Helmond
24 uur tegen kanker

ZATERDAG

13.30 - 15.00

Graag heet ik u dit weekend van harte welkom in stadspark de Warande.
De Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia en het lokale organisatiecomité
van SamenLoop voor Hoop hebben dit jaar de handen ineen geslagen
en trekken dit weekend samen op in de strijd tegen kanker. Een prachtig
initiatief en ik ben ervan overtuigd dat een 24-uurs loop en een muzikaal
evenement prima samengaan en elkaar versterken. Phileutonia is er trots
op dat zij dit project kan ondersteunen door het aanbieden van diensten
door vele vrijwilligers binnen de vereniging, het inrichten van het terrein,
verzorgen van de catering en ‘last but not least’ 24 uur lang live muziek te
programmeren. Daarnaast neemt de vereniging ook deel aan de 24-uurs
loop en openen we deze loop met het hele straatcorps van Phileutonia.
Zelfs de commissarissen vormen een aparte groep en wandelen mee
rondom de Warandevijver.
Beide dagen kennen een uitgebreid en gevarieerd programma met
verschillende muzikale hoogtepunten. Naast al onze eigen geledingen
ook: Halfvol, Joël Borelli Show, Johnny Rosenberg, Muppet Stuff, Manuela
Kemp en dat zijn nog maar enkele namen. Daarover leest u alles in dit
programmaboekje.

13.30 Pointwood Bigband
De Helmondse Pointwood Bigband
is opgericht in 1989 en staat onder
vakkundige leiding van Ray Drossaert. De band heeft zich als doel
gesteld de jazzmuziek uit de jaren
’40 & ’50 weer tot leven te brengen.
Met een goede bezetting van trompetten, saxofoons, trombones,
ritmesectie en zang brengt de Point-

wood Big Band arrangementen van
o.a. Glenn Miller, Duke Ellington
en Neal Hefty. Opgericht in Stiphout (Pointwood), repeterend in
Mierlo en met een twintigtal leden
uit de regio Helmond en Eindhoven
kunnen we spreken van een band
met regionale uitstraling.
www.pointwoodbigband.nl

14.30 Mannenkoor Lambardi
Mannenkoor Lambardi ontleent
zijn naam aan de Italiaanse zangercomponist
Camillo
Lambardi.
Het koor werd in 1952 opgericht
onder de naam Helmonds Koor
1952 en was een afsplitsing van het
Helmonds Mannenkoor. De huidige
naam kreeg het koor in 1960. Het

koor bestaat uit ruim 80 zangers
die al sinds 1987 onder de muzikale leiding van dirigent Ton Slegers
staan. Ze beschikken over een breed
repertoire van geestelijke muziek,
tot opera en operette en ook lichtere muziek zoals pop en musical.
www.mannenkoor-lambardi.nl

Dank aan alle vrijwilligers van Phileutonia,
sponsoren, alle leden van de vereniging
en zeker een speciaal woord van dank
voor onze promscommissie. Dank voor
hun inzet om deze Proms weer als een
geweldig evenement neer te zetten. Rest
mij nog u dit weekend veel luister –en
kijkplezier te wensen en hoop ik u te
zien op 23 & 24 juni 2012.
Sander van der Lande
President KSH Phileutonia

Mannenkoor Lambardi
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ZATERDAG

ZATERDAG

15.00 - 16.30

16.30 - 19.00

15.00 & 16.15 Ragazzi
Deze echte Helmondse blaaskapel
is vaak te zien in het straatbeeld
van Helmond. Ze zijn ook actief
in het plaatselijke carnaval. Het
repertoire van de muziekkapel gaat

van moderne tophits tot bekende
musical knallers en van Nederlandstalige muziek tot exotische
Zuid-Amerikaanse klanken. Ragazzi
is Italiaans voor jongens of mannen.

15.30 Popkoor VOYSS
Niet zomaar een popkoor, maar
een muzikale, swingende groep mét
een eigen combo. Zo’n 80 dames en
heren stralen als ze het podium op
kunnen.
Met hun enthousiaste uitstraling
pakken deze zangers uit Erp het
publiek helemaal in.
Meezingen, dansen, uit je dak gaan,
het kan allemaal zomaar gebeuren.

