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Slagwerkgroep pakt uit!
Na een meer dan geslaagd concours heeft 
de Slagwerkgroep van Phileutonia zich 
toegelegd op nieuwe werken, onder andere 
voor de Proms. Met veel jeugd, veel talent 
en verschillende solisten uit de groep zelf is 
een programma ingestudeerd dat de moeite 
waard is.

Dit jaar met veel gasten; zowel muzikanten 
van binnen als van buiten de vereniging. 
Zoals Vincent Houdijk, deze Jazz-vibrafonist 
heeft na zijn studie een indrukwekkende 
carrière opgebouwd als slagwerker bij zeer 
uiteenlopende Nederlandse artiesten. Zijn 
staat van dienst vermeldt samenwerkingen 

met Wouter Hamel, Kyteman, Guus Meeuwis, 
Trijntje Oosterhuis en Marco Borsato aan het 
lichtere uiteinde van het spectrum. Daarnaast 
treedt hij op met jazzgrootheden als Eric 
Vloeimans, Bert Boeren en Mathilde Santing.

Ook Thijs van Otterloo, jongste zoon 
van Rogier van Otterloo en muzikale 
duizendpoot is van de partij. Arrangeur/
componist, sessiemuzikant, dirigent, bandlid 
maar vooral begenadigd saxofonist treedt 
dit jaar op samen met de slagwerkgroep. 
Tijdens de laatste repetities op 10 en 17 juni 
zullen de solisten en andere muzikanten mee 
repeteren.

Iets anders... 
Elk jaar worden heel veel vrijwilligers gevraagd om mee te 
helpen. Dat is geen tiental maar ruim over de 100 mensen. 
Gelukkig weten al heel veel mensen wat er te doen valt. Coör-
dinatie lijkt daarom eenvoudig maar niets is minder waar. De 
enorme schema’s spreken voor zich. Monique is er al weken 
mee bezig geweest en heeft nu bijna alles ingepland. Natuur-
lijk gaat er dan ook wel eens iets mis. Vandaar: is er iets niet 
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duidelijk, is de indeling toch niet zoals gedacht 
en past het niet met het eigen speelschema: kijk 
of je kan ruilen met iemand anders en als het 
echt niet gaat, meldt het dan tijdig aan Monique 
of één van de andere commissieleden. 

Een belangrijk verzoek aan, vooral de sterke, 
Phileutonialeden en aanhang: kom ook op 
maandag naar het park. Er is altijd weer meer 
op te ruimen dan gedacht en meestal valt dat 
enigszins tussen wal en schip waardoor de, 
toch al zwaar vermoeide, vaste kern het extra 
zwaar heeft.

Adri en Tom zijn er uit... dit wordt de volgorde:
Zaterdagavond: 
Philbee & De Joe Cover Band

1. Villa Volta (paukenspel)
2. You can leave your Hat on
3. Summer in the City
4. Robbie Williams medley
Blok 1 Joe Coverband
5. Michael Jackson medley
Blok 2 Joe Coverband
6. Spinning Wheel
7. Cry me a River
Blok 3 Joe Coverband
8. Have a little Faith in me

Kaarsenceremonie

9. You are so beautiful
Blok 4 Joe Coverband
10. Adèle medley
11. Unchain my Heart
12. With a little help from my Friends

Zondagavond: 
Harmonieorkest & Joris Linssen met Caramba

1. Delen 1 en 4 uit  uit Fifth Suite
2. Mysterious Waltz 
3. Delicia - Wim Laseroms
4. Out of Africa
5. Klezmer Classics

Blok 1 Joris Linssen met Caramba
6. De Dolende Ruiter
7. Hou Me Vast
8. Licht

9. Delen 1 en 4 uit Windows of the World  
10. Skyfall
11. Conga del Fuego

Blok 2 Joris Linssen met Caramba
12. Ergens in de stad
13. Met jou heb ik geleerd
14. Ay Ay Caramba

De maandag is altijd het 
zwaarst. Kom ook helpen!
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