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Colofon
Deze nieuwsbrief
wordt gemaakt door
de Promscommissie in
samenwerking met de
pr-commissie om alle leden
en anders betrokkenen op
de hoogte te houden van
de voorbereidingen. Graag
ontvangen we jullie ideeën,
vragen en tips.
Mail naar:
info@phileutoniaproms.nl
of spreek een van de
leden aan.
Ontwerp: Dios Design

Carat-Paviljoen

De Warande

Tweedaagse editie in 2011
Na de geslaagde Royal Phileutonia Proms
van 2010 is de Promscommissie alweer een
tijd bezig met de voorbereidingen voor
2011. Na het experiment vorig jaar om ook
de zaterdag te betrekken bij het evenement
is besloten dit jaar de Proms als tweedaags
evenement neer te zetten. Dat wil zeggen
dat we zowel op zaterdag 2 juli als op
zondag 3 juli vanaf de middag tot en met
de avond een programma hebben.
Bijzonder hierbij is de samenwerking met
de Helmondse organisatie van Samenloop
voor Hoop. Een enthousiaste club mensen
uit Helmond heeft dit initiatief genomen.
Samenloop voor Hoop is een internationaal evenement dat sinds een aantal jaren,
onder de vlag van het KWF, op veel plaatsen
in Nederland wordt georganiseerd en nu
ook voor het eerst in Helmond.
Samenloop voor Hoop is een lokaal
wandelevenement van KWF Kankerbestrijding dat 24 uur duurt. Samenloop
voor Hoop zet (ex)kankerpatiënten in het
zonnetje en herdenkt de overledenen.

Met dit inspirerende evenement vieren we
het leven, zamelen we geld in voor wetenschappelijk kankeronderzoek en geven we
informatie over kanker. En...het evenement
wordt, net als de Proms, volledig door vrijwilligers georganiseerd. Op initiatief van Paul
van Thiel en met veel enthousiasme vanuit
het bestuur, Promscommissie en veel leden
is besloten om dit evenement te combineren
met de Phileutonia Proms. We staan allemaal
achter het doel van Samenloop voor Hoop
en dragen graag een belangrijk steentje bij
aan de organisatie.

SamenLoop voor Hoop:
Vier het leven!
Op dit moment zijn we in overleg met de
organisatie van Samenloop voor Hoop om
het programma en de samenwerking verder
vorm te geven. Benieuwd naar Samenloop
voor Hoop? Kijk eens op hun website www.
samenloopvoorhoop.nl om een idee te
krijgen.

Phileutonia’s eigen geledingen
De eerste naam die is vastgelegd is de
PeerdeGraafMachine. Deze Tilburgse cabaretier, zanger, acteur en zijn band zullen
samen met de Tikgroep en het Pieporkest
een optreden verzorgen op de zondagmiddag. Natuurlijk is er die middag ook
een plaats voor de Slagwerkgroep van
Phileutonia om hun nieuwe programma te
brengen.

Proms wordt afgesloten
door Harmonieorkest
en Philbee
Zoals iedereen heeft gemerkt zijn de
voorbereidingen voor het concours voor
het harmonieorkest begonnen. Hierdoor is

het voor het harmonieorkest niet haalbaar
om, naast het instuderen van de concourswerken, ook een volledig Promsprogramma
neer te zetten,
Daarom zal het avondprogramma door
Philbee en het harmonieorkest worden
ingevuld. Het harmonieorkest zal enkele
delen uit concourswerken spelen, en
enkele passende Proms-werken. Philbee zal
vervolgens de begeleiding van de artiesten
en met name het lichte genre op zich
nemen en zo passend de Proms van 2011
afsluiten. Dirigenten en Promscommissie
doen hun uiterste best om een uitdagend
en muzikaal programma te maken samen
met aansprekende artiesten. We houden
jullie op de hoogte.

^ Het Philbee onder leiding van Adri Tempelaars

De Promscommissie
De Promscommissie is sinds dit jaar
uitgebreid met twee nieuwe leden. Na
jarenlange inzet hebben Cor van Lierop
en Esther Warmerdam-Hornikx een stapje
teruggedaan. Hun plaats wordt ingenomen
door Wilma Derksen en Twan Koolen.
De nieuwe taakverdeling is als volgt:
Horeca en vrijwilligers
- Wilma Derksen
Programmering
- Charles van Sas
- Marjon Kat
- Twan Koolen
PR en financiën
- Thijs van Mierlo
Techniek en horeca
- Lambert van de Reek

^ Marjon Kat en Cor van Lierop met Ellen ten Damme