Vanaf 2002 laten ze al van zich horen
en overal weten ze het publiek te
vermaken. Het plezier spat eraf.
Het repertoire is veelzijdig en strekt
zich uit van Steely Span tot Metallica, van Chi Coltrane tot de Pointer
Sisters, en nog veel meer.
Met andere woorden: kom luisteren
en geniet van VOYSS.
www.popkoorvoyss.nl

Popkoor VOYSS
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16.30 Philips Brass & Percussion
Deze band is onderdeel van de Philips
Harmonie uit Eindhoven. De Philips
Harmonie bestaat vandaag de dag
uit twee orkesten van professionele
allure: het Symfonisch Blaasorkest en
de Brass en Percussion Band (BPB).
De orkesten verzorgen zelfstandig
of in combinatie (als Marching Band)
hun optredens. De bezetting bestaat
uit trompetten, althoorns, baritons,
trombones, bassen en slagwerk.
Harmonie Municipale
d’Aix en Provence
Harmonie Municipale d’Aix en
Provence is de officiële benaming van
de met KSH Phileutonia bevriende
harmonie uit deze studentenstad
in de Provence. Bij de oprichting in
1912 heette dit muziekgezelschap
echter nog Musique Municipale
d’Aix en Provence. Het is een
harmonie die is ontstaan uit lokale
brandweermannen en internationale uitwisselingsstudenten. Het
gerucht gaat dat ook Paul Cézanne
en Émile Zola al deel uitmaakten
van een van de voorlopers van deze
harmonie. Waar of niet, een geschiedenis om trots op te zijn. Onder
leiding van president Julien Gaillard

De band beheerst een breed scala
aan genres, variërend van klassieke
muziek tot populaire composities
en arrangementen. De Brass and
Percussion Band wordt veel gevraagd
voor het opluisteren van belangrijke
gebeurtenissen, concerten, sportevenementen en taptoes. Naast
veel muzikaliteit wordt ook aan de
choreografie gewerkt.
www.philipsharmonie.nl

17.30

Harmonie Municipale d’Aix en Provence

organiseren ze de laatste jaren veel
projecten zoals uitwisseling met
andere harmonieën, samenwerking
met andere muziekgezelschappen
en zijn ze aanwezig tijdens de
belangrijke gebeurtenissen in Aix en
Provence: en nu ook in Helmond!
harmonie.aix.free.fr
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ZATERDAG

ZATERDAG

19.00 - 22.00

22.00 - 01.00

19.00 Funtain
Funtain is ouwe rock door jonge knapen!
Een zeldzame en ideale combi. En niet te
vergeten, het échte sixties geluid gegarandeerd: FUNTAIN’s got the sound and
the voice! Met een zanger die ook echt
een sixties voice heeft; rauw, intens en

32 BLUES

21.00 The Gipsy Mood
Na de nodige omzwervingen
door Klassiek, Jazz, Pop, Folk en
zelfs Cabaret vonden de muzikale
nomaden van Gipsy Mood dat plezier
vooral in hun sextet, oftewel gewoon
koffer open, instrument uitpakken
even luisteren naar elkaar en dan
spelen maar. Zolang het kampvuur
brand, het eten smoort, de drank
vloeit, de dans kronkelt en de romanticus blijft wenen van geluk.

mét een randje. Van ballads tot meezingers en van rocken tot lekkere swing.
Creedence, Neil Young, The Doors, Them,
Van “The Man” Morrison. Van de Rocking
Rolling Stones tot Beatlemania en Jailhouse Rock.
www.funtain.eu

20.00 32 BLUES
32BLUES vindt haar oorsprong in
het Muziekcafé op de Koninginnewal
in Helmond. Na een zoektocht langs
vriendschappen ontstaat de stevigste,
meest groovy ritme-tandem van
Helmond. Nummers van The Doors
worden moeiteloos afgewisseld met
die van The Red Devils,The Paladins en
Stevie Ray Vaughan omdat ze allemaal
overgoten worden door de 32BLUES
sound: HOT STEAMY BLUES FROM
DA SOUTH ! !
www.32blues.nl
De leden van Gipsy Mood spelen
met de traditionele zigeunermuziek
uit Oost-Europa en weten daarnaast
een gevarieerd repertoire sfeervol te
kruiden met Spaans en Zuid-Amerikaans temperament of de weemoed
van Portugese fado’s.Vrolijke en melancholieke kabbelende swing á la Hotclub
de France laten ze stevig stuwen en
met gesloten ogen duiken ze in een
jazzy-ballade.
www.gipsymood.nl
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22.00 Halfvol & Kaarsenceremonie
De band Halfvol is opgericht in
het jaar 2000 en heeft intussen als
Nederlandstalige coverband veel
optredens mogen verzorgen voor
duizenden mensen. De geheimen
achter het succes van deze formatie
zijn de muzikanten, het intensieve
contact met het publiek en de
blazerssectie die de optredens net
dat extraatje geven. Met het idee
om met eigen nummers aan de
slag te gaan, heeft Halfvol de afgelopen jaren hard gewerkt om een
repertoire op te bouwen. Dit heeft
geresulteerd in een toegankelijk
eigen repertoire van vernieuwende
23.30 The Joël Borelli Show
Piano entertainer Joël Borelli
verovert Nederland in razend
tempo met zijn one-man show,
babyvleugel en drummer “losjes
Leo”. De jonge Eindhovenaar zet
elke locatie op geheel eigen wijze
op z’n kop. Het repertoire bevat
de internationale piano hits in alle
genres, en in de meest verassende
uitvoeringen gebracht.
Vrijwel alle verzoekjes van het
publiek worden live gespeeld! Met
zijn gevatte humor en ondeugende
presentatie brengt Joël Borelli

