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Welkom

Helmond op z’n best

Wat twee jaar terug is gestart als een bijzondere samenwerking 
lijkt een mooie traditie te worden. SamenLoop voor Hoop en de 
Royal Phileutonia Proms slaan hun handen ineen. ‘Helmond op z’n 
best’, zo was groot te lezen op het bedrijfspand van één van onze 
commissarissen en tevens voorzitter van de SamenLoop. Hieruit 
blijkt dat, wanneer je de handen ineen slaat, heel veel mogelijk is. 
Een prachtig evenement, gedragen door heel veel vrijwilligers en 
met een muzikaal programma dat staat als een huis. 

En dat is niet vanzelfsprekend in tijden waarin het economische 
tij tegenzit. Heel veel dank aan alle sponsoren die door hun 
bijdrage of belangeloze medewerking hebben kunnen zorgen 
voor twee dagen vol muziek, ontmoeting en saamhorigheid.

De verschillende geledingen van Phileutonia van jong tot oud 
vormen dit weekend de rode draad in de programmering. Ik 
nodig iedereen uit die een passie heeft voor het maken van 
muziek zich aan te sluiten bij onze vereniging.

Ik wens u als trouw publiek heel veel 
luisterplezier.

Sander van der Lande
President KSH Phileutonia
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Zij treden op met hun typerende Mexicaanse muziekstijl die 
bestaat uit diverse genres en zeker ook de bekende rauwe 

Mariachi 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 hierbij 
de primeur; nooit eerder 
speelden ze met een voltallig 
harmonieorkest.

HooFdact:
Joris linssen en caramba

HooFdact: de Joe cover band

De Joe Cover Band mag gerekend worden tot een van de beste 
Tributebands van Nederland! Een optreden van de 13 koppige 
band is een echte complete “Cocker-show”. Ze vertolken enkel 
covers van Joe Cocker dit alles onder het motto: Wat Joe Cocker 
heeft gemaakt maar ook: “Wat wij daarvan mooi vinden”.... spelen 
we!!! Samen met het Philbee gaan ze de kaarsenceremonie sfeer-
vol muzikaal begeleiden.

Deze 5 topmuzikanten komen 
speciaal wéér naar Helmond 
om nogmaals mét kinderen 
op te treden.  Samen met het 
befaamde Pieporkest en Tikgroep 
zijn beukende drums, solerende 
gitaren en een scheurende Hammond te horen, voor, tijdens en na 
de sluitingsceremonie van SLvH.  

Alweer voor de tweede keer op de RPP! Naast het 
spelen en componeren bestaat Thijs’ werk uit ar-
rangeren en dirigeren voor onder andere het 
Luchtmachtorkest en het Metropole Orkest. Met 
zijn saxofoon treedt hij regelmatig op in de Neder-
landse jazzscene. Hij streeft ernaar om zo origineel 
mogelijke jazzmuziek te maken, die tegelijk toegankelijk blijft.

Vincent Houdijk is op zijn 10e begonnen op 
piano en daarna al snel overgestapt naar slag-
werk. Hij is verliefd op het geluid van de vibra-
foon, een warm bed van klankkleuren waarvan de samenklanken 
steeds van karakter kunnen veranderen. Hij studeerde klassiek 
percussie gevolgd door een opleiding jazzvibrafoon.

HooFdact: HiPPe gasten

HooFdact: tHiJs van otterloo

HooFdact: vincent HoudiJk
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Kapellenfestival
12 kapellen uit Helmond en omstreken zijn te horen 
tussen 15.00 en 19.00 uur. Zij zorgen voor een enorm 
feest en strijden om de verschillende prijzen.

   

Start SamenLoop voor Hoop
Onder warme aanmoediging lopen 
alle survivors samen de eerste ronde 
van het evenement.

Prijsuitreiking Kapellenfestival

Get the Groove
Een swingende band die bekende 
songs uit de jaren 70-90-nu laat 
herleven. Swingende disco, groovy 
funk en stampende soul... Get the Groove bestaat uit tien 
enthousiaste mensen, waaronder een grote blazerssectie.

