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RPP 2014: Proms nieuwe stijl
In september 2013, met de laatste tonen van
het Royal Phileutonia Proms 2013-concert
van ons harmonieorkest met Joris Linssen
nog in de oren is de Promscommissie
weer gestart met de organisatie van de
volgende editie: RPP2014!
Waar het om gaat
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• we vormen één grote
muzikale familie; muzikanten
van Phileutonia en zoveel
mogelijk bezoekers
• de vereniging laat van zich
horen
• we brengen een aansprekend
programma voor een groot
publiek dat uitdagend is
voor de muzikanten
• we bieden een podium voor
alle orkesten
• we vormen een hechte club
met de vele vrijwilligers.
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Op zondag 6 juli begint het programma
om 12.30 uur met optredens van alle
orkesten en gastmuzikanten. In ieder geval
zal de Rimboband, dat haar
35 jarig bestaan viert, weer
een optreden verzorgen.
Daarnaast is er ruimte voor
gelegenheidbands,
koperensembles of andere leuke
muzikale hoogtestandjes tijdens
de podiumwisselingen. Over het
volledige programma meer in
de volgende nieuwsbrief.

^ 4Tune Entertainment

De RPP 2014 wordt om
18.30 afgesloten met een
afterparty met een d.j. en een
straattheater-muziekact.

Vernieuwend

Zorg dat je er bij bent

Er is weer gekozen voor een tweedaags
evenement maar deze keer in twee wat
meer compacte stukken. Het programma
voor zaterdagavond 5 juli heeft een
compleet nieuwe opzet: een muzikaal
spektakel met interactie met het publiek.

Het compacte programma op de zondag
samen met de geweldige muzikale happening
op zaterdagavond nog in het hoofd van
vele bezoekers gaat ons inziens zorgen
voor een continue vol terrein waarbij we de
RPP-bezoekers vasthouden tot en met de
afterparty.
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Monique van den Nieuwenhof

een nieuwe traditie: “Heel Helmond Zingt”.
De avond begint om 20.00 uur. Om 20.30 uur
volgt het optreden van het Harmonieorkest
“Phileutonia and Friends” tot 22.30 uur.

Heel Helmond Zingt!
Op het programma staat een optreden van
4Tune Entertainment en zo ontstaat mogelijk

Wij hebben er als Promscommissie zin in en
hopen jullie met deze nieuwsbrief ook al een
beetje enthousiast te maken.
RPP 2014, kom maar op!

Zaterdag 5 juli
20h00 - 22h30 “Heel Helmond Zingt”
4Tune Entertainment, Harmonieorkest en Friends
Zondag 6 juli
13h30 - 18h30 Doorlopend programma met o.a.
De Rimboband, Pieporkest, Tikgroep, Slagwerkgroep en Philbee samen met
De Kinderband, PABO-koor, DJ Pepe M en saxofonist Peter Schmidt
18h30 - Verrassende After Party

RPP2014: meer veranderingen
Elk jaar probeert de Promscommissie met
aantrekkelijk vormgegeven flyers, posters en
programmaboekje aandacht te trekken voor
de RPP. Sjoerd Raaijmakers was de grondlegger voor de huisstijl van de afgelopen
jaren die slechts op
detail nog verfijnd
rande Helmond
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Ook het RPP logo zal
hetzelfde blijven. Wat
wel verandert, zijn de
flyers, posters en het
programmaboekje. Een tipje van
de sluier lichten we hier graag op...

Het was voor mij,
Willem, eenvoudig
de al bestaande
bestanden
aan
te passen voor
het nieuwe jaar.
Hoewel, in de
edities waarin
samengewerk t
werd met de Samenloop voor Hoop stichting
was het wel wat uitdagender.
Afgelopen jaar werd besloten dat de RPP
nieuwe stijl ook van een ander jasje voorzien mocht worden. Van huis uit ben ik geen
grafisch vormgever of dtp-er dus dat is een
hele nieuwe uitdaging. Aan deze nieuwsbrief
hoefde gelukkig niets veranderd te worden.

Geen RPP2014 zonder vrijwilligers!
We kunnen met trots terugkijken op de 2013
editie van de Royal Phileutonia Proms. Dat
zetten wij er als vereniging met z’n allen toch
maar mooi ff neer! En over niet al te lange
tijd staat editie 2014 voor de deur...
Vorig jaar was het voor mij, Monique, in de
aanloop naar de RPP als commissie-lid belast
met de vrijwilligers behoorlijk spannend kan
ik jullie zeggen. Of het op de dag zelf wel echt
helemaal rond zou komen bijvoorbeeld!
En natuurlijk komt het op de dag zelf goed,
dan is iedereen er en heeft eenieder het
Phileutonia-hart op de juiste plaats en
dan verdwijnen alle mogelijk voorziene
problemen als sneeuw voor de zon. Maar het

zou mij een hoop stress en nachtrust schelen
als jullie dit jaar met Janny en mij de lijst
met vrijwilligers-taken ruim voor de PROMs
zouden willen invullen.

Geef je op als vrijwilliger
voor de RPP2014!
Wij zullen deze lijst natuurlijk tijdig aan jullie
presenteren en jullie zo deelgenoot maken
van de voorpret op weg naar de RPP 2014!
Er is in ieder geval alvast één ding dat
jullie kunnen doen: blokkeer de zaterdagmiddag-en-avond (5 juli) en de hele zondag
(6 juli) in jullie agenda!

