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Wie onlangs onze website bekeken
heeft, heeft kunnen zien dat onze
vereniging ook lessen algemene
muzikale vorming (AMV) voor de
allerkleinsten verzorgt. Onder leiding
van Karin Willems, lid van de Phillies
en van het harmonie orkest maar in
het dagelijks leven leerkracht op een
basisschool, leren kinderen vanaf
groep 4 de basisvaardigheden voor
een muzikale opleiding. Eenmaal in
de week krijgen ze ademhalingsoefeningen, ze dansen, zingen, stampen
en klappen op muziek en uiteindelijk

gaan ze spelen op de blokfluit. “Het
begrijpen van muziek, dat is het allerbelangrijkste”, zo zegt Karin, “pas
daarna komen de noten”. Karin heeft
twee groepen onder haar hoede: een
van 5/6 jarigen en een van 7/8 jarigen.
Na een opleiding van een jaar mogen
deze kinderen een instrument gaan
bespelen en doorstromen naar het
pieporkest. Natuurlijk is de keuze van
dat instrument erg belangrijk en daarvoor worden de orkestleden ingeschakeld; elk instrument wordt uitgebreid
gedemonstreerd, uitgeprobeerd en

beluisterd door de kleintjes en uiteindelijk kunnen ze allemaal hun keuze
maken. Zo starten in het nieuwe verenigingsjaar een paar piepjonge maar
razend enthousiaste muzikantjes op
een klarinet, een fagot, een drumstel
of enig ander instrument. Kleine, maar
betrokken clubleden die over een
aantal jaren een welkome aanwinst
vormen voor het harmonieorkest. Met
dank aan Karin die aan de opleiding
van deze kinderen heel veel tijd, zorg
een aandacht spendeert. “ Voor een
goede zaak”, zoals ze zelf zegt.

Redactie:
Marie-José van Mierlo, Lisette
Jansen, Hilde van Eijndhoven, Bart
Bouwman, Simon Verspaget en
Inge Pebesma.

De plannen voor een renovatie van ons
prachtige verenigingsgebouw beginnen
steeds meer vorm te krijgen. Het bestuur
is, samen met commissaris Frans van
den Heuvel van Bouwbedrijf van den
Heuvel Helmond BV, druk bezig met
de voorbereidingen van een algehele
vernieuwing van het dak. De dakbedekking is inmiddels 30 jaar oud en sterk
aan vervanging toe. Als dat allemaal
lukt, gaan we ook nog bekijken of we in
de zaal een zestal kolommen kunnen
weghalen zodat we een veel grotere,
meer overzichtelijke ruimte krijgen.
Studenten van de opleiding Styling en
Interieur van het Sint Lucas in Boxtel
hebben als eindexamenproject een
plan gemaakt voor de inrichting van
deze nieuwe zaal en het café, prachtige plannen waar we graag op terug
willen komen. Uiteraard is met dit alles
veel geld gemoeid, er wordt dan ook
flink overlegd binnen het bestuur over
de manier waarop we al deze mooie
plannen willen gaan financieren.
Daarnaast kijken we allemaal uit naar de
Royal Phileutonia Proms in het weekend
van 23 en 24 juni. Na een veelbelovend
kapellenfestival op de zaterdag, hebben
we op de zondag een rijk gevarieerd
programma van onze eigen geledingen.
Vanaf deze plaats wil ik de Proms commissie en al onze leden veel succes en
plezier toewensen.

redactie@phileutonia.nl

Sander van der Lande / President
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Lid op de Bok
Naam / Johan van Stiphout
Leeftijd / 43
Lid sinds / 2006
Instrument / Bariton
Hobby’s buiten Phileutonia / Modelbouw auto’s
Mooiste film / Scarface
Beste boek / De ontvoering van Freddie Heineken
Favoriete CD / Jaren 70 muziek
Leukste TV-programma / Nederlandse detectives
zoals Flikken Maastricht en Baantjer
Idool / Mijn idool=Mijn vrouw
Leukste optreden / Concertreis naar
aix-de-Provence
Het liefst eet ik / Friet
Het liefst drink ik / Bier
En tot slot / Laat voor iedereen de vereniging
hoog in het vaandel staan en leve de samenwerking!
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De Phileutonia Nieuwsbrief
wordt 4 keer per jaar uitgegeven
en verspreid onder alle leden,
commissarissen en sponsoren van
Phileutonia.