    Juicy Flavour
Ze zijn de winnaar van het 0492 Pop-
Podium 2012. Dit jaar 

Programma

bereikten ze een finale plaats bij Kaf en Koren in Nijme-
gen. Deze jonge en talentvolle band uit Laarbeek laat 
ons genieten van eigen catchy Pop-Rock songs met in 
elk nummer weer een knipoog naar een ander genre.

De Joe Cover Band & Philbee
Het Philbee orkest begeleidt één van de hoofdacts.

Kaarsenceremonie
Hét moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kan-
kerpatiënten en alle mensen die de strijd tegen kanker heb-
ben verloren. Het is het moment waarop iedereen beseft 
waar SamenLoop voor Hoop eigenlijk om draait.

Vervolg De Joe Cover Band & Philbee

Onthulling fonteinverlichting 
door CV de Oranjebuurt en Muziekboot Notendop.

Amazing piano - John van der Heijden
“ De juiste muziek op het juiste moment “ 
is volgens John de sleutel van zijn succes. 
Zichtbaar met veel plezier en het liefst 
in gepaste kleding presenteert John zijn 
muziek graag met een flinke dosis humor.

Einde muzikale programmering

Zaterdag 22 Juni

de Hurkers
Smesh
Hoizeiers
Ragazzi
Navenant
de Blueband

de Helmuntjes 
CV de Likkebaerden
de Vèrrekesblaos
de Dommelaers
de Phillies
Sambaband Phileutonia

15:00

16:00

19:00

19:30

20:30

21:30

22:30

23:00

23:30

00:00

01:00

En ook nog:

Toetertonia 
van 15:00 tot 17:00
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Jaspers en Vermeer
Dit Brabants zangers-
duo komt uit Heeze-
Leende. Het duo staat 
garant voor herkenbare 
muziek met karakte- ristieke 2-stemmige zang, 
entertainment, interactie met het publiek en een aan-
stekelijk enthousiasme..

Bigband Memory
Het amusementsorkest Memory speelt de klassiekers uit 
de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. De stijl varieert van latin, ballads tot 
popsongs. Memory bestaat uit een blazerssectie ( 8 per-
sonen), ritmesectie (4 personen), zanger en zangeres. Alle 
arrangementen zijn speciaal voor dit orkest geschreven 
waardoor Memory een mooie volle klank heeft.

Rimboband en solisten Nutsz
Al jaren treedt dit 60 leden tellende muziekgezelschap 
voor mensen met een verstandelijke beperking op tij-
dens de Royal Phileutonia Proms. Het enthousiasme 
straalt van het podium en ieder jaar 
weten ze het publiek 
weer te verrassen! Dit 
jaar treden ze op met 
de solisten Jette van der 
Roest, Luc van de Broek 
en Marieke Christians.

Programma (vervolg)

 Instrumental Battle
Dit jaar een nieuwe uitdaging op de Proms. Vier klasse 
muzikanten die elkaar niet kennen, gaan het publiek 
trakteren op een half uur improvisatie waarbij ze elkaar 
en het publiek gaan uitdagen met bekende en minder 
bekende melodieën. Laat u verrassen door Toon van 
Krieken op piano, Thijs van Otterloo op saxofoon, Den-
nis op sousafoon en Willem van Bokhoven op slagwerk.

Popkoor VOYSS
Niet zomaar een popkoor maar 
een muzikale, swingende groep 
met eigen combo. Muziek maken, 
zingen als hobby, wat is er nog 
mooier dan dat? Meezingen, 
dansen, uit je dak gaan, het kan allemaal zomaar gebeuren. 
Het repertoire strekt zich uit van Bon Jovi tot Chi Coltrane, 
muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 en nog veel meer.

Drums & Roses
Een moderne slagwerkgroep uit Lottum. Ze brengen 
een fantastische show waarin het publiek kennis maakt 
met alle kanten van de hedendaagse slagwerkmuziek. 

In 45 minuten nemen ze het pu-
bliek mee op een muzikale wereld-
reis naar Azië, Afrika, Europa, Zuid- 
en Noord-Amerika.

Zondag 23 Juni

10:30

11:30

12:15

13:00

13:30

14:15



2013

Hippe Gasten & Pieporkest en Tikgroep
Zowel de Hippe Gasten als de piepers en de tikkers zijn van 
plan er een feestje van te maken!

