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Welkom
Een waterval van klanken van modern tot klassiek
Van vederlicht gefluit tot zware baspartijen
Ons Phileutonia, dat is: hart voor muziek
Zo sloot Bert Kuijpers, voormalig stadsdichter van Helmond, zijn
gedicht n.a.v. de jublieum Proms in 2010 af. En ook dat staat ons
dit weekend weer te wachten. Een weekend vol van muziek en
gezelligheid. Alweer voor de 17e keer organiseert KSH Phileutonia
de Royal Phileutonia Proms. Net als vorig jaar een tweedaags
evenement. De Phillies hebben hun schouders gezet onder de
organisatie van het kapellenfestival. Op vier podia zullen vijftien
kapellen meerdere keren per dag optreden. En dan op zondag
weer een spetterend muzikaal programma voor jong en oud dat
staat als een huis. Alle informatie vindt u in dit programmaboekje.
Dank aan alle vrijwilligers die in de voorbereiding en op de dag zelf
hun handen uit de mouwen steken. Dank aan onze sponsoren voor
de gulle medewerking en steun. En natuurlijk dank aan u als publiek!
Ik ben erg blij te kunnen aankondigen dat volgend jaar op 29 & 30
juni de Royal Phileutonia Proms weer georganiseerd zal worden in
samenwerking met SamenLoop voor Hoop:
het evenement waarvoor aandacht gevraagd
wordt voor de ziekte kanker en er geld
wordt ingezameld ten bate van KWF.
Graag tot volgend jaar!

Hoofdact: Edsilia Rombley
Sinds Edsilia Rombley (1978) in 1996 de Soundmixshow won en
een jaar later ook de Europese variant, heeft ze een carrière
opgebouwd die zich kenmerkt door veelzijdigheid. Rombley voelt
zich net zo thuis in Nederlandstalig als Engelstalig werk, staat net
zo makkelijk in de Nederlandse theaters als op pop- en jazzpodia.
Zo trad ze op tijdens North Sea Jazz, tijdens het Eurovisie Songfestival (twee maal, waarvan de inzending Hemel en Aarde de best
scorende Nederlandse inzending van de afgelopen 35 jaar was) en
in het GelreDome met Paul de Leeuw.
Op haar nieuwste album Uit Mijn Hart was het tijd voor reflectie
waardoor de verschillende kanten van Rombley zijn te horen.
Terugluisterend merk je pas hoe divers het muzikaal allemaal
is; het laat horen wie ze echt is. Ze pint zichzelf niet graag vast
binnen een genre. Dat betekent dat Uit Mijn Hart een optimale
weerspiegeling is van de carrière van Edsilia tot nu toe, waarbij
de nadruk ligt op de krachtige performer die ze is en de manier
waarop ze een keur van genres volledig naar haar hand zet. “Ik ben
iemand die steeds weer opnieuw geïnspireerd raakt, steeds weer
impulsen krijgt. Ik heb in mijn carrière tot nu toe altijd mijn hart
gevolgd en gedaan wat ik de moeite waard vond. Iets ontdekken in
jezelf, waarvan je niet wist dat
je het in je had. Dát maakt het
vak van artiest zijn de moeite
waard.” Uit Mijn Hart is een
document van die continue
ontdekkingstocht.

Sander van der Lande
President KSH Phileutonia
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Hoofdact: Syb van der Ploeg
Syb van der Ploeg heeft een indrukwekkend CV achter zijn
naam staan. Bekend als zanger en frontman van De Kast was hij
vooral in de jaren 90 één van de bekendste Nederlanders van het
land. Tijdens de korte rustpauze met De Kast speelde Syb in o.a.
Spanner, musicals zoals Nostradamus, Rembrandt en Sonneveld voor
altijd. Tevens kon u Syb in 2011 bewonderen met het indrukwekkende materiaal van Queen samen met het Noord-Nederlands
Orkest, waar hij moeiteloos Freddy Mercury neerzette. Daarnaast is hij ook nog de initiator van het muzikale project Motel
Westcoast (in 2011 al voor de 3e keer op rij in de theaters).
Hij bracht naast de albums van De Kast ook een solo album uit
in 2008, Heilig Vuur. In 2010 bestond De Kast 20 jaar en presenteerden zij in het Abe Lenstra stadion in september 2010 het
nieuwste album Welkom Thuis. Ook de eigen producties gingen
niet ongemerkt voorbij: volle zalen met inmiddels al 3 seizoenen
Motel Westcoast met 4-stemmige pareltjes van de Westkust van
Amerika, 2 maal een theatertour met De Kast n.a.v. hun recent
uitgebrachte album: Welkom Thuis én de
huidige tour: The Best of Britain, waarin
bekende songs en klassieke tophits uit
Groot Brittannië te horen zijn. Ook
hier is Syb vd Ploeg weer volledig op zijn
plaats. Vandaag zingt hij, begeleidt door
het Philbee orkest van KSH Phileutonia
onder andere Hotel California van de
Eagles, een medley van Queen en
eigen nummers als In nye dei en Hart
van mijn gevoel.

