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O p 11 en 12 juli is stadspark De Warande gevuld met de klanken van 
de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia die dit jaar haar 20e Proms 
organiseert, een gratis en voor iedereen toegankelijk concert waarbij de 

harmonie zich presenteert in al haar geledingen. Daarnaast is het voor de derde 
keer dat we dit doen in samenwerking met de Stichting Samenloop voor Hoop, 
een indrukwekkend wandelevenement waarvan de opbrengst bestemd is voor 
KWF Kankerbestrijding. Hoogtepunten daarbij zijn de openingsceremonie, de 
kaarsenceremonie en de sluitingsceremonie. 

Wij zijn er trots op dat wij als Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia dit prach-
tige evenement op onze eigen wijze 24 uur lang muzikaal mogen ondersteu-
nen. Daarnaast kunnen we dankzij onze vele vrijwilligers hulp bieden bij het 
inrichten van het terrein, het opbouwen (en afbreken) van de tenten en het 
verzorgen van de catering.

Zowel op zaterdag als op zondag biedt Phileutonia een uitgebreid en gevari-
eerd programma waarbij niet alleen al onze eigen geledingen aan bod zullen 
komen, maar ook bekende artiesten als Gerard van Maasakkers en Peerde-
GraafMachine, muzikanten als Jacob van Eijk, Paul Nielen, Ruud van Overdijk, 
Anne-Marijn Smulders, het Kobra koor, de Rimbo Band, een jazz band, een 
rock’n roll band en nog veel meer. In dit programmaboekje kunt u het volledige 
programma vinden.

Als voorzitter van de Koninklijke Stadshar-
monie wil ik graag mijn dank uitspreken aan 
de vele vrijwilligers van onze vereniging 
die dagenlang in de weer zijn geweest 
om alles in te richten, onze sponsoren die 
dit evenement financieel mogelijk maken, 
alle leden van de harmonie zonder wie 
er geen muziek zou zijn en de leden van 
de Proms-commissie die ook dit jaar weer 
bijzonder veel werk hebben verzet om dit 
prachtige evenement te organiseren.
U allen heet ik van harte welkom en wens ik 
veel muzikaal plezier.

Sander van der Lande
Voorzitter Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
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15:15
VOICEWARE

16:00
JACOB  
VAN EIJK

14:25
THE HILLBILLY  
MOONSHINERS

16:00
GERARD VAN 
MAASAKKERS 

Een enthousiaste groep zan-
gers en zangeressen met een 
8-koppige begeleidingsband. 
Hun passie is meerstemmige 
zang en muziek maken op 
niveau in een bijzondere  
samenstelling. De bezetting 
van orkest en koor is nage-
noeg gelijk.
Ze brengen een veelheid aan 
muziekstijlen waar ze graag 
een eigen draai aan geven 
en waarbij het plezier van het 
podium spat. Kom, geniet en 
overtuig uzelf!  
www.voiceware.com

De 16-jarige Jacob van Eijk is een getalen-
teerd muzikant. Hij speelt niet alleen ma-
rimba, dat zijn lievelings instument is, maar 
ook piano, drums, kleine trom, vibraphoon, 
xylophoon, multi-percussion en pauken. Hij 
won verschillende concoursen waaronder 
het Prinses Christina Concours en was al 
verschillende malen op TV te bewonderen, 
onder andere bij het KinderPrinsengracht 
concert in 2012 maar ook bij de ‘10e van 
Tijl’. Hij volgde al verschillende masterclas-
ses bij bekende slagwerkers.
Vandaag gaat hij optreden samen met 
ons Philbee orkest en ook Gerard van 
Maasakkers kijkt er naar uit om met Jacob 
op te treden.
www.jacobvaneijk.nl

The Hillbilly Moonshiners zijn een hedendaagse bluegrassband uit het 
zuiden van Nederland en spelen de favoriete songs van toen en nu. 
That’s right, folks! The Hillbilly Moonshiners dompelen de dierbaarste 
hitjes onder in smerig Louisiaans moeraswater. Yee- haw! Deze vijf 
vettige, ongemanierde Zuiderlingen (of Rednecks, wat je wil) houden wel 
van een feestje, op z’n rednecks. Herbeleef klassiekers van artiesten als 
George Baker en Bon Jovi of ga uit je dak op hedendaagse Top 40-hits 
van Katy Perry, Miley Cyrus, Beyoncé, Pharrel en anderen. Dus, sla die 
zelf gebrouwen, vitaminerijke moonshine achterover en schud die billen 
als in de Summer of ‘69!