Slotceremonie SamenLoop voor Hoop

Vervolg Hippe Gasten

4th Avenue
Vorig jaar zijn de zanger, Felix Meyer, en gitarist, Terrezzy 
van Haaren aangenomen op de Herman Brood Academie 
te Utrecht. Hier hebben zij 
bassist Cas Oomen ontmoet, 
en samen met drummer 
Sander Tempelaars vormen 
zij 4th Avenue, een pop/
rock/country band uit 
Nuenen. 

Curly Brackets
Deze 6 koppige Groovy band uit Noord-limburg en Bra-
bant timmert snoeihard aan de weg in het heavy soul’n 
jazz funk segment. Curly Brackets is een graag geziene gast 
op muziekfestivals en muziekcafe’s en door hun mix 
van jazz soul en funk muziek 
weten ze een breed publiek te 
raken en wordt het voor de ech-
te muziekliefhebber een feest 
om naar te luisteren.

 Kees & Friends
Kees Velthuijs behaalde 
recent zijn D-diploma op 
saxofoon. Met diverse 
vrienden speelde hij dertien stukken voor de examencom-
missie. Een aantal worden vanavond weer ten gehore ge-
bracht. Geniet van de Jazzy sound van Kees & Friends!

Slagwerkgroep met Thijs van Otterloo & Vincent Houdijk
Een onverwachte mooie samenwerking.

LocosLindos
LocosLindos bestaat uit 5 
jonge muzikanten die el-
kaar ontmoet hebben aan 
de afdeling Argentijnse 
Tango van de Rotterdam 
World Music Academy 
van het Codarts Conservatorium. Hun hechte vriend-
schap en gedeelde passie voor de tango vormt de basis. 
Daarmee hebben ze met enthousiasme en flair opgetreden 
op kleine en grote podia in België, Frankrijk en Nederland.

Phileutonia & Friens met Joris Linssen en Caramba
Het laatste muzikale wapenfeit van deze tweedaagse! 

Einde programmering

Programma (vervolg) Zondag 23 Juni

15:15

16:00

16:15

16:45

17:30

18:15

19:00

19:45

20:45

23:00
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Het grote harmonieorkest van KSH Phileutonia staat altijd 
weer garant voor muzikaal plezier op topniveau. Na het mooie 

concert samen met Wim Daniels was er kort tijd om over te 
schakelen op de Proms-werken. Door het enorme enthousiasme, 
vooral ook van Joris Linssen en Caramba, zal het weer genieten 
worden op de zondagavond. Met de arrangementen van dirigent 
Tom Koster wordt dit een unieke belevenis.

De Tikgroep van KSH Phileutonia bestaat uit 10 jeugdige leden 
die iedere week één uur repetitie hebben naast de individuele 
lessen. Ze oefenen onder leiding van Jan van der Sommen om 
goed samen te kunnen spelen én het leren bespelen van diverse 
slagwerkinstrumenten. Dit kunnen gestemde, zoals een xylofoon, 
of ongestemde instrumenten, zoals kleine en grote trom, zijn. 

de tikgroePHet PiePorkest

Het PHilbee orkest

even voorstellen:

de slagWerkgroePHet Harmonieorkest

Na de AMV opleiding en het Pieporkest of Tikgroep komt de 
mogelijkheid om in het opleidingsorkest Philbee te spelen. Een 
inmiddels volwaardig orkest waarin zowel jonge als iets minder 
jonge mensen hun muzikale talent kunnen laten horen.

Het Philbee orkest staat onder leiding van Adri Tempelaars 
die het orkest tot steeds mooiere prestaties weet te brengen. 
Hoogtepunten zijn de muziekreizen naar Frankrijk en Turkije.  
Vaste concerten staan ook op de agenda zoals het jaarlijkse 
Kerstconcert in de kapel van het Elkerliekziekenhuis. 

Wanneer leerlingen van de KSH Phileutonia anderhalf tot twee 
jaar muziekles hebben gehad, mogen ze mee gaan spelen in 
het Pieporkest. Onder leiding van Esther Warmerdam leren ze 
samenspelen en ervaren ze hoe fijn het is om samen muziek te 
maken. Dit enthousiasme komt natuurlijk helemaal tot uiting 

op het grote podium tijdens de Proms. Interesse? Kom naar 
toetertonia om kennis te maken met de 

diverse instrumenten!

