
Phileutonia organiseert kletstoernooi “De Goeie T(o)on” 

 

Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia organiseert sinds enkele jaren het succesvolle “Vur-

Oitbloaze”: een carnavaleske avond met kletsers, muziek van Phileutonia kapellen en ander 

amusement.  

Gedurende deze jaren is het idee ontstaan dit initiatief wat meer handen en voeten te geven; dit 

vanwege de waardering van de kletsers voor de aanpak en begeleiding van deze avonden. Om de 

uitdaging voor de tonpraters te verhogen is ervoor gekozen om dit in wedstrijdvorm te doen met 

goede jurering en tips voor verbetering van de klets. Voormalig lid van Phileutonia Frans Brugmans 

heeft deze opzet mede geïnitieerd. 

 

Om dit goed te organiseren zijn enkele coryfeeën benaderd om de jurering en begeleiding voor hun 

rekening te nemen. Ook is de stichting “Klets en Zwets” opgericht. Deze zorgt voor een heldere 

rolverdeling, onderhoudt de contacten met de kletswereld en waakt voor het niveau en kwaliteit van 

het tonpraten.  

Het toernooi kent twee voorronden waarbij er elke avond negen kletsers optreden. Deze voorronden 

vinden plaats op vrijdag 14 en 21 oktober. In de finale, op vrijdag 28 oktober, zullen, nadat “Striepke 

Veur” de zaal heeft opgewarmd, zes finalisten gaan strijden om de wisseltrofee “de goeie to(o)n”. 

Daarnaast zal er voor de publiekswinnaar de “Frans Brugmanspublieksprijs” te verdienen zijn. 

Bovendien verdienen de nummer 1 en 2 van het toernooi een wildcard voor de keiekletsavonden om 

de zilveren narrenkap van de keiebijters.  

De muzikale invulling en complete organisatie van het evenement is in handen van Phileutonia. De 

hofkapel “De Hoijzeiers” en de jeugdkapel “de Phillies” zullen deze kletsavonden muzikaal 

opluisteren. 

Het doel van deze wedstrijd is bedoeld om nieuwe talenten of minder ervaren kletsers de kans te 

geven om ervaring op te doen én om ervaren kletsers de gelegenheid te bieden om hun klets, die 

zich nog in de try-out fase bevindt, uit te proberen. Het toernooi wordt door zowel kletsers als 

publiek bijzonder gewaardeerd. De kletsers die deze avonden op zullen treden zijn bekend. Deze 

kunt u vinden op: www.tonpraten.nl/agenda 

De entreeprijs bedraagt € 6,- voor de voorronde (€ 5,- bij voorverkoop) en € 11,- voor de finale (€ 10,- 

bij voorverkoop). Een passe-partout kost € 17,50. Kaarten zijn te bestellen in het verenigingsgebouw, 

via e-mail harmonie@phileutonia.nl of telefonisch 0492-549961. 

Iedereen is welkom om deze avonden bij te wonen, maar: vol is vol. 

 

 


