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2012 RPP: 2 Volle Dagen Muziek!
Het succes van vorig jaar smaakt ook dit jaar
naar niet één maar twee dagen muziek. De
Phillies organiseren geheel op eigen wijze een
kapellenfestival op de zaterdag waarna een

meer traditionele zondag de Royal Phileutonia
Proms afsluiten. Deze 2012 editie lijkt nu al
een groot succes te worden, de artiesten zijn
geboekt en de kapellen melden zich al aan.

Kapellenfestival op zaterdag 24 juni
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^ De Phillies in actie op het blaasfestijn Helmond 2011

Op zaterdag 23 juni zal de eerste editie van
het Royal Phileutonia Proms Kapellenfestival
plaatsvinden. Het kapellenfestival wordt een
onderdeel van de Royal Phileutonia Proms
en De Phillies zijn organisator en gastheer
van deze muzikale dag. Op uitnodiging van
hen zijn kapellen uit het hele land benaderd. Natuurlijk kunnen kapellen zichzelf ook
aanmelden.

Promscommissie:
Jasper van den Berg
Marjon Hustinx
Marcel van Kemenade
Twan Koolen
Thijs van Mierlo
Willem Nieuwland
Charles van Sas

Het deelnemersveld tot nu toe is zeer divers;
van jeugdkapellen als de Herriekids en de
Helmuntjes, tot grote namen in de kapellenwereld als de Boere Soul Stampers. En van
brass band muziek van de Koppersnellers
tot hardrocknummers van Heavy Hoempa.
Natuurlijk zijn er ook een aantal Helmondse
kapellen, waaronder Navenant, Ragazzi en
de eigen Hoizeijers.

Vormgeving:
Sjoerd Raaijmakers

De deelnemende kapellen zijn verdeeld over
twee klasses; de wedstrijdklasse en de leut-

klasse. In beide klasses maken de deelnemers
kans op diverse prijzen.
Het kapellenfestival zal van het begin van de
middag tot vroeg in de avond duren. Hierna
zal de avond feestelijk worden afgesloten door

nederpopband Halfvol
treedt sinds lange tijd
weer voor het eerst op
een regionale feestband. In ieder geval zal de
populaire nederpopband Halfvol weer haar
eerste optreden sinds lange tijd verzorgen.
Iedereen die kapellen kent, roepen we op
om hen te wijzen op de mogelijkheid deel
te nemen aan de allereerste editie van dit
festival. Kijk voor meer informatie op:
www.phileutoniaproms.nl/kapellen

Swingend afsluiten met Edsilia Rombley
Swingend afsluiten, dat gaan we doen op
24 juni met Edsilia Rombley! Er wordt nu
hard gewerkt aan het programma voor die
avond. De veelzijdigheid van Edsilia komt
vast goed van pas. Dat heeft ze trouwens
vorig jaar nog eens bewezen met een
prachtige CD waarvoor ze samen met haar
man Tjeerd Oosterhuis het mooiste materiaal
uit haar carrière van de afgelopen vijftien jaar
heeft geselecteerd. Ook nieuw materiaal is
opgenomen waaronder een duet, Uit Het Oog
Niet Uit Mijn Hart met Ruth Jacott.
Edsilia brak door tijdens de oervader van
“Who wants to be a popstar with an X-factor”.

^ Edsilia Rombley

Dit resulteerde uiteindelijk in een continue
stroom van hits en vooral mooie muziek zoals:
Baby, It’s You (1997), Gonna Let Me Go (2002) en
Nooit Meer Zonder Jou (2007).
Ze mocht ook twee keer meedoen aan het
Eurovisie Songfestival. De eerste keer met
als schitterend resultaat een vierde plaats
in 1998. De tweede keer was helaas minder
succesvol maar ondanks dit teleurstellende
resultaat wist zij het publiek twee dagen later
tijdens de finale toch nog even te verrassen:
samen met Paul de Leeuw reikte zij tijdens de
puntentelling de Nederlandse 12 punten voor
Turkije uit.

^ Syb van der Ploeg

Muzikale alleskunner: Syb van der Ploeg
Het Philbee orkest van Phileutonia krijgt
dit jaar een solist uit Friesland: Syb van der
Ploeg. Wie Syb alleen kent van zijn optredens met de Kast heeft heel wat gemist.
Syb is erg veelzijdig. Van de rockopera
Nostradamus: fate of man en hoofdrolspeler in de musical Rembrandt tot een
theatertour en televisieoptredens bij “De
beste zanger van Nederland”. Hij heeft
inmiddels een veelzijdig repertoire opgebouwd.

Het Philbee orkest zal Syb begeleiden bij
eigen nummers als Neije dei, Woorden zonder
woorden en Hart van mijn gevoel. Maar ook
de bekende rockballad Hotel California staat
op het programma. Spectaculair wordt de
medley met nummers van Queen.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de
verdere invulling van de programmering van
het Philbee orkest. Natuurlijk mag ook lokaal
talent niet ontbreken bij dit optreden.

Pieporkest en de Hippe Gasten
Ook dit jaar gaat het pieporkest weer optreden
met een echte band. Er is gekozen voor de
Theaterband Hippe Gasten. Hippe Gasten
bestaat uit 5 topmuzikanten die speciaal voor
kinderen liedjes schrijft, rockliedjes wel te
verstaan! Beukende drums, solerende gitaren
en een scheurende Hammond worden niet
geschuwd!
Deze Brabantse band maakt ook theaterprogramma’s voor kinderen vanaf ongeveer 8
jaar. Ze treden in heel Nederland op met hun
popconcert in een theaterjasje.

De Nederlandstalige liedjes worden begrepen
door de kinderen en zetten volwassenen aan
het denken. Tijdens de Phileutonia Proms
gaan ze voor het eerst optreden met een echt
orkest. Samen met het pieporkest gaan ze
een spetterend concert geven!

Pieporkest treedt op
met Hippe Gasten!
Het belooft één groot feest te gaan worden!
Wil je ze al een keer horen en zien, kijk dan op:
www.hippegasten.nl