Troubadour Gerard van Maasakkers maakt aanvankelijk volksmuziek in het 
Brabantse dialect, waarna hij overstapt op Nederlandstalige chansons met 
een Brabantse couleur locale. Gerard van Maasakkers, geboren in Nuenen, 
weet eind jaren zeventig als een van de eersten met dialectzang een breed 
publiek aan te spreken. Van Maasakkers is een graag geziene artiest in 
heel Nederland en weet met zijn theatertours volle zalen te trekken. In 2010 
stond Gerard ook al eens op het podium van de RPProms. Nog nooit was 
het zo druk. Reden genoeg om tijdens de 20 ste RPProms het publiek nog-
maals de kans te geven om te genieten van zijn overbekende hits als ‘Hee 
goade mee’, ‘Hier heur ik thuis’ en ‘Handvol vrienden’. 
www.gerardvanmaasakkers.com
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18:20
RAGAZZI

21:30
PAUL  
NIELEN

17:30
GIPSY MOOD

19:10
FiJAHborn

Deze echte Helmondse 
blaaskapel is vaak te zien in 
het straatbeeld van Helmond. 
De kapel is ook actief in het 
plaatselijke carnaval. Het 
repertoire gaat van moderne 
tophits tot bekende musical 
knallers en van Nederlands-
talige muziek tot exotische 
Zuid-Amerikaanse klanken. 
de leden van deze muziekka-
pel laten horen hoe muziek 
gespeeld hoort te worden.

Bassist in hart en nieren en ook andere 
organen. Hij gaat de uitdaging aan om er 
met de slagwerkgroep van KSH Phileutonia 
een spetterend optreden van te maken.

De muzikanten ‘pur sang’ van Gipsy Mood weten de enorme lol die je 
aan muziek kunt beleven steeds uit te stralen. Koffer open, instrument 
uitpakken, even luisteren naar elkaar en dan spelen maar. Ze spelen 
met traditionele gipsymuziek uit Oost-Europa en weten daarnaast een 
gevarieerd repertoire sfeervol te kruiden met onder andere Spaans, 
Kaapverdisch en Zuid-Amerikaans temperament. 
www.gipsymood.nl 

FiJAHborn is een reggae-band uit Tilburg. De band bestaat uit 6 muzikanten 
met Nederlandse, Curaçaose en Surinaamse roots. Het geluid van de band 
is het beste te omschrijven als een mix van reggae zoals dat in Nederland 
en Suriname en op Curaçao wordt gespeeld. FiJAHborn is vooral een live/
festival-band die energieke optredens met een positive vibe neerzet. Dat 
moet je meemaken!
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21:30

RUUD VAN  
OVERDIJK

21:30

ANNE-MARIJN  
SMULDERS

20:50

VOLTAGE

WORD LID!

Ruud is artiest vol passie en ambitie, hij gaat 
met volle overgave voor alles wat met zijn vak 
te maken heeft. Hij studeerde Muziektheater 
aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Daar 
kreeg hij zangles, dramalessen en danslessen. 
Na zijn opleiding vertolkte hij de rol van ‘Jesus 
Christ Superstar’, was hij understudy in ‘Zorro’ 
en speelde hij in onder andere de musicalls 
‘We will rock you’ en ‘Volendam de musical’. 
Vandaag is hij één van de solisten bij het Har-
monieorkest van KSH Phileutonia.  
www.ruudvanoverdijk.nl

Voor informatie over  
mogelijkheden en kosten 
kunt u terecht op onze  
website www.phileutonia.nl

Mezzosopraan Anne-Marijn Smulders 
woont in ‘s-Hertogenbosch. Zij stu-
deerde Muziektheater aan het Fontys 
Conservatorium. Zij kreeg zanglessen 
van o.a. Edward Hoepelman en Ingrid 
Zeegers. Meteen na het afronden van 
de opleiding Muziektheater verhuisde 
zij naar Wenen om daar in de musical 
Sister Act te spelen. Na Sister Act 
bleef zij als zangeres in Wenen werk-
zaam bij het Best of Musical-gala 
en de concertreeksen van Phantom 
of the Opera en Love Never Dies 
(Duitstalige wereldpremière).

Voltage is een Nederlandse Rock’n roll band opgericht door Dave Ver-
meulen en Dirk Snellen. De band speelt strakke 70’s rock’n roll die klinkt 
als een moderne versie van Status Quo en AC/DC. 
de band is in 2011 gestart als een blues en rock’n roll coverband en na 
2 jaar ervaring met live optredens spelen de leden nu eigen werk. Het 
publiek wordt verrast met een vette show met ruige rock en vuige blues.
www.voltage-rocks.com

Heeft u ook zo genoten van dit 
concert en zou u (of uw kind) ook 
wel muziek willen maken?
Dat kunt u leren bij de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia.

Welk instrument u ook kiest: 
voor de goede klank, een 
warme sfeer en uitstekende 
muzieklessen bent u bij  
Phileutonia op de juiste plaats.



