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Een kapellenfestival in wording
Het Royal Phileutonia Proms Kapellenfestival, dat op zaterdag 23 juni plaats
zal vinden, krijgt steeds meer vorm. Wat
komt er allemaal bij kijken?

compleet en moest tot hun spijt afzeggen.
Wel twee aansprekende coverbands en een
special act van een van de muzikale vrienden
van de Phillies: de Koppersnellers.

Een kapellenfestival zonder deelnemende
kapellen bestaat natuurlijk niet. Dus zijn
er de afgelopen maanden vele mails,
telefoontjes en flyers gewaagd aan het
benaderen van collega-kapellen. En dat in
een overvol festivalseizoen en op een wat

Coverband 2SUR5 zal de avond feestelijk
openen met een breed scala aan stijlen,
uiteenlopend van Nederpop tot blues.
Koolen’s New Project zal vervolgens
overnemen met oude klassiekers uit de
jaren ’60 en ’70. In de loop van de avond
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^ Enkele bands die zaterdag 23 juni optreden

ongebruikelijke zaterdag. Maar dat is prima
gelukt, gezien de teller op 15 kapellen staat.
En 15 kapellen meerdere keren per dag op
laten treden gaat lastig op de bestaande
twee podia van de Proms. Dus worden er met
dank aan sponsoren twee podia bij geregeld.
Dan de jury: gebruikelijk is om bij ieder
podium een tweekoppige jury te regelen.
Ieder optreden wordt gejureerd, lettend op
muzikaliteit, keuze voor repertoire, maar ook
presentatie en originaliteit. Wie zijn geschikt
als jurylid en hoe laten we de stem van het
publiek meewegen?
Presentatie op ieder podium, een presentator
van de dag. Gelukkig bleek de Helmondse
tonproater Rob Scheepers meteen bereid om
de dag aan elkaar te praten vanaf de opening
tot aan de prijsuitreiking.
Ook voor het feest na afloop is gezorgd.
Helaas geen Halfvol, de band was niet

zullen de Koppersnellers uit Berlicum nog
een spetterend intermezzo verzorgen. De
Koppersnellers staan bekend als een nieuwe
generatie Brass Band, met vooral nummers
die hun oorsprong vinden in New Orleans
waar deze stijl is ontstaan.

Op 4 podia treden
15 kapellen meerdere
keren per dag op
We zijn trots op het resultaat en benieuwd
naar de uitvoering van de eerste uitgave
van dit kapellenfestival. Nu maar
hopen dat het Helmondse
publiek in groten
getale komt luisteren naar dit feestelijke begin van
het Promsweekend.

Het programma voor de zondag is bekend!
11:30
12:15
13:00
13:45
14:45
15:30

17:00

Amusementsorkest Memory
Rimboband & Theaterkoor Nutsz
Juicy Flavour
Pieporkest met Hippe gasten
Eva Almagor
Philbee met:
cellist Diederik Smulders
Syb van der Ploeg
Sing a song met:
Jane Who & Stef Classens

17:45

18:30
19:00
19:45
20:30

22:30

Phileutonia & Percussion:
Slagwerkgroep en Tikgroep met
saxofonist Thijs van Otterloo
Phillies
Curly Brackets
Joe Cover Band
Phileutonia & Friends met:
popkoor Kolok, jazztrombonist
Ilja Reijngoud & Edsilia Rombley
Muzikale afterparty

Om dit programma mogelijk te maken zullen
we met onze verschillende gastmuzikanten
repeteren. Zowel Philbee als het harmonieorkest worden dit jaar ondersteund door een
combo, respectievelijk het combo van Pabo
en het voormalig combo van Kolok.

Deze repetities zijn belangrijke momenten
om te zien of de uitgedachte muzikale
samenwerking ook klopt. Vandaar de dringende oproep bij alle repetities aanwezig te
zijn! Hieronder het repetitieschema voor alle
geledingen van Phileutonia.

Dinsdag 29 mei
Harmonieorkest met combo
Philbee met cellist Diederik Smulders
Dinsdag 5 juni
Harmonieorkest zonder combo
Philbee met cellist Diederik Smulders
Zondag 10 juni
Philbee extra repetitie
10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 12 juni
Pieporkest met de Hippe Gasten
Harmonieorkest met combo en Edsilia Rombley

Donderdag 14 juni
Harmonieorkest met combo en Kolok
Let op! In Kindcentrum Mozaïek, Nieuwveld 61
Maandag 18 juni
Slagwerkgroep met saxofonist Thijs van
Otterloo
Dinsdag 19 juni
Harmonieorkest met Ilja Reijngoud
Philbee met Diederik Smulders en Syb vd Ploeg
Zaterdag 23 & zondag 24 juni
Graag vrijhouden voor nader te plannen
soundchecks van de orkesten.

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers
Bereidt jullie maar vast voor: we komen
weer langs met de intekenlijsten! Als je er
snel bij bent dan is er nog volop keus, ben
je te laat dan blijven de dankbare maar
misschien iets minder leuke klussen over.
Wat staat er tegenover? Deelname aan een
prachtig weekend, heel veel gezelligheid

en een moe maar voldaan gevoel achteraf.
Vandaar dat we ook dit jaar weer iedereen
(ja, iedereen!) inroosteren voor de diverse
taken. Of het nu kassadienst, bardienst,
podiumdienst of publieksdienst is, vele
handen maken licht werk. We rekenen op
jullie!

Het bijzondere van de Proms
Het is voor mij pas de derde Proms waar ik aan
mee doe en dan ook nog eens als commissielid. Dat zet je toch aan het denken: wat is
er nou zo bijzonder aan de Proms?
Is het dat ik in bijna alle orkesten mee mag
spelen? Nee, dat gebeurt wel vaker. Is het
misschien het steeds nog toenemende
bezoekersaantal? Nee, we spelen wel vaker
voor grote publieken zoals bijvoorbeeld
twee jaar geleden in Turkije.
Wat de Proms voor mij zo bijzonder maakt is

Willem Nieuwland

de grote groep vrijwilligers die dit allemaal
mogelijk maakt. De sponsoren die toch
elk jaar weer fantastisch meehelpen. Maar
het is vooral de grote verscheidenheid aan
muzikale stromingen waarmee we te maken
krijgen. We mogen met fantastische muzikanten samenspelen zoals bijvoorbeeld
Edsilia Rombley of Syb van der Ploeg
Daarom probeer ik mijn steentje bij te
dragen. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk
repetities bij te wonen of het samenstellen
van deze nieuwsbrief.

