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SamenLoop voor Hoop met 2 dagen muziek!
In 2013 gaan we het succes van de 
afgelopen 2 jaren combineren. In deze 
nieuwsbrief wordt al een tipje van de sluier 
gelicht over het overvolle programma. 

Voor het programma van de slagwerkgroep 
moet u nog wel even wachten tot de 
volgende uitgave. Maar dan pakken zij uit 
met een wederom verrassend spektakel. 
Ook mag vermeld worden dat de RPP 

vooral mogelijk wordt gemaakt door 
de inzet van jullie allemaal. Vorige jaren 
hebben heel veel mensen vooral tijdens 
beide dagen fantastisch geholpen. Dit jaar 
gaan we ook hulp vragen voor de dagen 
eromheen. We gaan vóór de Proms flyeren 
in de stad, misschien een leuke dag voor de 
Sambamannen? Maar vooral na de Proms 
hebben we vele sterke handen nodig om alle 
spullen weer veilig onder dak te krijgen!

Op reis met...       Joris Linssen en Caramba!
Caramba! Het best te omschrijven als een 
Mexicaanse muziekstijl die bestaat uit diverse 
genres en zeker ook de bekende rauwe Mari-
achi songs. Prachtige liederen, schitterende 
verhalen en veel vuur en intimiteit. En ook 
nog eens verstaanbaar, want Joris Linssen 
zingt ze in een Nederlandse vertaling.

Het harmonieorkest van Phileutonia heeft 
de eer samen te spelen met deze vier ras-
entertainers. We hebben hierbij de primeur; 
nooit eerder speelden ze met een voltallig 
harmonieorkest. Tijdens de ontmoeting van 
onze dirigent Tom Koster met deze muzi-
kanten werden al snel enthousiaste plannen 

gesmeed. Vanaf juni verruilen deze muzi-
kanten de intieme theaters voor de uitbun-
dige zomerse festivals. Op 23 juni doen ze 
Helmond aan op hun tour. We kijken er erg 
naar uit!

Acht weken heeft het harmonieorkest de tijd 
om het proms-programma in te studeren. 
Maar een paar werken van het geslaagde 
optreden ‘in Helmond’ samen met Wim 
Daniels worden meegenomen. Met de 
inzet van iedereen voldoende tijd om een 
programma neer te zetten dat staat als een 
huis en de Helmonders een onvergetelijke 
avond bezorgt. 

^ Joris Linssen en Caramba



De Hippe Gasten hebben zich in 2012 enthou-
siast in een nieuw avontuurgestort. Live 
optreden, niet alleen vóór kinderen maar ook 
mét kinderen. En wel met ons Pieporkest! Het 
was aanvankelijk aftasten, wat kunnen we 
verwachten? Hoe houden we het rockend en 
spontaan? Tijdens de repetitie werd al snel 
duidelijk dat ons Pieporkest de Hippe Gasten 

Pieporkest gaat op herhaling met Hippe Gasten
overdonderde. Met de swingende arrange-
menten van Tom Koster konden ze moeiteloos 
aansluiten bij de rockmuziek van de Hippe 
Gasten.

Op zondag 23 juni 2012 resulteerde dit in een 
spetterend (letterlijk en figuurlijk) optreden 
waar het enthousiasme van beide partijen 
vanaf straalde. Dit vraagt om een herhaling 
onder hopelijk betere weersomstandigheden. 
En dat gaat gebeuren! Aftasten is niet meer 
nodig. We weten wat we aan elkaar hebben 
en dat belooft wat voor zondag 23 juni! Komt 
het zien en beleven!

SamenLoop voor Hoop en RPP voor de 2e keer
Twee jaar geleden hadden we een succes-
volle Proms in een mooie samenwerking 
met SamenLoop voor Hoop. Dat is ons goed 
bevallen en daarom gaan we dit jaar in 
reprise. Met de ervaringen van 2 jaar geleden 
en de nodige aanpassingen belooft het dit 
jaar een nog groter evenement te worden. Er 
worden meer teams en dus publiek verwacht. 
Het is mooi dat 2 evenementen elkaar kunnen 
versterken waarbij we graag gebruik maken 
van elkaars expertise en mogelijkheden. 

Dit jaar gaan we tijdens alle ceremonies van 
SLvH een orkest van Phileutonia in de picture 
zetten. We starten daarbij met het straatkorps 
dat evenals de vorige editie voorop zal gaan 
tijdens de opening van SLvH. De kaarsencere-
monie op de zaterdagavond wordt begeleid 
door het Philbee in samenwerking met de 
JoeCover Band. De sluitingsceremonie (op 
zondag 23 juni om 16.00 uur) zal begeleid 
worden door het pieporkest en de tikgroep in 
samenwerking met de Hippe Gasten.

^ Hippe Gasten

Pieporkest treedt weer op 
met Hippe Gasten!

Philbee en De Joe Cover band - Zaterdagavond
De bijdrage van het Philbee orkest aan de 
Royal Phileutonia Proms heeft dit jaar een 
iets andere opzet dan voorgaande jaren. Dit 
jaar zal het orkest niet zoals gebruikelijk op 
de zondagmiddag te beluisteren zijn maar 
het orkest heeft de schone taak gekregen de 
zaterdag-avond muzikaal te omlijsten. 

Samen met de Joe Cover band zal het Philbee 
de lopers van SamenLoop voor Hoop een 
gevarieerd muzikaal hart onder de riem steken 
met als climax de opmars naar de indrukwek-

kende kaarsenceremonie en de twee minuten 
stilte. Om vervolgens de lopers op gepaste 
wijze muzikaal te ondersteunen als zij na de 
kaarsenceremonie de route weer vervolgen.

De Joe Cover band (13-koppig zoals zij zelf 
stellen op de website) speelt covers van 
de covers van Joe Cocker (kun je het nog 
volgen?). Ze spelen zijn grootste hits en 
minder bekende nummers. Samen met het 
Philbee belooft het een heel mooi “kaarsjes-
avond” -programma te worden.

^ Joe Cover band