20:00

SLAGWERKGROEP

Het grote Harmonieorkest van 
K.S.H. Phileutonia staat altijd 
weer garant voor muzikaal 
plezier op topniveau. Ook de 
nieuwe dirigent heeft samenspel 
en de klank van het orkest hoog 
in het vaandel staan. Nog maar 
enkele weken geleden beleefde 
het orkest nog een hoogtepunt 
met de unieke samenwerking 
met Philharmonie Zuidneder-
land. Gezamenlijk gaven zij een 
optreden in Het Speelhuis in 
Helmond.
Tijdens de indrukwekkende 
kaarsenceremonie zult u naast 
werken uit dat concert ook wer-
ken uit het lichtere genre horen.
www.phileutonia.nl

Erg trots is de K.S.H. Phileutonia op haar Slagwerkgroep. De Slagwerkgroep 
bevindt zich in de eredivisie van de KNFM, voor slagwerkers de hoogst 
bereikbare divisie. De Slagwerkgroep staat onder leiding van Menno Bats. 
Menno Bats studeerde klassiek slagwerk aan het Conservatorium van 
Amsterdam in de periode van 1995 t/m 2001. Vanaf 2000 is hij slagwerker / 
percussionist bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 
Afgelopen jaar in oktober gaf de slagwerkgroep een sprankelend concert 
met Zanggroep Pabo. Vanaf dat moment dateert de vriendschap met Paul 
Nielen de bassist van de Pabo- band. Het resultaat van die vriendschap 
hoort u tijdens de 20 ste editie van de RPProms.
www.phileutonia.nl

21:30

HARMONIEORKEST VAN  
K.S.H. PHILEUTONIA

Dirk van de Weijer
Dirk van de Weijer uit Aarle-Rixtel 
studeerde schoolmuziek en 
Harmonieorkestdirectie aan het 
Brabants Conservatorium te Tilburg 
bij Hardy Mertens en Jan Cober, met 
bijvak hoorn bij Jan van de Eijnden. Hij 
volgde na zijn studie een masterclass 
dirigeren lichte muziek bij Maino 
Remmers. Naast het dirigentschap 
van Phileutonia is hij verbonden aan 
harmonie ‘Concordia’ uit Berkel-
Enschot. Bij Harmonie O en U in Beek 
en Donk vervult hij de functie van 
2e dirigent. Verder was hij actief als 
dirigent bij het zomerorkest voor 2008 
en 2009. Naast directie, arrangeert 
en componeert hij regelmatig werken 
voor Harmonieorkest.

       zaterdag 11 juli
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16:00

PHILBEE

13:45

K.S.H.  
PHILEUTONIA 
STRAATCORPS

Het Philbee orkest van K.S.H. Phileu-
tonia is ontstaan als opleidingsorkest 
voor het Harmonieorkest. Inmiddels 
is het uitgegroeid tot een volwaardig 
tweede orkest binnen de geledingen 
van de vereniging. Als onafhankelijk 
orkest binnen Phileutonia verzorgen 
de Philbees dan ook eigen vaste jaar-
lijkse concerten, waaronder het kerst-
concert in de kapel van het Elkerliek 
ziekenhuis dat dit jaar voor het eerst, 
met groot succes, ook in eigen huis 
werd uitgevoerd. Hoogtepunten van 
dit orkest waren concertreizen naar 
Zuid Frankrijk, Turkije en Hongarije 
maar ook een optreden in de Efteling.
Vandaag tijdens het 20-jarig jubileum 
laten ze het publiek weer genieten 
van een concert met Gerard van 
Maasakkers en Jacob van Eijk. 
www.phileutonia.nl

Adri Tempelaars
Philbee staat onder leiding van 
dirigent Adri Tempelaars. Als 
10-jarige begon Adri zijn muzikale 
loopbaan op de klarinet bij het 
Helmonds Muziek Corps. Na 
zijn middelbare schoolperiode 
studeerde hij onder andere 
HaFa-directie aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg. Naast 
een tweetal andere orkesten 
dirigeert hij sinds september 
2008 het Philbee orkest van 
de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia.

Tijdens de openingsceremonie 
van SamenLoop voor Hoop en 
de start van de 20ste Royal Phi-
leutonia Proms zal, onder leiding 
van tambour maître Marcel van 
de Kemenade, het Straatcorps 
van K.S.H. Phileutonia traditiege-
trouw samen met de survivors de 
eerste ronde lopen.
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         zondag 12 juli

11:15

RIMBO- 
BAND

12.05

BEATLES MAGICAL 
MYSTERY TOUR

10:15

KOBRA

ROYAL PHILEUTONIA PROMS 2015

ONZE SPONSOREN:

Een vaste waarde voor de Royal Phileutonia Proms 
is de Rimboband. De Rimboband is een streekorkest 
voor jongeren en ouderen, met een verstandelijke 
beperking.  De 58 leden staan onder leiding van diri-
gent José van Bommel, tezamen met 28 vrijwilligers. 
Dit jaar brengen ze onder andere meeslepende 
walsen samen met dansers van dansschool Reniers.

