 juni
Harmonieorkest: Peeltoernooi

Dinsdag 28 juni
Philbee: doorlooprepetitie Proms, repetitie 
met repetitor Di Gojim (Jaap Mulder)
Harmonieorkest:  repetitie met repetitor 

Agenda
Di Gojim (Jaap Mulder), doorlooprepetitie 
Proms

Zaterdag 2 juli
Philbee: soundcheck om 11.00 uur
Harmonieorkest: soundcheck om 11.30 uur
Straatcorps: opening SamenLoop voor Hoop 
/ Royal Phileutonia Proms van 13.00-14.00 uur

Zondag 3 juli
Pieporkest / Tikgroep: optreden met Peer de 
Graaf Machine om 13.45 uur
Slagwerkgroep: optreden om 16.45 uur
Harmonieorkest: optreden met Di Gojim om 
19.45 uur
Philbee: optreden met Di Gojim, Patrick Curfs 
en Manuela Kemp om 20.45 uur

Vrienden uit Aix-en-
Provence komen over

Wat kun je nog meer verwachten?
Natuurlijk brengt de samenwerking met 

SamenLoop voor Hoop een heel aantal 
nieuwe elementen met  zich mee. Alle 
teams (er hebben al ruim 30 teams inte-
resse getoond om met minimaal 15 leden 
mee te lopen) krijgen een eigen kraam 
langs het parcours om van daaruit diensten 
of goederen aan te bieden om zodoende 
geld op te halen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Zoals het er nu naar uitziet gaan onze 
commissarissen het springkussen bemannen 
en zullen de leden van Phileutonia een loterij 
organiseren.

Verder komt onze bevriende harmonie uit 
Aix-en-Provence over om twee optredens te 

verzorgen. Daar rondom is een commissie 
druk bezig een leuk programma voor hen te 
organiseren. Hier horen jullie ongetwijfeld 
meer over.

We zijn bezig om rondom dit muzikale 
evenement ook wat ander vermaak te orga-
niseren. We zijn in gesprek met o.a. de Jeugd-
brandweer en de Reddingsbrigade. Hebben 
jullie een leuk idee voor een kinder- (of 
familie)activiteit die past binnen de Proms, 
laat het ons weten!

^ Programma van de Proms 2011