Phileutonia
en Helmond Sport
Vrijdag 25 mei werd Phileutonia gastvrij ontvangen door de plaatselijke BVO
voor een gezamenlijke training en wedstrijd met de selectie van Helmond
Sport. Onder leiding van trainers Mario Verlijsdonk en Rein van Duijnhoven
werd een professionele training afgewerkt in het Lavans-stadion. Deze werd
vervolgd door een wedstrijd waarin spelers van Helmond Sport en leden van
Phileutonia twee teams vormden.
Een deel van de selectie was al op vakantie na het net niet bereiken van de eredivisie in de play-offs. Toch waren er nog plaatselijke helden genoeg die hun uiterste
best deden er een bijzondere gebeurtenis van te maken. O.a. vaste waardes
Charles Kazlauskas, Daniel Guijo Velasco, Bjorn Sengier, Emrullah Guvenc en
zelfs nieuwe voorzitter Philippe van Esch deden mee. Na een spannende wedstrijd, waarin de meeste goals op naam van de jeugdige Phileutonia-spelers
kwamen te staan, werd afgesloten met het nemen van een aantal penalty’s. De
spelers en het publiek hadden deze wedstrijd te danken aan een eerder gala
waarin onze voorzitter en commissarissen het hoogste bod uitbrachten.
Dank hiervoor en ook dank aan Helmond Sport voor de gastvrije ontvangst en
mooie herinnering.

Voorspeeldag
Gespannen voor het optreden, maar
voor een heel aantal leerlingen ook
nog wel daarna. Zondag 15 april
was in twee delen de voorspeeldag
voor alle leerlingen van KSH
Phileutonia.

Zo klinkt onze muziek
Woensdag 18 april werd bij Phileutonia het jaarlijks terugkerende project “Zo
klinkt onze muziek” met een prachtig eindoptreden afgesloten. Het project
beoogt beurtelings kinderen van één van de Helmondse basisscholen, kennis
te laten maken met slagwerk en blaasmuziek, met het doel om ze daarmee te
enthousiasmeren om zelf muziek maken bij Phileutonia.
Dit jaar was het de beurt aan de leerlingen van kindcentrum Mozaïek. Deze kinderen
hebben tijdens de voorbije weken door middel van een workshop op school,
verzorgd door enkele leden van de harmonie, kennis gemaakt met diverse muziek
instrumenten. Tevens hebben ze onder leiding van de eigen leerkrachten over al
deze instrumenten een lied geleerd.

Ten overstaan van Esther Warmerdam,
Adri Tempelaars en Tom Koster zette
iedereen zijn beste beentje voor en
bestond de mogelijkheid om door te
stromen naar een volgend orkest of
een volgende stoel in hetzelfde orkest.
Solo’s, duetten en kwartetten werden
ten gehore gebracht, muziek met
begeleiding van cd of zelf gecomponeerd. De voorspeeldag was niet
alleen leuk voor de leerlingen om hun
kunnen te laten horen, natuurlijk was
er ook veel publiek aanwezig om aan
te moedigen, trots te zijn en te luisteren naar al dat muzikale talent.
Voor de dirigenten een drukke en
inspannende dag, maar absoluut een
geslaagde voorspeeldag bij Phileutonia.

Tijdens het slotoptreden werd door de leerkrachten van de school een ludiek toneel
stuk opgevoerd, waarbij de verschillende instrumenten, bespeeld door leerlingen van
de harmonie, nadrukkelijk aan bod kwamen. Na elke presentatie van een instrument
werd door de leerlingen van de school het bijpassende lied gezongen onder begeleiding van enkele muzikanten van Phileutonia. Het was een leuke en zeer geslaagde voorstelling waarvan duidelijk genoten werd door het enthousiaste publiek, dat
zoals gebruikelijk voornamelijk bestond uit de trotse ouders en grootouders van de
zingende leerlingen van kindcentrum Mozaïek.

Het was een geslaagde avond, waarbij zich al gelijk 19 kinderen hebben ingeschreven voor een gratis proefles. Goed voor de kinderen en wederom een succes voor
Phileutonia.

Jaarlijks koffieconcert

We verwelkomen de volgende nieuwe
leden bij Phileutonia:
Hilde van Eijndhoven Vrijwilliger PR
Commissie
20 aspirantleden BSO project

