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Een greep uit het programma

Deze Nieuwsbrief wordt gemaakt 
door de promscommissie i.s.m. 
de Pr-commissie om alle leden 
en anders betrokkenen op 
de hoogte te houden van de 
voorbereidingen. Mail naar
info@phileutoniaproms.nl
of spreek een van de leden aan.

Onderwerpen in de volgende 
nieuwsbrief:
repetitieschema, programma 
eigen geledingen, vrijwilligers en 
alle tijdstippen.

Ontwerp: Dios Design

De programmering voor zowel zaterdag 
2 als zondag 3 juli is zo goed als rond. 
Deze nieuwsbrief staat dan ook bomvol 
met meer informatie over de geplande 
optredens. Ook dit jaar wordt het publiek 
getrakteerd op een divers programma van 
Rock tot Klezmer en van Pop tot klassiek.

Manuela Kemp zal tijdens het slotcon-
cert op zondagavond op enthousiaste 
wijze soleren bij het Philbee-orkest. Deze 
diva staat bekend om haar aangenaam 
hese stemgeluid en is de drijvende kracht 
achter de Vrienden van Amstel Live. Deze 
geboren entertainster toert op dit moment 
door het land met Girls Wanna Have Fun, 
een unieke band van niet mis te verstane 
meiden uit de Nederlandse pop- en rock-
scene. 

Di Gojim is een Klezmerband van naam. 
Verdriet, vreugde en humor tekenen de 
liederen en dansen van de klezmer. Deze 
muziek was een mix van Oost-Europese 
volksmuziekstijlen, zigeunermuziek en 
Joodse muziek. Di Gojim maakt een geheel 
eigen versie van de klezmer. Virtuositeit, 

humor en emotie; filmbeelden, tomeloze 
energie en slapstick vormen de ingredi-
enten van hun shows. Bij het grote publiek 
werden ze bekend door hun optreden op 
de begrafenis van Harry Mulisch. 

Ook de van het zeer populaire 
tv-programma The Voice Of… Johnny 
Rosenberg treedt op, samen met zijn 
Jazztrio. Johnny Rosenberg behoort tot 
de muzikale zigeunerfamilie Rosenberg 
(van o.a. The Rosenberg Trio). Hij begon 
al op jeugdige leeftijd met gitaar spelen 
en maakte furore met de Gipsy Kids welke 
later overging in de groep Sinti , waarmee 
ze begin jaren negentig door Europa en 
de Verenigde Staten tourden en o.a. in 
het voorprogramma van James Brown en 
Mariah Carey stonden. Samen met zijn 
andere neefje Mozes Rosenberg speelde 
hij de afgelopen jaren met  zijn jazz-trio 
‘Rosenberg Van Mullem’. 

Ruim 24 uur muziek in 
het Proms-weekend

SamenLoop voor Hoop
In de vorige nieuwsbrief brachten we 

jullie op de hoogte van de samenwerking 
met SamenLoop voor Hoop. SamenLoop 
voor Hoop is een lokaal wandelevenement 
(voor het eerst nu ook in Helmond),waar 
teams 24 uur lopen  als symbool voor de 
voortdurende strijd tegen kanker. Met dit 
inspirerende evenement dat volledig door 
vrijwilligers wordt georganiseerd, wordt 
het leven gevierd en wordt er geld ingeza-
meld voor kankeronderzoek van het KWF 
Kankerbestrijding. De teams lopen 24 uur 
rond de vijver van het stadspark om zoveel 
mogelijk geld voor het goede doel bij 
elkaar te halen.

Op dit moment is SLvH druk bezig met 
het werven van teams. De aanmeldingen 
lopen goed. Maar er zijn altijd meer teams 
welkom, en als Phileutonia willen we 
daarbij helpen. Voetbalclubs, vrienden-
groepen, buurtverenigingen, collega’s: 
meld je aan!

Er is een informatiebijeenkomst voor alle 
geïnteresseerden op dinsdag 12 april in 
restaurant de Steenoven. Aanmelden via de 
website:

www.samenloopvoorhoop.nl/helmond 
of via e-mail:

 teams@svhhelmond.nl. 