Halfvol

Nederlandstalige popnummers.
Halfvol zal op stemmige wijze de
kaarsenceremonie begeleiden. Hiervoor maakten zij een eigen versie
van het lied ‘ I run for Life’ dat
vandaag in première gaat.
www.halfvol.com

Joël Borelli

een verfrissende mix van popmuziek met cabareteske en hilarische
publieks interactie. Het is daarom
dat Joel grote bekendheid geniet in
het internationale pianobar circuit.
www.joelborelli.nl
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ZONDAG

10.00 - 12.30

10.00 KOBRA
Vlotte swingende muziek, daar staat
Kobra voor. Af en toe een a capella
nummer dat verrassend anders
klinkt: popsongs, musicalnummers,

WWW.AUTOBEDRIJF-JANSSEN.NL

Royal Phileutonia Proms bedankt: alle sponsoren voor
hun gulle bijdrage, beschermheer, ere-commissaris
en commissarissen voor hun support, SamenLoop
voor Hoop voor de constructieve samenwerking, de
technische crew van Ted Willems, Toon Dekkers van
HK, gemeente en gemeentebestuur Helmond voor
de medewerking, Jeugdbrandweer Helmond, Stichting
Stadspromotie Helmond voor hun steun aan het
evenement, alle gasten die de moeite namen op te
komen treden, John van der Sanden en Joop Vos voor de
kundige presentatie, de crew van Van Lieshout elektra
b.v. die van vroeg tot laat in touw is, Reddingsbrigade
Helmond, EHBO vereniging, Stadsradio Helmond voor
de aandacht voor dit evenement, de medewerkers van
bouwbedrijf van den Heuvel voor de opbouw van het
podium, Stg. Carat voor het beschikbaar stellen van
de mooie locatie, Het Elkerliek Ziekenhuis voor het
beschikbaar stellen van parkeervoorzieningen, Sjoerd
Raaijmakers van DIOS design voor de vele uren
vormgeving, alle dirigenten van K.S.H. Phileutonia (Tom,
Adri, Menno, Jan & Esther) voor hun bevlogenheid
en betrokkenheid, de Loop voor hun bijdrage aan de
publiciteit op deze dag, alle (bestuurs)leden van de K.S.H.
Phileutonia die hebben meegeholpen aan dit evenement,
eenieder die wij vergeten en natuurlijk u als trouw en
enthousiast publiek en ‘vrienden van de goede toon’.

10.30 Ringshout
Gemerts Gospelkoor Ringshout is
een koor bestaande uit 35 leden en
zet zich met hart en ziel in voor hun
muziek. Een Ringshout was een manier
van zingen van de slaven van Amerika.
Ze doen hun best om iets van die
spirit te laten zien en horen en staan
onder leiding van Marianne van Dijk.
www.gospelkoorringshout.nl

KOBRA

11.15 Harmonie Municipale
d’Aix en Provence
Zie zaterdag 17.30 uur.

A2x BV
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golden oldies. Een koor dat bestaat
uit 50 leden en onder leiding staat
van Wim Reijnders.
www.koorbrandevoort.nl

11.45 Rimboband met
Geert Chatrou
Een vaste waarde voor de Royal
Phileutonia Proms is de Rimboband.
De Rimboband is een streekorkest
voor jongeren en ouderen met een
verstandelijke beperking. In 1979
is dit orkest opgericht op initiatief
van enkele ouders en leerkrachten
van de toenmalige Hubertusschool
in Helmond. De 58 leden tellende
Rimboband staat onder leiding van

