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Het is �jn om in deze eerste digitale 
nieuwsbrief van het jaar te kunnen vast-
stellen dat Phileutonia weer helemaal 
op stoom is. Soms krijgen we nog een 
afmelding vanwege een coro- 
nabesmetting maar we zijn gelukkig 
tamelijk ongeschonden door deze 
vervelende pandemie heen gekomen.  
Inmiddels volgen we, vol zorgen en 
afschuw, de oorlog in Oekraïne en Kiev, 
de prachtige plaats waar we dertig jaar 
geleden waren met onze harmonie. 
Met tevredenheid kijken we terug op 
het concert in Wouw.  Daarmee is de 
“spits” eraf voor het harmonieorkest, 
dat ook alweer hard aan het repeteren 
is voor ons veelbelovende Speelhuis-
concert op zaterdag 18 juni : “De hoog-
ste liefde”. Met z’n allen moeten we dit 
concert onder de aandacht brengen 
van een groot publiek zodat we straks 
in een vol en uitverkocht Speelhuis 
kunnen optreden!  Philbee had al een 
mooi uitwisselingsconcert met Excelsi-
or uit Gemert. 
Het Fantastic 4 Some concert was 
bruisend en zeker voor herhaling 
vatbaar!  Net als de afsluiting van het 
schoolproject samen met Philbee. 
Geweldig leuk om te zien en te horen.
En dan hadden we nog het Gala Cecili-
afeest waarvan iedereen heeft genoten. 
Alle complimenten voor de commissie 
die dit feest zo voortre�elijk georgani-
seerd heeft. Afwisselend bij en samen 
met HMC en Amicitia brachten we 
eindelijk ook weer eens een serenade. 
Met z’n allen kijken we nu uit naar onze 
zeer gevarieerde reis naar Oostenrijk.  
De dubbeldekker zit zo goed als vol en 
er wordt hard gewerkt aan een mooi 
draaiboek. Het wordt iets heel moois 
om naar uit te kijken.

Zaterdag 18 juni 2022 | 20:15

Stel je voor: de spanning tussen vier mannen en een vrouw die zingen over niet 
beantwoorde liefde, hartstocht en een zoektocht naar de hoogste vorm van 
liefde. The Dutch Tenors en sopraan Lillian Maandag zijn door de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia uitgenodigd voor een muzikale samenwerking. Een 
muzikaal programma voor �jnproevers maar tegelijkertijd zeer toegankelijk. De 
vocale gymnastiek en harmonische klanken worden versterkt door licht- en medi-
aprojecties van studenten van het Sint Lucas College. Kortom een verrassende 
beleving in beeld en geluid.

The Dutch Tenors is een  ‘sharp dressed’ kwartet en bestaat uit vier veelbelovende zang-
talenten. Jonathan Vroege (o.a. The Lion King), Frank van Hengel (o.a. On Your Feet), 
Dirk van den Brand (o.a. Soldaat van Oranje) en Floris van Gulik (o.a. Die Fledermaus). Ze 
speelden al in diverse opera’s en musicals in Nederland ook op internationaal niveau. 
Nu bundelen ze hun krachtige stemmen met het vormen van The Dutch Tenors.Door 
fans beschreven als ‘the next Il Divo’, bezingen The Dutch Tenors een mix van opera en 
klassiek repertoire, met hedendaags repertoire. 

Sopraan Lillian Maandag is ook actief in de musicalwereld en speelt de tegenrol van The 
Dutch Tenors. Zij is opgeleid  aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, waar ze 
muziektheaterheeft gestudeerd. Ze  speelde o.a de rol van Nannerl, de zus van Mozart, 
in Mozart! – de Musical en  stond in Wenen in de musical Schikaneder.

Het programma is i.s.m the Dutch Tenors ontwikkeld en omvat een breed muzikaal 
spectrum. Het bevat  o.a  muziek van  Bernstein,  maar ook Ed Sheeran en Adele komen 
aan bod.

Romantiek en liefde lopen als een rode draad door de voorstelling. Al met al een pro-
gramma waarin je zintuigen geprikkeld worden en je meegenomen wordt in een reis 
langs romantiek.

Kaarten zijn te koop via www.theaterspeelhuis.nl en www.phileutonia.nl en kosten 
€15,- per stuk.
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Verbinden door muziek Sjef en Koosje

Sjef en Koosje hebben heel veel goede herinneringen aan deze concertreis. Het was ook de 
eerste keer dat ze met hun gezin gingen vliegen. “Vanaf Brussel vlogen we met een oude 
Toepolev naar Kiev. We kwamen daar aan op een vliegveld met lage barakken en gewapende 
militairen. We moesten één voor één in een hokje door de douane. Best spannend allemaal. We 
werden ondergebracht in een soort jeugdherberg, waar we verzorgd werden door een team 
van mensen. 

