
Programmering en informatie artiesten Proms 2014 

 
Presentatie: John van der Sanden  
Duizendpoot van der Sanden is al jarenlang de vaste speaker op de Proms en daar 
zijn we trots op. 
Naast het presenteren van de Royal Phileutonia Proms houdt John zich bezig met 
theater maken, zingen, voorzitten van congressen, schrijven en regisseren. Hij 
schreef onder andere de tekst en verzorgt de regie van 'Berry, de musical' die in 
december in première gaat. 
 

programmering zaterdagavond 5 juli 
tijdstip Hoofdpodium 

19.30 Harmonieorkest Phileutonia met Yvette Keijzers en Eric Moonen 

 Amicitia met Lieke en Daan van Duppen 

21.45 Finale en WK 
 

Zaterdag avond start om  19:30 een groots meezing spektakel: “ Heel Helmond zingt” 
Een bijzondere samenwerking met het 50 jarige Amicitia en Phileutonia; 
Het harmonie orkest van Phileutonia onder leiding van Alex Loiacono bijt het 
spits af met als solisten Yvette Keijzers en Erik Moonen. 
 
Yvette Keijzers  
Yvette Keijzers is geboren in Geldrop en al van kleins af aan bezeten van 
dansen en zingen. Ze volgde zanglessen en workshops bij diverse 
zangpedagogen. Ze verzorgde jarenlang de backingvocals van Belle Perez en 
deed mee aan The Voice of Holland. 

 
Eric Moonen 
Begonnen als slagwerker bij de lokale harmonie en 
zanger bij een knapenkoor heeft hij via het 
conservatorium in Maastricht zijn grote passie gevonden: zingen! 
Tegenwoordig geeft hij doordeweeks popworkshops, band coaching en 
gitaarles. In de weekenden is hij op het podium te vinden. 
 

 
 
Harmonie Amicitia onder leiding van Gert van Kraay met als solisten Lieke en Daan van Duppen 
zullen een programma brengen van gezellige meezingers. 
 
Lieke en Daan van Duppen  
Zangeres Lieke loopt al enige tijd mee in de entertainment wereld en weet hoe een 
feestje te bouwen. Vanavond wordt ze vergezelt door haar broer Daan, de zanger van 
Funtain. 
 
Teksten van de gespeelde nummers worden op een LED wall geprojecteerd zodat het publiek volop 
mee kan doen en zijn te downloaden op de websites van  www.phileutoniaproms.nl en 
www.amicitia-helmond.nl 
 

  



programmering zondag 6 juli 
tijdstip Hoofdpodium Ted Willems podium 

12.30  Rimboband met Tonny 
Wijnands 

 

13.20   Rolando met 
kinderprogramma 

14.00  Pieporkest en tikgroep 
met De Kinderband 

 

15.20   Gipsy mood 

16.00  slagwerkgroep met 
Zanggroep Pabo 

 

17.00  Dr Brass  

17.30  Philbee met DJ Pepe M, 
Mr SaxSupreme en 
Fabio Holtappels op 
piano 

 

19.00 Slampampers en 
Applaus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rimboband met Tonny Wijnands: 
De zondag  wordt traditioneel geopend door de jubilerende Rimboband 
(jubileum 35) en tevens Helmonder van het jaar 2014!  
Zij gaan optreden met Tonny Wijnands een Deurnese troubadour.  
 
 
 
 

Rolando  
Met zijn eigen liedjes en die van zijn vrienden Ernst & Bobbie maakt hij er 
samen met de kinderen een groot feest van. Zingen, dansen, gek doen of 
gewoon niets doen, alles mag.  
Rolando neemt de kinderen mee in een actieve show. Hij trekt de kinderen de 
magische wereld van de goochelkunst in, waar hij ze uiteraard een actieve rol 
in laat spelen. Zij kunnen beter goochelen dan ze zelf gedacht hadden. 
Tussendoor zingt hij liedjes zoals zijn bekende 'hiklied' en 'zing de tent maar 
vol'. Zal het de kinderen en ouders lukken om niet mee te zingen ……… ? 
 
 

 
  



Pieporkest, Tikgroep en De Kinderband  
De aanstormende talenten van Phileutonia, ze hebben ongeveer een jaar les,  gaan optreden met De 
Kinderband. De afgelopen jaren  zijn de spetterende optredens met een échte band het hoogtepunt 
van het jaar gebleken. Zowel  het Pieporkest onder leiding van Esther Warmerdam als de Tikgroep 
onder leiding van Jan van der Sommen gaan er samen met De Kinderband weer één groot feest van 
maken. 

 
De Kinderband is een leuke, frisse en stoere act voor kinderen.  De Kinderband bestaat uit 
enthousiaste muzikanten die zelf geschreven popmuziek maken voor kinderen. Kinderen worden 
tijdens de optredens actief uitgenodigd om mee te zingen en te dansen met de band, het kan niet 
gek genoeg.  
De Kinderband stimuleert vaders en moeders om hun kinderen vaker van livemuziek te laten 
genieten. Het geeft de ouders ook een sterke impuls om zelf weer (meer) naar concerten te gaan… 
het liefst natuurlijk van de Kinderband ! 
Inmiddels is de Kinderband een veelgevraagde act op diverse grote en kleine podia in Nederland en 
Belgie. 
 
