
Breng de 20e Proms onder de aandacht!
Om onze 20e Royal Phileutonia Proms tot 
een echt succes te maken, hebben we na-
tuurlijk ook publiek nodig. Geen handjevol, 
maar een enorme massa. Om dit te  bereiken, 
is het nodig om onze Proms in de publici-
teit te brengen en daarvoor dagen we jullie 
allemaal uit. We hebben flyers en stickers die 
je daarbij kunt gebruiken maar daarnaast 
kun je gebruik maken van facebook, twitter 
en wat je maar meer kunt bedenken. Houd 
ons op de hoogte van je activiteiten. Je foto’s 
kun je sturen naar actie@phileutonia.nl dan 
zorgen wij dat ze op de facebookpagina 
komen! De meest ludieke en effectieve acties 
zullen worden beloond tijdens de barbecue 
op de dinsdag na de Proms!

Vrijwilligers
Voordat op 
zaterdag 11 juli 
om 14.00 uur de Proms van start gaat, moet 
er veel gebeuren. We moeten opbouwen…. 
en afbreken; niet alleen voor ons eigen eve-
nement maar Phileutonia heeft haar dien-
sten ook aangeboden aan de SamenLoop 
voor Hoop. Onze vrijwilligers gaan ervoor 
zorgen dat voor beide evenementen de ten-

ten tijdig klaar staan en alle voorzieningen 
zijn getroffen. Op deze manier wil Phileu-
tonia haar eigen steentje bijdragen aan het 
goede doel van de SamenLoop voor Hoop. 
Daarvoor hebben we veel mensen nodig, 
niet alleen op zaterdag en zondag maar ook 
op vrijdag 10 juli en maandag 13 juli. Alle 
leden, ook de jeugdleden en hun papa’s en 
mama’s, alle commissarissen, iedereen die 
zich betrokken voelt bij Phileutonia nodigen 
we uit om op een of andere wijze te helpen 
om dit grootse evenement opnieuw tot een 
succes te maken.

Waar hebben we hulp nodig?
Op vrijdag en op maandag bij het opbouwen   
     en afbreken van de tenten;

 Op zaterdag en zondag bij  
  de bemanning van de bars  
   en de kassa en allerlei 

andere activiteiten. Om alles vlot te laten 
verlopen, zoals iedereen dat van Phileutonia 
gewend is, hebben we alle vier de dagen 
veel personen nodig. Geef je daarom op bij 
Monique Versteegen jfi.versteegen@gmail.
com en lever daarmee jouw persoonlijke 
bijdrage aan het welslagen van de Royal 
Phileutonia Proms.
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Hierbij ontvangen jullie de tweede en laatste nieuwsbrief over de 20e Royal Phileutonia  
Proms. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli zal Helmond in het teken staan van muziek en 
beweging. Onder de klanken van onze muzikanten zullen vele honderden deelnemers aan de 
SamenLoop voor Hoop in de Warande wandelen en daarmee geld inzamelen voor de bestrij-
ding van kanker. 
In deze nieuwsbrief lezen jullie alles over het programma, de vele vrijwilligers die nodig zijn 
om dat te kunnen verwezenlijken, de repetities en de mogelijkheden om dit grootse evene-
ment onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

20 jaar 
Royal Phileutonia Proms

zaterdag 11 juli en zondag 12 juli

Hulp gevraagd, geef je snel op!



PROGRAMMA PROMS 2015
De 20e editie van onze Royal Phileutonia Proms belooft weer een spetterende 
show te worden. Opnieuw is het de Proms commissie gelukt om een prachtig en 
zeer gevarieerd programma te maken met uitsluitend Brabantse gasten. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig om er in de Warande een schitterend feest van te ma-
ken samen met de deelnemers aan de SamenLoop voor Hoop en het Helmondse 
publiek.

ZATERDAG 11 JULI
14.00 uur Opening met Straatkorps  
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 
 lasershow van Bouwman Licht & Geluid

ZONDAG 12 JULI
10:00 KoBra
11:00 Rimboband met dansers van dansschool Reniers
11:50 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

VOORBEREIDING

Repetities van alle orkesten met gasten,  
soundcheck en…. foto!
Om een prachtig evenement als de 
Royal Phileutonia Proms tot een succes 
te maken en voor de 20e keer onze 
muzikale kwaliteiten ten gehore te 
brengen voor het Helmondse publiek, 
moet er natuurlijk hard gerepeteerd 
worden, niet alleen binnen onze eigen 
geledingen maar ook met de artiesten 
die samen met ons gaan optreden. 

REPETITIES 
Pieporkest en Tikgroep met 
Henk Koekkoek en Laetitia van Krieken 
van de PeerdeGraafmachine 
Dinsdag 30 juni 19:00 uur

Slagwerkgroep met Paul Nielen 
Maandag 6 juli 19:45 uur 

Harmonieorkest met Anne Marijn 
Smulders en Ruud van Overdijk  
Dinsdag 7 juli 20:00 uur en 
vrijdag 10 juli 19:30 uur 
   
Philbee met Jacob en Eijk
Dinsdag 7 juli 18:30 uur

Philbee met Jacob van Eijk 
en Gerard van Maasakkers 
Dinsdag 30 juni 18:30 uur

Philbee extra repetitie
Maansdag 29 juni 18:30 uur

SOUNDCHECK CARATPAVILJOEN
Zaterdag 11 juli
10:30 uur Harmonie orkest
11:00 uur Philbee

FOTO
Op diezelfde zaterdag 11 juli worden 
alle leden en commissarissen om 12.00 
uur verwacht voor de groepsfoto; alle 
leden in uniform met stropdas, alle com-
missarissen in vol ornaat.
We hopen een prachtige foto te kunnen 
maken onder een stralende zomerzon 
en rekenen erop dat iedereen aanwezig 
wil zijn op dit bijzondere moment.

Natuurlijk rekenen we op 

ieders aanwezigheid!