De Slagwerkgroep van Phileutonia is een groep (doorgaans jonge) 
enthousiastelingen die samen graag een mooi stukje muziek maakt 
en dit onder leiding van hun zeer gedreven dirigent Menno Bats. Zij 
beheersen de klassieke technische instrumenten als (Schotse) snare-
drums, bassdrums en pauken, maar ook de minder bekende zoals 
bijvoorbeeld de quica, beter bekend als de foekepot. Ook melodi-
sche instrumenten zoals de xylofoon en de vibrafoon schuwen ze 
niet. Alles wat zij ten gehore brengen is van hoog niveau: Afgelopen 
jaar behaalden zij de eerste prijs op het concours in de eredivisie 
(voor slagwerkers de hoogst bereikbare divisie)!

ksH PHileutonia!



2013

de sPonsoren

Geen Royal Phileutonia Proms zonder 

onze sponsoren en facilitysponsoren. 

Hartelijk dank voor uw steun!

a2X bV

kaPellenFestival (Zaterdag 15:00 – 19:00)

Wat is de Royal Phileutonia Proms zonder een Kapellenfestival? 
Het lijkt zo vanzelfsprekend en alsof het er altijd al bij gehoord 
heeft. Toch is dit pas de tweede editie maar wel weer eentje met 
maar liefst 12 bands uit de regio. De ongedwongen sfeer zal weer 
over het hele terrein voelbaar zijn. De SamenLoop voor Hoop 
lopers zullen hun rondjes dan ook moeiteloos kunnen maken. Op 
vrijwel alle hoeken van de route staan podia wat zorgt voor een 
aaneenschakeling van gezellige muziek.

toetertonia (Zaterdag 15:00 – 17:00)

Zit je op de basisschool? Neem dan je ouders mee naar Toetertonia. 
Je kan en mag alle muziekinstrumenten uitproberen. Van kleine 
trom tot enorme bastuba, kijk maar eens of je overal muziek 
mee kan maken. Lijkt het je leuk dan kan je je inschrijven voor 
bijvoorbeeld de AMV opleiding of direct voor het instrument 
van je keuze. Kom dan ook gelijk zondag naar 
het optreden van de Piepgroep en de Tikgroep 
samen met de Hippe Gasten. Super leuk en je 
kan gelijk zien waar je volgend jaar misschien 
ook al bij mee mag spelen. Misschien mag je 
zondags zelfs al even op het grote podium...
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Zaterdag 22 Juni

15:00 Kapellenfestival
 12 blaaskapellen  
 zorgen voor een
 middag vol muziek

16:00 Start SamenLoop voor Hoop
 Onder warme aanmoediging lopen alle survivors
 samen de eerste ronde van het evenement 

19:00 Prijsuitreiking kapellenfestival
19:30 Get the Groove
20:30 Juicy Flavour
21:30 Philbee met Joe Cover Band

22:30 Kaarsenceremonie
 Als het donker is worden alle kaarsen rondom 
 de vijver aangestoken. Een prachtig moment van 
 herdenking

23:30 Onthulling fonteinverlichting door  
 CV de Oranjebuurt en Muziekboot Notendop
00:00 Amazing Piano - John van der Heijden
01:00 Einde muzikale programmering

Zondag 23 Juni

10:30 Jaspers en Vermeer
11:30 Bigband Memory
12:15 Rimboband & solisten Nutsz
13:00 Instrumental Battle
13:30 Popkoor Voyss
14:15 Drums & Roses
15:15 Pieporkest en Tikgroep met Hippe Gasten 

16:00 Slotceremonie SamenLoop voor Hoop
 Na een bijzondere 24 uur loopt iedereen samen
 deze laatste ronde

16:15 vervolg Hippe Gasten
16:45 4th Avenue
17:30 Curly Brackets
18:15 Kees & Friends
19:00 Slagwerkgroep 
 met Thijs van Otterloo & Vincent Houdijk
19:45 Locos Lindos
20:45 Phileutonia & Friends 
 met Joris Linssen en Caramba
23:00 Einde programmering


