
Phileutonia en 
SamenLoop voor Hoop

Nog maar 2 maanden en we kunnen weer 
genieten van een nieuwe Proms. De Royal 
Phileutonia Proms van 2015 vindt plaats van 
zaterdag 11 juli 14.00 uur tot zondag 12 juli 
14.00 uur met aansluitend een afterparty. 
Het wordt een heel bijzondere Proms. Het is 
niet alleen de 20e keer dat wij als Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia een gratis en 
voor iedereen toegankelijk concert geven in 

stadspark De Warande maar het is bovendien 
de derde keer dat we samenwerken met de 
stichting SamenLoop voor Hoop. 
SamenLoop voor Hoop is een groots wan-
delevenement waarbij ieder die dat wil in 
teamverband 24 uur lang, afwisselend, gaat 
wandelen. De opbrengst van deze gespon-
sorde wandeltocht is bestemd voor KWF 
Kankerbestrijding. Hoogtepunten van 
het wandelevenement zijn de openings-
ceremonie, waarbij de survivors de eerste 
ronde lopen, de kaarsenceremonie waarbij 
de Warandevijver zal worden verlicht door 
honderden kaarsen en de afsluitingsceremo-
nie waarbij alle deelnemers samen de laatste 
ronde lopen.

Wij zijn er trots op dat wij als Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia dit prachtige 
evenement op onze eigen wijze muzikaal 
mogen ondersteunen door onze Royal 
Phileutonia Proms te combineren met het 
mooie werk van SamenLoop voor Hoop.
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Voor jullie ligt de 1e nieuwsbrief over de 20ste Royal Phileutonia Proms.
In deze nieuwsbrief vinden jullie informatie over de samenwerking met SamenLoop voor 
Hoop, de optredens van onze eigen orkesten en een oproep voor vrijwilligers die we in gro-
ten getale weer nodig zullen hebben.
Met een mooi gevarieerd programma en ieders enthousiaste inzet kijken we weer uit naar 
een mooie jubileumeditie van de Royal Phileutonia Proms en SamenLoop voor Hoop.

20 jaar 
Royal Phileutonia Proms

zaterdag 11 juli en zondag 12 juli



De voorbereidingen voor de Proms 2015 
zijn al in volle gang. Een kleinere commissie 
is deze keer bezig met de aansturing en 
organisatie, we hebben echter nog altijd een 
heel actieve achterban. En juist die achter-
ban hebben we heel hard nodig. Meer nog 
dan andere jaren zal een beroep gedaan 
worden op vrijwilligers die kunnen mee-

helpen met het opbouwen en afbreken van  
de kramen, de installatie en bediening van 
de apparatuur, de verkoop van consump-
ties, het ophalen van het afval etc. Vooral bij 
de opbouw op de vrijdag en het afbreken 
en opruimen op de zondag en maandag 
hebben we extra mensen nodig omdat we 
dit jaar niet alleen ons eigen werk doen 
maar ook voor de kramen van SamenLoop 
voor Hoop de handen uit de mouwen zullen 
steken. We rekenen op heel veel hulp en 
vragen nu alvast iedereen die aanwezig zou 
kunnen zijn om deze dagen in de agenda 
vrij te houden.

Monique Versteegen zal ook dit jaar de vrij-
willigers coördineren. Jullie horen binnen-
kort van haar!

P R O G R A M M A
Op 11 en 12 juli zal stadspark De Warande gevuld zijn met de muziek van onze 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. We rekenen op mooi weer en op een 
massaal toegestroomd publiek dat we zullen laten genieten van een gevarieerd 
programma. Vanaf twee podia zal er continu live muziek zijn, zowel van onze 
eigen orkesten als van muziekgezelschappen uit de regio. 
Het programma voor onze eigen orkesten ligt inmiddels vast:

ZATERDAG 11 JULI
ochtend:    soundcheck voor leden Harmonieorkest en Philbee.

Maken van groepsfoto van  alle leden van de harmonie: 
commissarissen, harmonieorkest, Philbee, slagwerk-
groep, Pieporkest, tikgroep en AMV groep worden 
daarvoor verwacht.

Houd deze ochtend vrij, de precieze tijd volgt zodra er meer duidelijk is.

13.45 - 14.15 uur straatkorps  
   (openingsceremonie Proms en SamenLoop voor Hoop)

16.00 - 17.30 uur Philbee samen met Gerard van Maasakkers, zijn vaste  
   mannen en jong talent. Jacob van Eijk op marimba.

20.00 - 20.50 uur slagwerkgroep met Paul Nielen

21.30 - 23.30 uur  harmonieorkest (kaarsenceremonie) 
   met Ruud van Overdijk en Anne Marijn Smulders

ZONDAG 12 JULI
12.45 - 14.15 uur pieporkest en tikgroep 
   (sluitingsceremonie) met de PeerdeGraafmachine
   
Tijdens de afterparty o.a. Applaus 

 

Vrijwilligers

Wij wensen alle muzikanten veel succes 

en plezier bij de voorbereidingen.

safe the date:
vrijdag 10 juli t/m maandag 13 juli