Kees Velthuis, Phileutonialid op tenorsax 
in Philbee en Harmonieorkest, verrast ons 
vandaag met zijn muzikanten op covers 
van the Beatles.

KoBra zag het levenslicht in 2007 en telt on-
geveer 30 enthousiaste leden. Vlotte, swin-
gende muziek, daar staat KoBra voor. Af en 
toe een a capella nummer dat verrassend 
anders klinkt. Popsongs, musicalnummers, 
golden oldies en ballads. Heerlijke muziek 
om vier- of zelfs vijfstemmig te zingen.
www.koorbrandevoort.nl
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       zondag 12 juli

12:45
PIEPORKEST

Wanneer leerlingen van de K.S.H. Phileutonia anderhalf tot 2 jaar muziek-
les 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 van de Proms. Vandaag laten ze 
dat zien tijdens de slotceremonie van de SamenLoop voor Hoop waar 
ze zelf een aantal nummers ten gehore zullen brengen maar ook zullen 
samenspelen met de PeerdeGraafMachine en de Tikgroep.

Tikgroep
De Tikgroep van K.S.H. Phileutonia bestaat uit jeugdige leden die iedere 
week één uur samen repeteren naast de individuele lessen. Ze oefenen 
onder leiding van Jan van der Sommen om goed samen te kunnen spe-
len én het leren bespelen van diverse slagwerkinstrumenten. Dit kunnen 
gestemde, zoals xylofoon, of ongestemde instrumenten zijn zoals kleine 
en grote trom. Afwisselend speelt Peer de Graaf met beide orkesten en 
ook zullen zij zelf een aantal nummers ten gehore brengen.

PeerdeGraafMachine
Peer de Graaf en zijn band zijn vooral 
bekend van de vele vrolijke, swingen-
de en hilarische optredens in stad en 
land op allerhande festivals, feesten en 
evenementen. Een mix van dansbare jazz, 
funk, gypsy, rock, latino, ollanda, afro, 
americo wat dies meer met een flinke 
portie lol, interactie en participatie 
vormen de ingrediënten voor repertoire. 
Altijd op aanstekelijke wijze afgestemd op 
de gelegenheid en het publiek.
Peer blinkt uit in zijn improvisaties en 
schittert als zijn lange benen en armen 
dansen.

Afterparty

DR. BRASS

Afterparty

GIPSY MOOD

14:15

JEUGDKAPEL APPLAUS

Dr. Brass is een frisse, jonge en eigentijdse 
nieuwkomer op het gebied van brassbands!
Een groep getalenteerde ( jazz) musici brengt 
snoeiharde Funk, subtiele Jazz, groovende 
New Orleans en hedendaagse popsongs met 
een vernieuwende en eigen sound.

Voor informatie, kijk op pagina 6.

De nieuwste geleding bij Phileutonia is de 
jeugdkapel Applaus onder leiding van Toine 
Slaats. Jongeren, in het bezit van het A-di-
ploma die in een van de orkesten spelen 
kunnen vanaf 12 jaar meedoen met deze 
kapel. Het repertoire bestaat uit een breed 
muziekgenre: van Guus Meeuwis tot Golden 
Earring. In april zijn ze op repetitieweekend 
geweest, dat moet dus gaan knallen!



De presentatie is in handen van Joop Vos.

Meer informatie op www.phileutonia.nl of twitter mee met #RPProms
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Programma

ZATERDAG 11 JULI
Programma

ZONDAG 12 JULI
14:00 Opening met straatcorps

14:25 The Hillbilly Moonshiners

15:15 Voiceware

16:00 Philbee met Gerard van Maasakkers 
en Jacob van Eijk een jonge solist op 
marimba

17:30 Gipsy Mood

18:20 Ragazzi

19:10 FiJAHborn

20:00 Slagwerkgroep met Paul Nielen

20:50 Voltage

21:30 Harmonieorkest met Ruud van Overdijk 
en Anne Marijn Smulders

22:30 Kaarsenceremonie

23:30 Joel Borelli voorafgegaan door laser-
show van Bouwman Licht & Geluid

10:15 KoBra

11:15 Rimboband met dansers van  
dansschool Reniers

12:05 Beatles Magical Mystery Tour
12:45 Pieporkest en Tikgroep met  

de PeerdeGraafmachine

13:30 Sluitingsceremonie

14:15 Start afterparty met Jeugdkapel Applaus, 
Dr Brass en Gipsy Mood


