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Programma
Het complete programma vind je op www.phileutoniaproms.nl

Zaterdag 20.00 - Harmonieorkest & Yvette Keijzers & Eric Moonen
Zondag 14.00 - Pieporkest & Tikgroep & de Kinderband

Zondag 16.00 - Slagwerkgroep & Zanggroep Pabo
Zondag 17.30 - Philbee & DJ Pepe M & Mr Saxsupreme & Fabio Holtappels

Rimboband - Tonny Wynands - Dr. Brass - Gipsy Mood - Slampampers  
Applaus - Amicitia - Lieke & Daan van Duppen - Rolando

De voorbereidende repetities

Met deze nieuwsbrief geven we jullie 
alle data, tijden en voorbereidende 
handelingen die met de komende  
Royal Phileutonia Proms op 5 & 6 
juli te maken hebben. Bekijk de  
informatie goed voor je eigen 
orkest(en). 

Voor de voorbereidende repetities met 
onze muzikale vrienden is het schema 
inmiddels bekend. Van belang is natuurlijk 
dat je zo veel mogelijk en op tijd de 
repetities bijwoont. Het moment om 
te zien hoe muzikale vriendschappen 
ontstaan en bijzondere samenwerkingen 
uitwerken.

Harmonieorkest
14 juni – 10.00/15.00 uur 

Extra repetitie
17 juni – 20.00 uur

Erik Moonen en Yvette Keijzers
24 juni – 20.00 uur  

Erik Moonen en Yvette Keijzers  en 
Combo: Gitaar, basgitaar en piano

1 juli – 20.00 uur  
Combo: Gitaar, basgitaar en piano

Philbee
10 juni – 18.30 uur  

Fabio Holtappels - Piano
17 juni – 18.30 uur   

DJ Pepe M en saxofonist  
Partick Schmidt (mr saxsupreme)

1 juli – 18.30 uur   
Fabio Holtappels  Piano

De promscommissie kijkt erg uit naar 
een mooie 19e editie van dit evenement.  
Jullie kunnen meehelpen ervoor te 
zorgen dat niemand dit weekend mist. 
Nodig je vrienden uit, verspreid de flyers 
vol enthousiasme en geniet vooral met 
ons mee.

Slagwerkgroep:
3 juli – 19.00 uur   

Generale repetitie met koor  
en band

Pieporkest en Tikgroep
24 juni – 19.00 uur  

Delegatie van De Kinderband  
(zang en piano)

Sound-checks
Concerten van een grote harmonie of 
slagwerkgroep, in de open lucht en 
met veel muzikale vrienden. Weinig 
geluidsmensen zijn zo kundig als Ted 
Willems, die dit al jaren perfect voor zorgt. 
Aan de hand van een technisch draaiboek 
en in overleg met promscommissie en 
dirigenten wordt dit nauwgezet voorbereid. 
Om een snelle doorloop rondom de 
concerten voor elkaar te krijgen is een 
soundcheck met alle leden belangrijk.  
Hieronder de tijden:

Zaterdag 5 juli
15.30    Philbee
16.15 Amicitia
17.00 Harmonieorkest



Nog een paar weken zijn we verwij-
derd van het grootste door vrijwilligers 
gedragen evenement in Helmond: de Royal  
Phileutonia Poms.
 
En wat voor een vacatures hebben we  
dit jaar.....
De opbouw begint op vrijdag met de mannen 
van Rooijakkers die de tenten komen zetten 
en de mannen van Van de Heuvel die het 
podium voor het Carat komen opbouwen. 
Er zijn dan allerlei hand- en spandiensten 
te verrichten en het is sowieso leuk om te 
komen kijken naar deze voorbereidingen.
Zaterdag komt het geluid van Ted Willems 
erbij en de verlichting van Van Lieshout. En 
voordat de sound-check kan plaatsvinden 
moeten er stoelen en lessenaars op het 
podium worden neergezet. Ondertussen 
zijn de kassa’s los en gaat de bar en de  
koffiebar open.

Op zaterdagavond hebben we Phileutonia-
handjes nodig voor in de beide barren 
(18+), voor de uitgifte-bar (16+) maar ook 
de bekerbrigade is onontbeerlijk want die 
zorgen ervoor dat het terrein er zondagoch-
tend niet als een slagveld uit ziet! Zeker nu 
we naast onze eigen mensen versterking 
krijgen van een groepje professionele obers 
wat voor veel extra drankverkoop gaat 
zorgen en extra werk voor de bekerbrigade.
En ook voor zondag gaan we de beide 
barren bemensen en is de bekerbrigade 
weer actief.
Op maandag is het tijdens de opruimwerk-
zaamheden lekker nagenieten van onge-
twijfeld weer een geweldige Proms.
 
Monique heeft velen van jullie al gesproken. 
Maar de vrijwilligerslijst is nog niet compleet. 
We hopen dat jullie je beschikbaarheid door 
willen geven.

Vrijwilligers

Nieuwe catering
Dit jaar hebben we de verzorging van de 
“inwendige mens” uitbesteed aan Pieter van 
Mierlo. Pieter is geen onbekende binnen de 
vereniging en ook geen onbekende op de 
Proms. Vorig jaar heeft hij nog de aanstu-
ring van de beide barren op zich genomen 
en ook deze keer zal hij dat deel weer voor 
zijn rekening nemen. Echter, dit jaar maken 
we op de Proms kennis met de culinaire 

kant van Pieter. Pieter gaat samen met zijn 
compagnon Floris Raaijmakers voor de 
koude en de warme hapjes zorgen. Met ons 
hopen we dat een groot deel van Helmond 
komt genieten van de culinaire uitspattingen 
van Pieter en Floris, met een drankje erbij 
wordt dat genieten van onze Royal Phileu-
tonia Proms jaargang 19 (!) in de Warande. 
We zien het al helemaal voor ons…


