SamenLoop voor Hoop
Helmond 24 uur tegen kanker
Royal Phileutonia Proms en
SamenLoop voor Hoop trekken in het weekend van 2&3 juli samen op
in de strijd tegen kanker. SamenLoop voor Hoop is een lokaal
wandelevenement ten bate van KWF Kankerbestrijding.

2 & 3 juli 2011

Stadspark de Warande Helmond

Met dit bijzondere evenement vieren we het leven, zetten we
(ex)kankerpatiënten in het zonnetje, herdenken we de overledenen en
zamelen we geld in voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Samen met
een grote groep enthousiaste vrijwilligers wordt de SamenLoop voor
Hoop georganiseerd en vele honderden wandelaars doen mee.
Leef mee Loop mee
Als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker wandelen
teamleden 24 uur afwisselend. Teamleden die niet wandelen, kunnen
samen met het publiek genieten van alle activiteiten, de kraampjes en
optredens van lokale artiesten.
Hoogtepunten in het programma
13.00 De Openingsceremonie met survivors: onder warme aanmoediging
lopen alle survivors samen de eerste ronde van het evenement.
22.30 De indrukwekkende Kaarsenceremonie: als het donker is worden
alle kaarsen aangestoken. Een prachtig moment van herdenking op
een stemmige wijze begeleid door de band Halfvol.
13.00 De feestelijke Slotceremonie: het zit er op! Na een bijzondere 24 uur
loopt iedereen samen deze laatste ronde onder begeleiding van
The Joël Borelli Show.

Helmond
24 uur tegen kanker

Meer informatie
Wilt u meer informatie over achtergronden,
programma of over hoe u mee kunt
ondersteunen? Kijk op:
www.samenloopvoorhoop.nl/helmond

Koninklijke Stadsharmonie
Helmond
24 uur tegen kanker

Phileutonia

Zaterdag 2 juli
13.00

Start 24 uur SamenLoop voor
Hoop met straatcorps Phileutonia
13.30 Pointwood Bigband
14.30 Mannenkoor Lambardi
15.00 Ragazzi
15.30 Popkoor Voyss
16.15 Ragazzi
16.30 Philips Brass & Percussion
17.30 Harmonie Aix-en-Provence
19.00 Funtain
20.00 32 Blues
21.00 Gipsy Mood
22.00 Halfvol
22.30 Kaarsenceremonie SamenLoop voor Hoop
23.30 The Joël Borelli Show
01.00 Einde muzikale programmering

The Joël Borelli Show!
Piano entertainer Joël Borelli verovert
Nederland in razend tempo met zijn
one-man show, babyvleugel en drummer
“losjes Leo”.

Halfvol
Nederlandstalige coverband maar ook een
toegankelijk eigen repertoire van vernieuwende Nederlandstalige popnummers.

www.phileutoniaproms.nl

Zondag 3 juli
10.30 Gospelkoor Ringshout
11.15 Harmonie Aix-en-Provence
11.45 Rimboband & kunstfluiter Geert Chatrou
12.30 The Embrassibles
13.00 Afsluiting SamenLoop voor Hoop
13.45 Peer de Graaf Machine met Pieporkest & Tikgroep
14.45 Egerländerkapel Zum Grünen Kranz
15.15 Johnny Rosenberg &
Jazztrio Rosenberg Van Mullem
16.15 Paris Texas
16.45 Slagwerkgroep Phileutonia
17.30 De Phillies
18.00 Muppetstuff & Rico & Typhoon
19.00 Big Band Geldrop
19.45 Phileutonia & Friends
m.m.v. Klezzmerorkest Di Gojim,
Patrick Curfs en Manuela Kemp
22.30 Muzikale afterparty
23.30 Einde muzikale programmering
Muppetstuff & Rico & Typhoon
De band Muppetstuff, heeft met de rappers
Rico en Typhoon (voorheen Opgezwolle en nu
de Fakkelbrigade) hun krachten gebundeld en
slaat een prachtige brug tussen 2 werelden.
Manuela Kemp
Deze diva staat bekend om haar aangenaam
hese stemgeluid en is de drijvende kracht
achter de Vrienden van Amstel Live.

m.twoppy.com/RPP
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