Heel bijzonder waren de concerten en repetities gezamenlijk met het muziekkorps van de stad. 
Wát een muzikanten. Het bezoek aan de kerk in Kiev was heel indrukwekkend. Echt een pel-
grimsoord. De mensen vertelden dat pelgrims op hun knieën vele kilometers a�egden om daar 
een bezoek te brengen. Je mocht met een kaars in je hand een pad naar beneden lopen. We 
hebben daar ook een opera bezocht in een prachtig theater. Zelfs de metrostations waren 
imposant. De bootreis op de Dnjepr ook. Deze reis heeft heel veel indruk gemaakt.

Ook de ontvangst die ieder van ons had bij een muzikant thuis, was heel apart. Wij zijn thuis 
geweest bij een van de trompettisten van het orkest, Gregori. Er waren op dat moment nog 
meer Oekraïense gasten. De kamer zat dan ook bomvol. Hij woonde met zijn vrouw en dochter 
in een appartement  met één slaapkamer. Daar sliep de dochter. Gregori en zijn vrouw sliepen 
op een bank in de huiskamer. De hele �at had eten verzameld om dat ons te kunnen aanbieden. 
Het was allemaal heel lekker. Ze waren er zo trots op. Ik gaf de vrouw een compliment over het 
mooie folkloristische borduurwerk dat ze had gemaakt en meteen kwam er een boek met 
patronen te voorschijn, dat ze aan mij gaf om het mee te nemen. Weigeren werd niet geaccept-
eerd. 

Het is heel verdrietig om te zien 
dat die prachtige stad nu zo 
getro�en wordt...

Wij kunnen nog heel veel leren 
van hun gastvrijheid. Om het 
op z’n Hellemonds te zeggen: 

‘Hullie gave zun 
kont nog eweg.’ “

Muziek verbindt. Dat weten bij Phileutonia als geen ander. Wanneer je samen muziek maakt, is 
het niet belangrijk welke taal je spreekt, want op dat moment spreek je de taal van muziek. 

Die verbondenheid voel je tijdens de repetities en concerten, maar zeker wanneer we als har-
monie op reis gaan naar een land met een andere omgeving, een andere taal en met andere 
gewoontes... Als de dirigent aanvangt en het orkest begint te spelen, maakt het niet uit of je 
Nederlands of Russisch spreekt. Iedereen voelt wat Vivaldi, Mozart of Chopin wilde zeggen. Het 
is een universele taal. Een taal die verbindt.

Laten we deze verbondenheid gebruiken om stil te staan bij onze concertreis naar Kiev in 1990. 
Velen zullen mooie herinneringen hebben aan deze bijzondere stad. Destijds maakte Kiev nog 
deel uit van de Sovjet-Unie en bezaten de mensen weinig tot niets. In de jaren na de afscheiding 
is OekraÏne moderner en welvarender geworden, hoewel nog steeds ruim eenderde van de 
bevolking onder de armoedegrens leeft. Op de pagina’s die volgen staan verhalen van enkele 
leden die bij deze reis aanwezig waren.

Hoe onwerkelijk is het nu dat deze stad in puin ligt door oorlogsgeweld. Niet te bevatten wat 
zich daar afspeelt. Niets doen is geen optie. Dat vond ook ons lid Dominique van der Meulen. Zij 
is secretaris van de stichting "Help Ukraine". Mocht je iets willen doen voor de mensen in 
Oekraïne, kijk dan op https://www.facebook.com/stichtinghelpukraine of neem contact op 
met Dominique (06-12547512). Doneren is ook mogelijk: NL95RABO 01 89 8282 18 T.n.v.   
Stichting Help Ukraine.

Deze zomer staat de concertreis naar Oostenrijk op het programma waar we ongetwijfeld 
nieuwe mooie herinneringen en vrienden zullen maken. Laten we ook daar doen waar we bij 
Phileutonia goed in zijn: verbinden door muziek!
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Lambert

Voor de eerste keer in een vliegruig en wel een Toepolev die 
wel wat onderhoud had mogen hebben voordat we gingen.

Prachtig ontvangst door het orkest aldaar.

De vele �essen champagne en wodka.

Onze eerste maaltijd, boekweit met een �inke lap lever.