Hoofdact: Hippe Gasten
Deze 5 topmuzikanten komen speciaal naar Helmond om voor het
eerst niet alleen vóór kinderen maar ook mét kinderen op te treden.
Samen met het befaamde Pieporkest van KSH Phileutonia zijn beukende drums, solerende gitaren en een scheurende hammond te horen als ze hun rockliedjes voor kinderen ten gehore brengen. Ouders
worden wakker en kinderen worden begrepen tijdens dit popconcert!

Al tijdens de repetities was het groot feest. De nummers waren al
goed ingestudeerd zodat de Piepgroep direct al haar kwaliteiten
kon laten horen. De Hippe Gasten konden zo snel nog wat leuke
aanpassingen doen en aan het einde van de repetitie vragen of de
Piepgroep mee op tournee kon gaan!
Het rad zal gaan bepalen wat u krijgt te horen maar leuke liedjes
zoals Mega Mindy, Cowboy Billy Boem, Zigeunermeisjes of het aloude
Twee emmertjes water halen kunnen de revue passeren.
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Programma informatie
11:30 Amusementsorkest Memory
Het amusementsorkest Memory is opgericht in 1982. Ze spelen de klassiekers uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. De stijl
varieert van latin, ballads tot popsongs.
Memory bestaat uit een blazerssectie
(8 personen), ritmesectie (4 personen),
zanger en een zangeres.
12:15 Rimboband met solisten
Al jaren treedt dit 60 leden tellende muziekgezelschap op tijdens
de Royal Phileutonia Proms. Hun enthousiasme straalt van het
podium en ieder jaar weten ze het publiek weer te verrassen! Dit
jaar worden ze begeleid door een aantal solisten.
13:00 Juicy Flavour
De winnaar van het 0492 PopPodium
2012 is natuurlijk te horen op de Royal Phileutonia Proms! Deze jonge en
talentvolle band uit Laarbeek laat ons
genieten van eigen catchy Pop-Rock
songs met in elk nummer weer een
knipoog naar een ander genre.
13:45 Pieporkest met Hippe Gasten
De jonge blazers en slagwerksectie van KSH Phileutonia treden
op met de Hippe Gasten en maken er een dol
muzikaal feest van.

Zondag 24 juni
14:45 Eva Almagor
Deze rasartieste won de Demozone van 3FM 2012
met haar band. Eva maakt soul en blues met een
vleugje gospel en een randje pop.
15:30 Philbee met Diederik Smulders en Syb
van der Ploeg
Een volledig concert van het Philbee orkest samen
met Diederik Smulders, solist op cello, en zanger
Syb van der Ploeg.
Diederik is 14 jaar en heeft sinds zijn 7e les op cello van Frank Spronk
bij het Kunstkwartier in Helmond. Hij heeft meegedaan aan het Prinses
Christina concours en aan 24 caraats. Hij is met glans geslaagd voor
zijn auditie voor het Euregio jeugdorkest waar hij vanaf deze zomer gaat
spelen. Naast het klassiek repertoire beleeft Diederik veel plezier aan
beats en raps maken op zijn computer en daarbij te experimenteren
met zijn cello. In de toekomst ziet hij zich als producer van bekende rappers met, wie weet voor hem ook een plaats op de stage!
17:00 Sing a song met Jane Who en Stef Classens
Jane Who komt uit Weert en studeert Songwriting aan het Rock
City Institute te Eindhoven. Haar muziekstijl loopt uiteen van singer/
songwriter, pop, poprock ballad, alternative en folk. Ze maakt zachte
popmuziek met een lieve stem. Ook Stef Classens uit Veulen studeert singer/songwriting aan het Rock City Institute te Eindhoven.
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Programma informatie (vervolg)
17:45 Phileutonia & Percussion met Thijs van Otterloo
De Tikgroep zal naast enkele eigen stukken ook samen spelen met
de Slagwerkgroep.Als speciale gast zal optreden Thijs van Otterloo.

20:30 Harmonieorkest met vrienden
Het avondprogramma wordt gevuld met eigen muziek maar vooral
ook met de artiesten Ilja Reijngoud, Edsilia Rombley en Kolok.

