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Beste muzikanten en commissarissen van Phileutonia, 
 
Via deze weg willen wij, de commissie die dit jaar ons muziekfeest in het Carat 
paviljoen organiseert, jullie alvast inwijden in de nieuwe opzet waarvoor dit jaar 
is gekozen. Voorheen hadden we een groots festijn in het park met veel 
bekende en minder bekende gasten; er werd flink uitgepakt en we maakten 
een waar muziekfeest voor heel Helmond.  
Dit jaar willen we een begin maken met het verkennen van een nieuwe weg. 
Ingegeven door verschillende omstandigheden en omdat verandering af en 
toe ook goed is, is ervoor gekozen om ons op een andere manier aan de 
Helmondse bevolking te presenteren. Niet alleen de naam zal anders zijn: 
'Phileutonia and Friends', ook de opzet is anders: kleiner, maar zeker zo 
gezellig als men van ons mag verwachten!  
Dit jaar zullen we op zondag 17 juli van twaalf tot zes in de middag de 
Warande laten swingen en het publiek laten genieten van de muzikale rijkdom 
die wij binnen onze gelederen hebben.  
Want dat is waar deze aflevering van ‘Phileutonia and Friends’ om gaat: laten 
zien dat we een moderne muziekvereniging zijn, waarbinnen verschillende 
orkesten bestaan en ook wordt samengewerkt met amateurkunsten. Een 
vereniging waar iedereen die graag muziek wil maken met anderen een plaats 
kan vinden.  
Er wordt binnen de vereniging momenteel hard gewerkt door de verschillende 
orkesten en dirigenten om op 17 juli zo goed mogelijk voor de dag te komen. 
Iedereen zet zich in om op 17 juli aan ons publiek, onze 'Friends', te laten zien 
hoe wij een muzikaal feestje kunnen bouwen!  
Maar een feestje bouwt zichzelf niet zomaar, daarom zullen we binnenkort een 
beroep op jullie doen door vrijwilligers te vragen voor de kleine en grote(re) 
klusjes die zo'n evenement nu eenmaal met zich meebrengt. Vele handen 
maken licht werk! Om alvast op het vragen van hulptroepen vooruit te lopen 
zouden wij het fijn vinden als de enthousiaste keukenprinsen-, en prinsessen 
onder onze leden zich bij de commissie (blanchefleur@jilderda.nl) zouden 
willen melden voor het bakken van een taart of cake die deze dag verkocht 
kan worden aan het publiek bij de koffie of thee. 
Jullie allemaal nog heel veel succes, maar vooral ook veel plezier gewenst 
met de voorbereidingen voor deze middag, een hartelijke muzikale groet,  
 
'Phileutonia and Friends'- commissie. 
 