De wc in ons gebouw met maar één deur voor twee wc’s.

De douches, tien cabines zonder deuren.

Concert bij de militairen die met 1000 man naar ons moesten luisteren.

De gezellige avonden met muziek door ons en onze vrienden.

Het leegkopen van de instrumenten winkel: ik heb nog een viool voor vijf gulden.

De roebel die die een waarde had van 3,50 gulden, maar op de zwarte markt kreeg je zes roebel 
voor één gulden.

Met acht man uitgebreid eten in de �at van een van de muzikanten, met zoveel eten dat we na 
het voorgerecht (wij dachten dat dat het hele menu was) niets meer konden eten. 

De mensen die in lange rijen buiten stonden voor een winkel die bij lange na niet alles in huis 
had.

Diezelfde mensen die buiten de 
gekochte schoenen stonden te 
ruilen totdat er een paar paste.

De fooi die onze gids ontving na 
een rondje in de bus was zo hoog 
dat ze een maand lang niet meer 
hoefde te werken.

De drie Russen die een paar 
maanden later bij mij op de stoep 
stonden na het gebruiken van de 
adressenlijst die mijn dochter 
Angela had gegeven aan een van 
de soldatenjongens. Ze wilden 
hier blijven en we hebben veel 
moeite moeten doen om ze uit te 
leggen dat dat niet kon.

De soldaat is in Nederland 
gebleven maar de ander twee 
zijn terug gemoeten.

Maar vooral een onvergetelijke 
reis naar een land waar we het nu 
niet goed gaat.
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Annet

Annet Arts ging ruim dertig jaar geleden ook mee op concertreis. Haar kennis van de Slavische 
talen was toen heel welkom.

“We vlogen met het orkest vanaf Brussel. Een paar mensen hadden hun instapkaart niet op 
orde dus de reis begon al met vertraging. Iedereen zat al in het vliegtuig en Sjef was bezig de 
zaken te regelen terwijl ik de stewardess in het Russisch uitlegde wat er aan de hand was. Ik was 
net twee jaar afgestudeerd in de Slavische taal- en letterkunde dus mijn kennis van de Rus-
sische taal kwam meteen al goed van pas.

In Kiev, dat toen nog onderdeel was van de (voormalige) Sovjet Unie - deze viel tussen 1990 en 
1991 uit elkaar. Oekraïne scheidde zich in december 1991 af van de Sovjet Unie - werden we 
ontvangen met brood en zout. Dit is een traditie in Oekraïne, zoals in meer landen ter wereld. 
Men geeft hiermee aan dat men vrienden wil zijn en blijven.

We werden met bussen vervoerd naar een complex buiten de stad. Dit lag mooi in de bossen en 
werd in de zomer gebruikt als een sanatorium voor kinderen. Het mooie was dat wij daar als 
vereniging met zijn allen bij elkaar zaten in plaats van ieder in een gastgezin. Iedereen kreeg 
een kamer toegewezen. Het was wel wat primitief. De toiletten waren gaten in de grond, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 

‘s Morgens hadden we met zijn allen ontbijt in een grote zaal. We kregen toch wel wat ander 
eten dan we gewend waren zoals rijst en lever. Er werd niet zoveel van gegeten en onze gast- 
heren kwamen mij vragen of het eten niet goed was. Ik kon ze uitleggen dat wij in Nederland 
gewend zijn om met brood te ontbijten en vanaf die tijd kregen we dat ook.

Elke dag werden we met de bus naar de stad gebracht naar de locatie waar het “Oekraïens 
Staats Blaasorkest” repeteerde. Dit waren professionele muzikanten. We maakten kennis met ze 
en werden ingevoegd in het orkest om samen te repeteren aan stukken die we samen zouden 
uitvoeren. Dat ging, ondanks de taalbarrière, erg goed. Muziek verbroedert immers maar het 
was natuurlijk wel handig dat ik erbij was want ik kon wel vertalen als het nodig was. Iedereen 
sprak toen Russisch in Oekraïne. Er was ook een Nederlandse journalist aanwezig; Lout 
Donders. Hij nam een interview af met de dirigent van het orkest waarbij ik moest vertalen.

We hebben een aantal concerten gegeven. Eentje staat me nog bij. Dat was dacht ik in de admi-
raliteit van Kiev waar jonge marine soldaten opgeleid werden. We speelden daar o.a. de “Fre-
mersberg”. Gert van Kraaij had gevraagd of ik dit in het Russisch wilde vertalen en wij moesten 
dat dan in het Russisch zingen. Op de repetities heb ik getracht om iedereen de goede uitspraak 
bij te brengen. Het publiek was heel enthousiast. Dit was natuurlijk een welkom verzetje voor 
de jongelui daar.

