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Proms; de voorbereidingen

Voorbereidingen in volle gang
De voorbereidingen voor de komende Phileutonia proms zijn in volle
gang. De laatste hand wordt gelegd aan het programma. Naast het
koperensemble en het fluitensemble van Phileutonia is de Helmondse
band Leanne! toegevoegd aan het programma, waardoor er nog
maar ruimte voor één optreden is in het volle programma. Welke dat
wordt maken we later bekend.
In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de
voorbereidingen en zetten we de belangrijke data m.b.t. repetities en
andere ontwikkelingen op een rijtje.

In Memoriam: Bert van Lierop
Afgelopen maandag, 26 april 2010, ontvingen we het droeve bericht
dat Bert van Lierop is overleden. Bert was twee jaar lang, samen met
Lesley Kunst, de gedreven podiummeester van de Phleutonia Proms.
Ondanks zijn ziekte mochten we ook vorig jaar weer een beroep op
Bert doen. Bert was een echte regelaar en ontving alle gasten op de
Proms. Daarnaast was hij actief voor Phileutonia bij andere
evenementen. Bert is slechts 54 jaar geworden. We zijn hem dankbaar
voor zijn inzet en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit
verlies.
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Met deze nieuwsbrief willen we
alle betrokkenen op de hoogte
houden van ontwikkelingen
rondom de Phileutonia Proms.
In deze uitgave een overzicht
van de repetitieschema’s in
aanloop naar 4 juli.
Bij deze wil de commissie
Phileutonia proms iedereen
vragen om hun medewerking.
Om de concerten met
gastoptredens van onze eigen
geledingen goed te laten
verlopen is het van belang dat
alle muzikanten zoveel mogelijk
aanwezig zijn bij de repetities.
De repetitieschema’s hangen
ook in het verenigingsgebouw.
Samen hopen we er een
schitterende Proms van te
maken.

Philbee

Programmaonderdelen
Philbee

Dinsdag 1 juni
Britt Jansen - Zangeres

Britt Jansen & Philbee

Dinsdag 8 juni
Funkiye van Arkel – Violiste*

Need your love so badly
Little by Little
Something to talk about

Dinsdag 15 juni
Reserve datum

Funkiye van Arkel & Philbee

Dinsdag 22 juni
Doorlooprepetitie met
Britt Jansen & Funkiye van
Arkel
Dinsdag 29 juni
Gerard van Maasakkers
* Helaas heeft Liselotte Gerards
andere verplichtingen en wordt ze
vervangen door Funkiye.

Thema uit Schindlers List
Roemeense volksdansen van
Bartok
Gerard van Maasakkers, de
vaste mannen & Philbee
Hee Goade mee
Fanfare van honger en dorst
De lucht zit nog vol met
dagen
Gij en ik

De repetitieschema’s
Programmaonderdelen
Pieporkest & Tikgroep

Pieporkest en Tikgroep
Het Pieporkest en de Tikgroep van Phileutonia gaan
een bijzondere samenwerking aan met Samba
Salad. Deze groep professionele muzikanten staan
voor bruisende (vaak exotische) akoestische muziek
en dito instrumenten „live‟ gespeeld en gezongen
door professionele musici. Zij schotelen het publiek
een bonte salade van multicultureel lekkers voor.
Ingrediënten zijn o.a. flamenco, samba, jazz, salsa,
pop, merengue, kaseko, calypso - en Afrikaanse
muziekstijlen.

Monkey Song
Biggie Kaiman
Dance Suite
Conductors Nightmare
Bicycle Race

Repetitie workshop met Samba Salad
Tijdens het leerlingenweekend komen de muzikanten
van Samba Salad om in een workshop samen de
nummers in te studeren. Datum:
Zondag 27 juni
Verenigingsgebouw Phileutonia
Samba Salad
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Duitse avond
Harmonieorkest

Programmaonderdelen
Harmonieorkest

Dinsdag 1 juni

Rock D‟Opera

Dinsdag 8 juni

Examen Karin Willems
(Rhapsody for Flute)

Zondag 13 juni

10:00 - 11:45 Groepsrepetities

Koper o.l.v. Olaf Schipper
Saxofoons o.l.v. Tanja v.d. Eijnden
Hout (-saxofoons) o.l.v. Adri Tempelaars
Baritons o.l.v. Tom Koster

12:30 - 15:00 Repetitie Olaf Schipper
Dinsdag 15 juni

Rock D‟Opera

Dinsdag 22 juni

Ellen ten Damme

Dinsdag 29 juni

Olaf Schipper

Zaterdag 3 juli

18:30 Soundcheck Carat

Zondag 4 juli

Proms

DUITSE

Titel

Solist

Toccata uit “Orfeo”
Ik leef niet meer voor jouw
Demasiado Corason
Born on the Fourth of July
Tribute to Harry James
It‟s oh so Quiet
Koningin van Frankrijk
Bang om rijk te worden
Sorry
Barcelona
La Virgen de la Macarena
Durf jij ?
Ik hoop dat het slecht met je gaat
Zing, vecht, huil, bid, lach…
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AVOND

Op zaterdag 3 juli, aansluitend aan de soundcheck, zal
de Musikverein Hoffnung uit Hünsborn een concert
geven in het Carat paviljoen in de Warande. Deze
avond zal worden aangekleed als een Duitse avond
met naast het optreden van onze bevriende harmonie
ook nog een ander “Duits” optredens.
De Hünsborn commissie is in samenspraak met de Proms
commissie druk bezig deze avond vorm te geven.
We houden jullie op de hoogte en hopen dat iedereen
erbij kan zijn!
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Ellen ten Damme
Rock D‟Opera
Olaf Schipper, trompet/bugel
Phileutonia