Thijs van Otterloo is de jongste zoon van Rogier van Otterloo. Hij voltooide
in 1998 het conservatorium saxofoon lichte muziek en compositie. Naast
het spelen en componeren bestaat Thijs’ werk uit arrangeren en dirigeren voor ondermeer het Luchtmachtorkest en het Metropole Orkest. Hij
treedt regelmatig op in de Nederlandse jazzscene. Hij streeft ernaar om
zo origineel mogelijke jazzmuziek te maken, die tegelijk toegankelijk blijft.

Trombonist/componist Ilja Reijngoud behoort tot de top van de Nederlandse jazzmuziek die zowel nationaal als internationaal hoge ogen gooit.
In juni 1996 studeerde Ilja cum laude eerste en tweede graads af aan
het Hilversums Conservatorium. Daarbij kreeg hij eind 1997 als tweede
Nederlandse student de Amerikaanse Degree `Master of Music’ uitgereikt.
Het parool schreef in die tijd: “Reijngoud klinkt behalve swingend ook
funky en (opeens) krijgen de klanken uit zijn trombone vleugels.”

19:00 Curly Brackets
Deze 6 koppige Groovy band uit
Noord-limburg en Brabant timmert
snoeihard aan de weg in het heavy
soul’n jazz funk segment. Curly
Brackets is een graag geziene gast op
muziekfestivals en in muziekcafe’s en
door hun mix van jazz soul en funk
muziek weten ze een breed publiek te raken en wordt het voor de
echte muziekliefhebber een feest om naar te luisteren.
19:45 Joe Coverband
De Joe Coverband mag gerekend worden tot een van de beste
Tributebands van Nederland! Een optreden van de 13 koppige
band is een echte complete ‘Cocker-show’. Ze vertolken enkel
covers van Joe Cocker onder het motto: ‘Wat Joe Cocker heeft
gemaakt’ maar ook: ‘Wat wij daarvan mooi
vinden’... spelen we!!!

Het Helmondse KOLOK bestaat inmiddels alweer 30 jaar en is uitgegroeid tot een enthousiast popkoor van hoogstaand niveau met veel
uitstraling en dynamiek. De groep behaalde diverse prijzen zoals alweer
voor de tweede keer ‘Beste popkoor van Nederland’ in 2009. Ook is
KOLOK uitgeroepen tot ‘Helmonder van het jaar 2009’. KOLOK bestaat
uit ongeveer 45 zingende leden.
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Zaterdag 23 juni

Presentatie:
Rob Scheepers & Roel Saris

13:30 Officiële opening
14:00 Start Kapellenfestival m.m.v.
Heavy Hoempa		
Boere Soul Stampers
De Vèrrekesbloas		
De Helmuntjes 		
De Notenknaauwers
De Zwarte Bende		
Joeks of Hazzard		
18:30 2SUR5
18:45 Prijsuitreiking
19:00 2SUR5
21:30 Koolen’s New Project
22:30 Special act: Koppersnellers
23:00 Koolen’s New Project
23:45 Einde programmering

Ragazzi
Blitz
Navenant
Smesh
Bende Gek
Isutwah
De Phillies

Zondag 24 juni
11:30
12:15
13:00
13:45

Presentatie:
John van der Sanden

Amusementsorkest Memory
Rimboband
Juicy Flavour
Pieporkest m.m.v.
Hippe gasten

14:45 Eva Almagor
15:30 Philbee m.m.v.
Diederik Smulders, cellist
Syb van der Ploeg
17:00 Sing a song met Jane Who & Stef Classens
17:45 Phileutonia & Percussion:
Slagwerkgroep en Tikgroep m.m.v.
Thijs van Otterloo, saxofonist
18:30
19:00
19:45
20:30

De Phillies
Curly Brackets
Joe Cover Band
Phileutonia & Friends m.m.v.
Popkoor KOLOK
Ilja Reijngoud, jazztrombonist
Edsilia Rombley