Het hoogtepunt vond ik een van de laatste optredens. Het was tijdens een jaarlijks cultureel 
feest. Er waren groepen muzikanten uit de hele wereld. We marcheerden in optocht over de 
brede laan, met aan weerskanten kastanjebomen, door Kiev naar het stadion. Daar liepen we 
een ronde en konden daarna op de tribune zitten kijken naar de rest van de optocht. Dit was 
echt heel feestelijk en mooi.

Ook was er tijd voor excursies en vrije tijd. We maakten een boottocht over de Dnjepr. Het was 
nog maar vier jaar geleden dat de kerncentrale van Tsjernobyl was ontploft. Het water was nog 
steeds besmet. Er mocht niet in gevist of gezwommen worden en je moest ook maar niet je 
hand in het water steken.

Voor vertrek heb ik aan enkele belangstellenden nog een paar lesjes Russisch gegeven. Het is 
altijd handig als je wat kunt lezen en eenvoudige dingen kunt zeggen. Maar hier is vast niet veel 
meer van blijven hangen ben ik bang.

Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen heb ik toch vaak teruggedacht aan deze tijd. Het was 
een fantastische belevenis. Het doet pijn als je ziet dat alles zo verwoest wordt waar je zelf ook 
bent geweest maar voor de bevolking daar is het natuurlijk vreselijk. Dat staat voorop. Ik denk 
niet dat het einde van deze oorlog al in zicht is. Ik heb me vaak afgevraagd wat er van deze mu- 
zikanten is geworden.”
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Piet en Sjan

Na enkele reizen naar onze buurlanden was Kiev de 
eerste verre concertreis voor Phileutonia. 
Piet en Sjan Heerkens waren erbij.

“In een oude rammelkist vertrokken we vanaf 
Brussel. Voor sommige leden was het de eerste keer 
dat ze vlogen en doordoor verliep het vertrek niet 
helemaal soepel. De trap naar het vliegtuig reed al 
weg, maar twee van onze mensen stonden nog 
aan de grond omdat ze geen instapkaart hadden. 
Hemel en aarde werden bewogen om alsnog in te 
kunnen stappen. Uiteindelijk compleet aan boord, 
konden we op weg naar Kiev.

In Kiev aangekomen werden we streng gecontroleerd. Phileutonia had veel bagage bij zich. Sjef 
had het overzicht. Uiteindelijk had Sjef het voor elkaar dat zelfs de douane mee aan het sjouw-
en was met onze instrumenten.
 
Een jeugdherberg was ons onderkomen tijdens ons verblijf in destijds nog Rusland, het huidige 
Oekraïne. We moesten opletten, want alles was net geschilderd. Ze gebruikten daar toch 
andere verf dan bij ons want bij ons vertrek was de verf nog steeds “nat”. Ook de toiletten zijn 
ons bijgebleven. Zonder deur naar de wc gaan is toch even wennen. De douches waren van 
hetzelfde kaliber. 

In de jeugdherberg kregen we ook vaak onze lunch aangeboden. Hier gold dat de soep om 
12.00 uur opgeschept werd, of je er was of niet. Op tijd komen met Phileutonia valt niet altijd 
mee, dus ons eten was regelmatig koud.

Winkelen was eveneens een bijzondere ervaring. Eerst betalen, dan het product ophalen. Zo 
ging dat hier. Voor artikelen die schaars waren, betekende dat soms heel lang wachten. Eten 
was schaars en voor sommige producten stonden mensen wel acht uur in de rij. Tijdens ons 
bezoek bij één van de muzikanten thuis, werd er zoveel eten aangeboden dat het echt teveel 
was om allemaal op te eten. Om dan “nee” te moeten zeggen terwijl mensen daar zolang voor 
hebben moeten wachten, voelde heel vervelend. Het liefst namen we alles aan omdat ze daar 
zoveel moeite voor gedaan hadden, maar het was echt teveel. Om dit mee te mogen maken, je 
zo welkom voelen, en dat ook nog in een Datsja op het platteland, is heel speciaal.

Muziek maken hebben we uiteraard veel gedaan hier op veel mooie en bijzondere plekken. Wat 
een fantastische muzikanten zijn deze mensen. Geweldig om samen met hen te mogen spelen. 
Het mooie is dat het dan niet uitmaakt welke dirigent, Russisch of Nederlands, er voor het 
orkest staat. Muzikanten spreken dezelfde taal.