 
Gipsy Mood  
De leden van Gipsy Mood spelen met de traditionele 
zigeunermuziek uit Oost Europa en weten daarnaast een 
gevarieerd repertoire sfeervol te kruiden met Spaans, 
Kaapverdisch en Zuid Amerikaans temperament of de weemoed 
van Portugese fado’s. 
Vrolijke en melancholieke kabbelende swing in de stijl van Hot Club 
de France laten ze stevig stuwen en met gesloten ogen duiken ze in 
een jazzy-ballade. Deze diversiteiten worden vertolkt met een 
speelse vrijheid en vurig enthousiasme. 
Het zijn muzikanten ‘pur sang’ die de enorme lol die je kunt beleven aan muziek steeds weten uit te 
stralen. Koffer open, instrument uitpakken, even luisteren naar elkaar en spelen maar….. 
  



Slagwerkgroep en Zanggroep Pabo  

 
De slagwerkgroep van Phileutonia onder leiding van Menno Bats geeft een spectaculaire show 
samen met Zanggroep Pabo. Een voorproefje van hun gezamenlijk optreden in oktober. 
Zanggroep Pabo is dynamisch, veelzijdig en enthousiast! 
Het is een allround zangvereniging die dit jaar al 45 jaar van zich laat horen. 
De zanggroep bestaat uit ongeveer 100 enthousiaste leden variërend in leeftijd van 8 tot 50-plus en 
worden begeleid door een 6-koppige band. Tijdens optredens laten zij publiek kennismaken met een 
gevarieerd muziekrepertoire van latin tot pop en van musical tot a capella. 
 
Dr Brass 

Aanschouw een frisse, jonge en eigentijdse 
nieuwkomer op het gebeid van brassbands! Een 
groep getalenteerde (jazz)musici afgestudeerd 
aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, 
brengen snoeiharde Funk, subtiele Jazz, 
groovende New Orleans en hedendaagse 
popsongs. 
Dit alles met vernieuwende arrangementen en 
een eigen sound. Een Brassband met 
spetterende thema's, goede solo's, een 
swingende ritmesectie plus de nodige 

entertainment en enthousiasme maakt dr Brass het medicijn voor een swingend intermezzo. 
 
  



Als laatste act op het hoofdpodium een vernieuwend, 
flitsend muzikaal feest  van het Philbee met DJ Pepe M, 
Mr SaxSupreme en de jonge solist Fabio Holtappels. 
Het Philbee onder leiding van Adri Tempelaars slaat de 
handen in een met DJ Peter Middelkoop en Saxofonist 
Patrick Schmidt. Het leerlingenorkest van Phileutonia laat 
van zich horen met een eigentijdse sound, dat wordt 
swingen! 
 
DJ Pepe M (Peter Middelkoop) weet als geen ander hoe hij 
het Carat Paviljoen op z'n kop moet zetten. Al jaren een 
graag geziene gast in clubs en op feesten. Met zijn heerlijk 
swingende housemusic, latinhouse, deephouse, clubclassics en dancemusic krijgt hij iedereen op de 
banken. 
 

Mr SaxSupreme (Patrick Schmidt) op saxofoon 
Een veelzijdige, professionele saxofonist, arrangeur, muzikaal leider, 
bandleider en manager.  
Mr SaxSupreme staat bekend als een veelzijdige uitvoerend saxofonist die 
op vele fronten inzetbaar is. 
Van Pop tot Jazz tot Brass van Bigband tot Saxcombinatie + Dj… 
Als freelance uitvoerend Saxofonist heeft hij vele artiesten begeleid, en 
heeft u hem in vele bands zien performen. 
Enkele bekende binnenlandse namen die Patrick heeft begeleid in 

voorgaande jaren zijn: Marco Borsato, Rene Froger, Edsilia Rombley en Guus Meeuwis. 
 
 
 
Fabio Holtappels een 14 jarig talent uit de regio op piano die al op veel podia 
van zich heeft laten horen.  
 
 
 
 
 
 

Na het concert van Philbee volgt er een muzikale 
afterparty met o.a.  
The Slampampers en Phileutonia’s  jeugdkapel 
Applaus onder leiding van Toine Slaats 
De 3 Slampampers zijn zowel uitstekende 
muzikanten als geweldige komedianten. Ze hebben 
zich ontwikkeld tot ervaren entertainers die spelen 
in zowel theaters als op festivals en andere events, 
op straat en desnoods bij u in de huiskamer: 
akoestisch, versterkt, mobiel of op een podium: een 
‘Feelgood’show die het publiek aan het lachen 
maakt en waar je goeie zin van krijgt. 
The Slampampers combineren Jump & Jive, 

Doowop, Clos Harmony Singing en een verdwaalde Rap met tomeloze energie, onverwachte komedie 
en liters zweet! 
 

http://www.dj-sax.nl/