22:30 Muzikale afterparty
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Over Phileutonia
De Koninklijke Stadsharmonie (K.S.H.) Phileutonia uit Helmond
is op 23 oktober 1850 opgericht als “Liederentafel” en in 1862
omgezet naar harmonie. De naam “Phileutonia” kan het beste worden uitgelegd als: “Vrienden met de juiste toon”. In 1910 verleende
de toenmalige Koningin Wilhelmina aan de harmonie het predicaat
“Koninklijk” omdat Phileutonia zich jarenlang zeer verdienstelijk
had gemaakt voor de Helmondse gemeenschap.
Momenteel zijn er ruim 200 leden die zich in de diverse geledingen bezig houden met het maken van muziek. Van kinderen vanaf
ongeveer 8 jaar, die kennis maken met harmoniemuziek en –instrumenten terwijl ze blokfluit leren blazen tot onze 6 ‘oudste’ leden
die reeds langer dan 50 jaar lid zijn. Dit maakt dat Phileutonia een
grote en gezellige muziekvereniging is.
Naast de concerten die door Phileutonia worden gegeven, worden
ook regelmatig concertreizen gemaakt. Deze reizen zijn niet alleen een muzikale uitdaging, maar bevorderen ook de persoonlijke
contacten tussen de muzikanten van de verschillende landen en
verenigingen. Eén van de hoogtepunten in het verenigingjaar is het
jaarlijkse feest van de Royal Phileutonia Proms, dit jaar voor de zeventiende
keer georganiseerd. Dit evenement is
voor iedereen bij Phileutonia een
weekend waar naar wordt uitgekeken, waar hard voor gewerkt wordt
en waarvan iedereen geniet.

De Slagwerkgroep
De Slagwerkgroep van Phileutonia is een club (doorgaans jonge)
enthousiastelingen die samen graag een mooi stukje muziek maakt
en dit onder leiding van hun zeer gedreven dirigent Menno Bats.

Dat hierbij alles als slagwerkinstrument kan worden gebruikt, is
hen niet onbekend. Zij beheersen de klassieke technische instrumenten als (Schotse) snaredrums, bassdrums en pauken, maar ook
de minder bekende zoals bijvoorbeeld de quica, beter bekend als
de foekenpot. Ze hebben zelfs al eens olievaten, vuilnisbakken en
basketballen als instrument gebruikt. Ook melodische instrumenten zoals de xylofoon en de vibrafoon schuwen ze niet. Alles wat zij
ten gehore brengen is van hoog
niveau: in 2006 behaalden zij de
eerste prijs met wimpel op het
concours in de eredivisie (voor
slagwerkers de hoogst bereikbare divisie). Kortom, een mooie
club met gevarieerde muziek op
hoog niveau!
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De Tikgroep
De Tikgroep van de KSH Phileutonia
bestaat uit 10 jeugdige leden die iedere
week één uur repetitie hebben. Ze oefenen
om goed samen te kunnen spelen én het
bespelen van diverse slagwerkinstrumenten.
Dit kunnen gestemde, zoals een xylofoon,
of ongestemde instrumenten, zoals kleine
en grote trom, zijn. Buiten deze Tikgroep zijn nog jeugdleden in
opleiding die later in deze groep instromen. Alle kinderen zitten
nog op les, deze wordt individueel gegeven.

Het Pieporkest
Wanneer leerlingen van de K. S. H. Phileutonia anderhalf tot twee
jaar muziekles hebben gehad, mogen ze mee gaan spelen in het
Pieporkest. Daarin leren ze samenspelen en ervaren ze hoe fijn het
is om samen muziek te maken. Het Pieporkest heeft niet alleen een
muzikale functie maar ook een sociale. Er ontstaan dan ook vaak
vele vriendschappen. Door al snel in het Pieporkest mee te gaan
doen, krijg je het echte ‘Phileutonia-gevoel’. De meeste leerlingen
worden daardoor nog enthousiaster.

Het Philbee orkest
De leerlingen van KSH Phileutonia kunnen tijdens hun opleiding
steeds verder doorschuiven tot ze uiteindelijk in het grote
harmonieorkest mogen gaan spelen. Na de AMV opleiding en
het Pieporkest of Tikgroep komt de mogelijkheid om in het
opleidingsorkest Philbee te spelen. Een inmiddels volwaardig orkest
waarin zowel jonge als iets minder jonge mensen hun muzikale
talent kunnen laten horen.
Het Philbee orkest staat al een aantal jaar onder leiding van Adri
Tempelaars die het orkest tot steeds mooiere prestaties weet
te brengen. Hoogtepunten zijn de muziekreizen naar Frankrijk
en Turkije. Vaste concerten staan ook op de agenda zoals het
jaarlijkse Kerstconcert in de kapel van het Elkerliekziekenhuis.
Het afgelopen jaar werd voor het eerst samengewerkt met het
Helmonds Slavisch Koor zodat een drieluik van concerten kon
uitgevoerd worden waarbij ook de O.L.V. kerk bij de Mariaschool
en het St. Trudo kerk in Stiphout gevuld werden met prachtige
klanken. De samenwerking smaakte naar meer!