Ons hele verblijf in Kiev werden we af en toe vergezeld door een man met een witte kraag op 
zijn blouse. Hij kwam en hij ging en hij was overal en nergens. Heel typisch. Tijdens de laatste 
avond in de herberg zijn we met de pet rondgegaan voor de serveersters die ons zo goed ver-
zorgd hadden. Toen we het geld wilden overhandigen, kwam deze man dat in ontvangst 
nemen. Je moet je voorstellen dat wat wij toen ophaalden, voor deze mensen echt een groot 
bedrag was. Daarom wilden we zeker weten dat het geld op de goede plek terecht zou komen. 
We hebben de envelop bij de man terug gevraagd en aan het personeel zelf overhandigd.

Er is nog zoveel meer te vertellen, daarom even kort door de bocht: ontbijten met orgaanvlees 
dat deskundig werd ontleed door één van onze mensen die toevallig dierenarts was, uitlaatgas-
sen van de bus die via het passagiersgedeelte de bus verlieten, het nummer Fremersberg dat  in 
het Russisch uit volle borst mee werd gezongen maar wat niemand kon verstaan, (te) veel 
sterke drank op tafel en bagage die uit de kastjes van het vliegtuig viel. 

Deze reis brengt zoveel mooie herinneringen en zet je ook met beide benen op de grond. Want 
zo vanzelfsprekend is dat wat je hebt en kent toch allemaal niet. Hoe verschillend kun je als Rus 
of Nederlander in het leven staan en hoe mooi brengt muziek dit tot elkaar.”



Terugblik evenementen
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Rood en blauw verbroederd bij serenade Agenda
wo 27 april- 11:30 uur
Serenade op koningsdag, 11.30 uur 
verzamelen

zo 1 mei - 12:00 uur
Openingsconcert in het Carat

za 18 juni - 20:15 uur
Concert in het Speelhuis door harmo-
nieorkest met diverse gastoptredens

di 28 juni - 18:30 uur
Groep 4, 5 en 6 van basisschool de Ven-
delier treden op met het Philbee orkest 
in ons verenigingsgebouw

zo 17 juli - 13:00 uur
Concert in Carat met Philbee, Applaus 
Jeugdslagwerkgroep  en Hard Zat 

wo 31 aug. - zo 4 sept.
Concertreis Oostenrijk voor alle leden

za 17 sept. - zo 18 sept.
Deelname aan jubileumconcert Lambar-
di. Zaterdag samenwerking concert. 
Zondag diverse activiteiten voor de hele 
vereniging in en rondom Theater Speel-
huis.

zo 25 sept.
Deelname aan de viering bevrijding 
Helmond



Colofon

De Phileutonia Nieuwsbrief 
wordt digitaal verspreid onder 
alle leden, commissarissen en 
sponsoren van Phileutonia.

Redactie:
Marie-José van Mierlo, Lisette 
Jansen, Bart Bouwman, Hilde 
Bouwman, Simon Verspaget en 
Ilse Essers
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Wij zijn “Hard Zat”

Phileutonia verwelkomt als nieuwe leden:

Ton Verkampen  -  Bas
Louis Schaul  -  Hoorn
Marjon Smits  -  Vrijwilliger jeugdcommissie
Ton Verlinden  -  Slagwerk
André Swinkels  -  Saxofoon

Geboren:

Lou, dochter van Gilian de Kimpe en Twan Koolen op 23 januari 2022
Kees, zoon van Emily van Thiel en Willem van Bokhoven op 30 maart 2022

Vlak voor de corona periode zijn we begonnen met het opzetten van een nieuwe kapel, genaamd “Hard Zat”. Een kapel 
voor de jeugd van 18 jaar en ouder die iedere vrijdagavond repeteert. We spelen aansprekende muziek waar je auto- 
matisch van mee gaat dansen en hebben zelfs onze eigen arrangeurs binnen de kapel. Ook krijgen onze leden de kans 
om bij ons op een ander instrument te spelen. Door de corona periode hebben we lang stil gelegen en hebben we ons 
eerste optreden lang uit moeten stellen, maar afgelopen carnaval mochten we eindelijk ons eerste optreden geven bij 
Phileutonia. Een waar feestje! Nu we corona eindelijk een beetje achter ons laten, wordt onze planning ook steeds 
voller, dus hopelijk komen jullie allemaal snel van ons genieten.

Wij van Phileutonia
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