Het succes van vorig jaar smaakt ook dit jaar naar niet één maar twee dagen
muziek. De Phillies, dé jongerenkapel van Phileutonia, organiseert geheel op
eigen wijze een kapellenfestival op de zaterdag waarna een meer traditionele
zondag de 2012 editie (alweer de 17e!) van de Royal Phileutonia Proms afsluit.
Zaterdag 23 juni: Kapellenfestival
Op zaterdag 23 juni zal de eerste editie van het Royal Phileutonia Proms Kapellenfestival plaatsvinden. Het kapellenfestival wordt een onderdeel van de Royal Phileutonia
Proms en De Phillies zijn organisator en gastheer van deze muzikale dag. Het is een
divers deelnemersveld uit Helmond maar ook ver daarbuiten waarbij verschillende muziekstijlen zijn vertegenwoordigd. Een greep uit het deelnemersveld: Heavy Hoempa,
bestaat uit zeven blazers die met hun rauwe uiterlijk Hardrock nummers in een nieuw
jasje steken. Met ‘De Boere Soul Stampers’ is een grote naam in de kapellenwereld in
huis gehaald. Ze slepen door heel het land prijzen in de wacht met hun zelf gearrangeerde nummers. ‘De Koppersnellers’ is een echte Brass Band, maar ze brengen ook
Jazz, Hiphop en popmuziek. Ook fervent festivalbezoeker Bende Gek uit Rosmalen
zal van de partij zijn. Daarnaast hebben verschillende jeugdkapellen zich al ingeschreven: de Herrie Kids uit Velp en de Helmuntjes, de jeugdkapel van zustervereniging
HMC uit Helmond. Verder uit Helmond komen de kapellen van Navenant, Muziekkapel Ragazzi en natuurlijk de eigen Hoizeijers. De regio is ook goed vertegenwoordigd.
Smesh uit Lieshout, de Notenknaauwers uit Gemert, Verrekesbloas uit Veldhoven en
Blizz uit Eindhoven. Voor de feestelijke afsluiting worden een aantal aansprekende
Helmondse feest –en coverbands vastgelegd. In ieder geval zal de regionale band
2sur5 een optreden verzorgen.

Regionale acts complementeren het volle muziekweekend: Bigband Memory uit Geldrop, de Rimboband in een speciale samenwerking met theaterkoor Nutz, de jonge
popformatie Juicy Flavour, veelzijdige zangeres Eva Almagor met band, sing a song
met Jane Who en Stef Classens, de slagwerkgroep met saxofonist Thijs van Otterloo
en de Joe Coverband uit Helmond.

Op zondag 17 juni zal het jaarlijkse koffieconcert plaatsvinden in het verenigings
gebouw. Deze uitvoering is bedoeld om jong en oud enthousiast te maken voor de
A en B muziekopleidingen van Phileutonia en zo de harmonie te versterken met nieuwe
muzikanten. Het Pieporkest, de Tikgroep, het Philbee orkest en de AMV leerlingen zullen
deze ochtend verschillende stukken ten gehore brengen en het publiek meenemen naar
verschillende muzikale werelden.

De Royal Phileutonia Proms vindt plaats in Stadspark de Warande op zaterdag 23 juni
(14.00 – 23.00 uur) en zondag 24 juni (11.30 – 23.00 uur). Meer informatie op www.
phileutoniaproms .nl.

Het concert begint om 11.00 uur. Iedereen is welkom om deze
ochtend te komen genieten van de muziek van “jong” Phileutonia.
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Wij van Phileutonia

Royal Phileutonia Proms 2012

Zondag 24 juni: Topacts en regionaal talent
Op zondag kunnen bezoekers een gevarieerd programma verwachten. Rode draad
vormen de eigen geledingen van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Zij zullen
samen met enkele aansprekende namen optreden. Voor het Pieporkest is gekozen
voor de Theaterband Hippe Gasten. Hippe Gasten bestaat uit 5 topmuzikanten die
speciaal voor kinderen liedjes schrijft, rockliedjes wel te verstaan. Het Philbee orkest
van Phileutonia krijgt dit jaar een solist uit Friesland: Syb van der Ploeg. Wat weinig
mensen weten is dat Syb naast voorman van De Kast ook veelzijdig muzikant in
theater, musical en rockopera’s is. Het grote harmonieorkest sluit het Proms-weekend
traditioneel af met popkoor Kolok, Jazz-trombonist Ilja Reijngoud en niet te vergeten
souldiva Edsilia Rombley. Het belooft een swingende avond te worden!

Na afloop van de voorstelling mochten de leerlingen zelf, onder begeleiding van
ervaren muzikanten, de verschillende instrumenten uitproberen en kon men zich bij
gebleken belangstelling opgeven voor een gratis proefles.

		
		

Programmering is rond!
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Agenda
Zondag 17 juni		
11:00
Koffieconcert van Pieporkest,
Tikgroep en PhilBee met de AMVleerlingen
Za. 23 juni - Zo. 24 juni 12:00
Royal Phileutonia Proms 2012
Zondag 2 september
Deelname van de Phillies aan kapellenfestival Hoogeloon
Vrijdag 12 oktober
20:00
Eerste voorronde van het kletstoernooi \”De Goeie To(o)n
Vrijdag 19 oktober
20:00
Tweede voorronde van het kletstoernooi “De Goeie To(o)n
Vrijdag 26 oktober
20:00
Finale van het kletstoernooi “De
Goeie To(o)n”
Zondag 28 oktober
12:00
Slagwerkconcert ter voorbereiding
op Concours
		
Zaterdag 24 november 20:00
Slagwerkconcert ter voorbereiding
op Concours
Zaterdag 8 november
Concours van de Slagwerkgroep in
de Nobelaer in Etten-Leur
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