Het Pieporkest start na de zomervakantie met nieuwe leerlingen
en werkt gedurende het schooljaar toe naar het afsluitend
concert tijdens de Royal Phileutonia Proms. Ze hebben andere
jaren al gespeeld met Samba Salad en Peer de Graafmachine. Dit
jaar spelen ze met de Hippe Gasten. Het is elk jaar weer een
hoogtepunt waar leerlingen, dirigente en de hele familie veel
van genieten.
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De dirigenten
Tom Koster studeerde trombone en HaFa-directie aan het Fontys
Conservatorium bij Henri Aarts en Hardy Mertens. Diverse masterclasses en directielessen brachten hem bij het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht. Bij KSH Phileutonia werkte hij ondermeer met artiesten
als Geert Chatrou, Ellen ten Damme en het Nederlands Blazers
Ensemble. Ook Edsilia Rombley is geen onbekende voor hem en met
zijn eigen arrangementen zal het een spetterende avond worden.
Menno Bats studeerde aan het conservatorium van Amsterdam.
Ook hij volgde diverse masterclasses, ondermeer bij Keiko Abe,
en Graham Johns. Na een periode als paukenist bij het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht heeft hij nu een vaste aanstelling als
slagwerker/percussionist bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Zijn brede muzikale interesse in vele genres, en specifiek in
het slagwerk probeert hij sinds 2005 met veel enthousiasme over
te brengen op zijn favoriete slagwerkgroep, die van Phileutonia.

Het Harmonieorkest
Het harmonie-orkest van Phileutonia bestaat
uit zo’n zestig muzikanten, die allemaal minimaal
op C-niveau presteren. Met een gevarieerd
programma, aangepast aan de gelegenheid,
het publiek en het soort concert is het altijd
genieten geblazen. In de loop van een jaar
is het harmonie-orkest bij verschillende
gelegenheden te beluisteren.
Het harmonie-orkest speelt onder de
bezielende leiding van Tom Koster. Op een
enthousiaste wijze weet Tom het orkest te
motiveren om samen met plezier een hoog
niveau te bereiken. Dat werd vorig jaar nog
eens benadrukt door deelname aan het
KNFM concours in Zaandam met de stukken
Awakening, La Quintessenza en Bulgarian Dances.

Adri Tempelaars begon zijn muzikale loopbaan als 10 jarige op
de klarinet bij het Helmonds Muziek Corps. Na zijn middelbare
schoolperiode studeerde hij ondermeer HaFa-directie aan het
Brabants Conservatorium te Tilburg. Naast een tweetal andere
orkesten dirigeert hij sinds september 2008 het Philbee orkest.
Naast Tom, Adri en Menno heeft KSH Phileutonia nog een tweetal
dirigenten die de jongste jeugd enthousiast begeleidt in een mooie
muzikale carrière: Esther Warmerdam en Jan van der Sommen.
Beide zijn al vele jaren lid en zo door muziek gegrepen dat ze
dit graag door willen geven aan de jeugd.
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De Phillies

De Sponsoren

De Phillies begon als een idee
van een groep jeugdige enthousiaste muzikanten van KSH
Phileutonia. Zij wilden graag
naast de harmonie een dweilkapel formeren. Ze begonnen in 2007 als ‘jeugdkapel’ maar al
gauw werd de naam ‘de Phillies’ gekozen. Sindsdien is er veel
veranderd. Zo zijn de lichtblauwe polo’s en witte broeken ingeruild voor felgekleurde trainingspakken. Bovendien wordt
de muziek de laatste jaren niet meer gekocht, alles wordt nu
door muzikaal leider Twan Koolen geschreven. De laatste twee
jaar zijn de Phillies erg actief en regelmatig te bewonderen op
kapellenfestivals door het hele land.

Royal Phileutonia Proms Kapellenfestival
De Proms wordt voor het eerst uitgebreid met een Kapellenfestival. De Phillies zijn gastheer en organisator van deze muzikale
dag, waarop de deelnemende kapellen om de prijzen strijden in
de leut- en wedstrijdklasse. De Warande is natuurlijk een prachtig
decor en het biedt voldoende ruimte voor de verschillende podia.
Elke kapel krijgt de mogelijkheid zich meerdere keren te laten horen voor een deskundige jury maar ook u kunt uw favoriet helpen
via de overal verkrijgbare stemformulieren. Deze kunt u inleveren bij de stembussen op de jurytafels. Aan het eind van de dag
worden de winnaars en publieksfavoriet bekend gemaakt. We
hopen samen met u een geweldig succes te maken van de
eerste editie van het Royal Phileutonia Proms
Kapellenfestival!

A2X BV

Geen Royal Phileutonia Proms zonder onze
sponsoren en facilitysponsoren.
Hartelijk dank voor uw steun!
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Bedankt voor uw bezoek en tot volgend
jaar op 29 en 30 juni 2013!
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