Ringshout

dirigent José van Bommel, tezamen
met 28 vrijwilligers. Vandaag is
Geert Chatrou hun gastsolist. Hij is
een ongekende kunstfluiter. In april
2004 én 2005 won hij het Wereldkampioenschap kunstfluiten, een
jaarlijks terugkerend kampioenschap gehouden in Louisburg, North
Carolina.
www.rimboband.nl
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ZONDAG

ZONDAG

12.30 - 15.15

15.15 - 16.45

12.30 The Embrassibles
The Embrassibles vormen een tienkoppige groep muzikanten uit de
regio Nijmegen, Venlo, Eindhoven.
Hun doel is de New Orleans Brassband stijl op hun eigentijdse wijze in
13.45 Peer de Graafmachine
met Pieporkest en Tikgroep
De eigen geledingen van Phileutonia
vormen op de zondag traditiegetrouw de rode draad door het
programma. Beginnend met de
Tikgroep & Pieporkest. Zodra een
jonge/nieuwe drummer enkele
lessen heeft gehad van instructeur
Jan van der Sommen, mag hij of zij
meedoen in de tikgroep. Hetzelfde
geldt voor de blazers van het Pieporkest, onder leiding van Esther
Warmerdam. Ook als volwassen
startende muzikant ben je van harte
welkom in het pieporkest. Zij treden
14.45 Egerländerkapel
Zum Grünen Kranz
Begonnen als Geldrops “gruupke”
van een paar enthousiaste muziekvrienden in het voorjaar van 1999
met als doel op regelmatige basis
gezellige muziek te maken, is de kapel
in 2009 uitgegroeid tot een toonaangevend Egerländer muziekgezelschap

Nederland te verspreiden. Ondanks
het stoffige imago, bewijzen The
Embrassibles dat muziek gemaakt
met koperinstrumenten funky & fun
is. Embrace the Brass!
www.theembrassibles.com
op met de Peer de Graaf Machine.
Deze formatie rondom de Tilburgse
zanger en cabaretier Peer de Graaf
zorgt voor een ludieke, hilarische en
muzikale familievoorstelling. Met zijn
band speelt hij swingend en brengt
een vrolijke noot met hun eigenzinnige vertolking van herkenbare
liedjes. Hij blinkt uit in zijn improvisaties en schittert als zijn lange
benen en armen dansen. Afwisselend speelt Peer de Graaf met beide
orkesten en ook zullen zij zelf een
aantal nummers ten gehore brengen.
www.phileutonia.nl
in het Brabantse. “Zum grünen
Kranz” is inmiddels een volwassen
kapel geworden: het muziekgezelschap bestaat uit 20 mannen en
vrouwen, komend uit alle windstreken van zuidoost Brabant.
www.zumgrunenkranz.nl
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15.15 Johnny Rosenberg &
Jazztrio Rosenberg van Mullem
Johnny Rosenberg behoort tot
de zeer muzikale zigeunerfamilie
Rosenberg (van o.a. The Rosenberg
Trio). Hij begon al op jeugdige leeftijd met gitaar spelen en maakte,
samen met zijn neefje Jimmy Rosenberg, furore met de Gipsy Kids
welke later overging in de groep
Sinti. Samen met zijn andere neefje
Mozes Rosenberg speelde hij de
afgelopen jaren met zijn jazz-trio
‘Rosenberg Van Mullem’.
Maar waar Johnny tegenwoordig het
meeste bekend om is, is zijn zangcarriere.
Vanaf eind jaren negentig begon
hij zich te ontwikkelen als zanger,
sleepte hij de ene na de andere talentenjachtprijs binnen en behaalde in
2005 de derde plaats in de finale

van het Nationaal Songfestival met
zijn eigen geschreven latin-pop song
“When forever ends”.
In 2010 deed Johnny mee aan
het tv-programma ‘The Voice Of
Holland’, waarbij hij vanaf zijn eerste
auditie iedereen om zijn vinger
wond en in korte tijd een Bekende
Nederlander werd met een hoopvolle carrière in het verschiet.
www.johnnyrosenberg.nl