De eigen geledingen van Phileutonia 
vormen op de zondag traditiegetrouw de 
rode draad door het programma. Beginnend 
met de Tikgroep & Pieporkest. Zij treden op 
met de Peer de Graaf Machine. Deze formatie 
rondom de Tilburgse zanger en cabaretier 
Peer de Graaf zorgt voor een ludieke, hilari-
sche en muzikale familievoorstelling.

De slagwerkgroep van Phileutonia bestaat 
dit jaar 65 jaar. Daarom op de Proms een 
concert met als titel “Old School-New 
School”, dat gaat over de ontwikkeling van 
het slagwerk in de loop van de tijd. Een 
middag vol afwisseling waarin bijna alle 
aspecten van het hedendaags drummen 
aan bod komen. Een mix van ritmisch en 
melodisch slagwerk.

Het Harmonieorkest zal dit jaar samen met 
Philbee het slotconcert geven. Dit heeft alles 
te maken met het concours dat dit jaar moet 

Phileutonia’s eigen geledingen
worden ingestudeerd. En concourswerk 
zal dan ook gedeeltelijk het programma 
vormen. Maar ook de samenwerking met 
het eerder genoemde Di Gojim belooft een 
uniek project te worden. 

Na deze wat meer klassieke intro met als 
thema Wereldmuziek neemt Philbee het 
stokje over en gaat over op het lichtere en 
spetterende repertoire. Absoluut hoog-
tepunt is natuurlijk de aanwezigheid van 
Manuela Kemp. Op een manier die ook de 
Vrienden van Amstel Live kenmerkt worden 
muzikale toppers bijeen gebracht voor 
spectaculaire en soms onverwachte samen-
werking. Naast een hoofdrol voor Philbee 
hebben we uit de gelederen van de Lucht-
machtkapel een kanjer kunnen recruteren: 
Patrick Curfs! Patrick Curfs is een veelzijdig 
saxofonist. Hij studeerde saxofoon klassieke 
muziek en lichte muziek aan de conserva-
toria van Tilburg en Rotterdam en rondde 
beide studies cum laude af. Als saxofonist 
speelde hij bij diverse orkesten, bigbands, 
pop- en jazzformaties. Ook treedt hij regel-
matig op als gastsolist bij muziekvereni-
gingen door het hele land.

Phileutonia als rode draad 
door het programma

Social Media
Dit jaar zullen we, meer dan andere 

jaren, Social Media inzetten om jullie op de 
hoogte te houden en mee te laten praten 
en denken over de Proms. 

Naast de informatie op de website van 
Phileutonia, direct bereikbaar via www.
phileutoniaproms.nl, vind je ook de laatste 
informatie op Twitter. Volg RPProms, stuur 
je bericht naar @RPProms en gebruik 

#RPProms om je bericht op meerdere 
media te laten zien.

Daarnaast kun je vriend worden op 
Facebook. Gebruikers van Facebook 
kunnen zoeken naar Phileutonia Proms. 
Hier is over een tijdje ook een speciale 
App te downloaden (met het complete 
programma, routebeschrijving en optre-
dende artiesten) voor de trotse bezitters 
van een Smartphone. 

De complete Line up
Zaterdag: Straatcorps Phileutonia, 

Pointwood Bigband, Lambardi, Ragazzi, 
Popkoor Voyss, Philips Brass & Percussion, 
Harmonie Aix-en-Provence, Funtain, 32 
Blues, Gipsy Mood, Halfvol

Zondag: Rimboband, Geert Chatrou, 
Embrassibles, Pieporkest & Tikgroep, Peer 
de Graaf Machine, Kapel Egerländer zum 
Grünen Kranz, Johnny Rosenberg en Jazz Trio 
Rosenberg Van Mullem, Bigband Geldrop, 
Slagwerkgroep Phileutonia, de Phillies, 
Spum, Harmonieorkest Phileutonia, Di Gojim, 
Philbee, Patrick Curfs, Manuela Kemp ^ Manuela Kemp