16.15 Parix Texas
Paris Texas, 6-persoons pop/folkrockband maakt gezellige muziek
van o.a. John Mellencamp, Dylan,
Springsteen, JJ Cale, Clapton, Pogues,
Flogging Molly, Stones enz. en bestaat
in de huidige bezetting ongeveer 5
jaar. Bij de meeste nummers wordt
gebruik gemaakt van accordeon en
viool waardoor de geheel eigen Paris

Texas sound ontstaat. De muzikanten
van Paris Texas hebben van jongs af
aan in verschillende bands gespeeld
en zodoende een gedegen muzikale
achtergrond. Enkele van de bands
waarin werd gespeeld: Blind Eye, Spec
Soul Band, Arno en de sletjes, Dog’s
Eye, The Invasion Band en Jump.
www.paris-texas.nl

Jazztrio Rosenberg van Mullem
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ZONDAG

ZONDAG

16.45 - 18.00

18.00 - 19.45

16.45 Slagwerkgroep Phileutonia
Erg trots is de K.S.H. Phileutonia op
haar Slagwerkgroep. De Slagwerkgroep bevindt zich in de eredivisie
van de KNFM, voor slagwerkers de
hoogst bereikbare divisie. De Slagwerkgroep staat onder leiding van
Menno Bats. Menno Bats studeerde
klassiek slagwerk aan het Conservatorium van Amsterdam in de
periode van 1995 t/m 2001. Vanaf
2000 is hij slagwerker / percussionist
bij het Orkest van de Koninklijke
17.30 De Phillies
De Phillies, een groep jeugdige
enthousiaste
muzikanten
van
de
Koninklijke
Stadsharmonie
Phileutonia, kwamen met het idee
om, naast de harmonie, een dweilkapel te formeren. Ze begonnen in
2007 als “jeugdkapel”, maar al gauw
werd de naam de “Phillies” gekozen.

De Phillies

Luchtmacht. De slagwerkgroep van
Phileutonia bestaat dit jaar 65 jaar.
Daarom een concert met als titel
“Old School-New School”, dat
gaat over de ontwikkeling van het
slagwerk in de loop van de tijd.
Een concert vol afwisseling waarin
bijna alle aspecten van het hedendaags drummen aan bod komen
met een uitgebalanceerde mix van
slagwerk en melodisch.
www.phileutonia.nl
Met regelmaat worden er nieuwe
en actuele nummers ingestudeerd
onder leiding van Twan Koolen. De
Phillies zijn inmiddels goed bekend
met en bij het Helmondse carnavalspubliek. In 2009 wonnen ze tijdens
het Prijsbloaze de aanmoedigingsprijs en in 2010 de 3e en in 2011
zelfs de 2e prijs! Volgend jaar?????
De Phillies treden het gehele jaar
door op en vernieuwen continue
hun repertoire en presentatie.
Deze vriendengroep weet van ieder
evenement of gebeurtenis en voor
ieder publiek een geweldig feest te
maken! Aarzel niet om ze te vragen
op te treden.
www.dephillies.com
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18.00 Muppet Stuff &
Rico & Typhoon
De band Muppetstuff, die bijna
twintig jaar bestaat, heeft met de
jonge rappers Rico (Opgezwolle) en
Typhoon (Glenn de Randamie) hun
krachten gebundeld voor een theatertournee onder de titel Drieluik.
Zowel de mannen van Muppetstuff
als de twee Zwolse rappers slaan
graag een muzikale brug. “We willen
de kloof dichten tussen een jong en
ouder publiek. Veel ouderen hebben
niks met hiphop”. Muppetstuff is in
zijn basis een akoestische band. De
kracht van Muppetstuff is de interactie met het publiek en een dosis
humor.
Door de grote muzikaliteit en het
zichtbaar speelplezier staat Muppetstuff garant voor een optreden
19.00 Bigband Geldrop
Spetterende muziek door een groot
orkest. Dat is kernachtig waar de
Big Band Geldrop voor staat.Twintig
ervaren amateurmuzikanten spelen
moderne big-bandmuziek.
Herkenbare stukken van film, televisie, radio en andere bekende
melodieën wisselen elkaar vlot
af. De Bigband bestaat 25 jaar en
bereikt een hoog muzikaal niveau

Muppet Stuff & Rico & Typhoon

vol mooie liedjes met een feestelijke finale. Als Muppetstuff inplugt
wordt het zweten en swingen. Is de
muppettrein eenmaal op gang, dan
razen de opzwepende nummers
in hoog tempo voorbij. Voor het
publiek is er geen weg meer terug.
Stil blijven zitten is onmogelijk.
www.muppetstuff.nl

Big Band Geldrop

dankzij uitstekende solisten en
een zangeres met een prachtige
bijpassende stem.
www.bigbandgeldrop.nl
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ZONDAG

19.45 - 22.30

19.45 Phileutonia & Friends
Het slotconcert staat dit jaar in
het teken van wereldmuziek. Het
Harmonieorkest van de Koninklijke
Stadsharmonie Phileutonia zal dit
jaar samen met het opleidingsorkest
Philbee het slotconcert verzorgen. Dit
heeft alles te maken met het concours

dat dit jaar moet worden ingestudeerd. En concourswerk zal dan ook
gedeeltelijk het programma vormen
van het Harmonieorkest. Daarnaast
zullen zij samen met Di Gojim een
aantal stukken ten gehore brengen.
www.phileutonia.nl

Philbee
Na de wat meer klassieke intro met
als thema Wereldmuziek neemt
Philbee het stokje over en gaat over
op het lichtere en spetterende repertoire. Het Philbee orkest van K.S.H.
Phileutonia is ontstaan als opleidingsorkest voor het harmonieorkest.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een
volwaardig tweede orkest binnen

de geledingen van de vereniging. Als
onafhankelijk orkest binnen Phileutonia verzorgen de Philbees dan
ook eigen vaste jaarlijkse concerten,
waaronder het kerstconcert in de
kapel van het Elkerliek ziekenhuis.
Hoogtepunten van dit orkest waren
concertreizen naar Slovenië en Tsjechië en ook Zuid Frankrijk en Turkije.

Adri Tempelaars
Philbee staat onder leiding van dirigent Adri Tempelaars. Als 10 jarige
begon Adri zijn muzikale loopbaan
op de klarinet bij het Helmonds
Muziek Corps. Na zijn middelbare schoolperiode studeerde hij

onder andere HaFa-directie aan het
Brabants Conservatorium te Tilburg.
Naast een tweetal andere orkesten
dirigeert hij sinds september 2008
het Philbee orkest van de Koninklijke
Stadsharmonie Phileutonia.

Tom Koster
Sinds september 2008 is Tom
Koster de vaste dirigent van het
harmonieorkest. Na een studie
trombone en HaFa directie aan
het Fontys Conservatorium te
Tilburg is hij als beroeps aan de

slag gegaan. Momenteel speelt
hij trombone bij het Fanfarekorps
Koninklijke
Landmacht
“Bereden Wapens”, en dirigeert
hij naast KSH Phileutonia ook het
Woensels Muziek Corps.
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Di Gojim
Di Gojim is een Klezmerband van
naam. Verdriet, vreugde en humor
tekenen de liederen en dansen van de
klezmer. Deze muziek is een mix van
Oost-Europese
volksmuziekstijlen,
zigeunermuziek en Joodse muziek. Di
Gojim maakt een geheel eigen versie
Manuela Kemp
Manuela Kemp zal tijdens het
slotconcert op zondagavond op
enthousiaste wijze soleren bij het
Philbee-orkest. Op een manier die
ook de Vrienden van Amstel Live
kenmerkt worden ook vanavond
muzikale toppers bijeen gebracht
voor spectaculaire en soms onverwachte
samenwerking.
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 rockscene.
www.manuelakemp.nl
Patrick Curfs
Naast een hoofdrol voor Philbee
hebben we uit de gelederen van
de Luchtmachtkapel een kanjer
kunnen recruteren: Patrick Curfs!
Patrick Curfs is een veelzijdig
saxofonist. Hij studeerde saxofoon
klassieke muziek en lichte muziek
aan de conservatoria van Tilburg

van de klezmer.Virtuositeit, humor en
emotie; filmbeelden, tomeloze energie
en slapstick vormen de ingrediënten
van hun shows. Bij het grote publiek
werden ze bekend door hun optreden
op de begrafenis van Harry Mulisch.
www.digojim.nl

Di Gojim

en Rotterdam en rondde beide
studies cum laude af. Als saxofonist
speelde hij bij diverse orkesten,
bigbands, pop- en jazzformaties.
Ook treedt hij regelmatig op als
gastsolist bij muziekverenigingen
door het hele land.
www.patrickcurfs.nl

ROYAL PHILEUTONIA PROMS 2011

De presentatie op zaterdag is in handen van Joop Vos.
Op zondag presenteert John van der Sanden
het gehele programma

Meer informatie op m.twoppy.com/RPP
en twitter mee met #RPProms

