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Nagenieten!
Een bijzonder enerverend Proms jaar,
zo vat de Promscommissie de 19e editie
samen. Een nieuwe samenstelling van
de commissie, een nieuw element ‘Heel
Helmond Zingt’ en natuurlijk de vraag:
“wat doet het weer dit jaar?”

Om met het laatste te beginnen en daarna
direct op te houden: wat hebben we een
geluk gehad dat vrijwel alles onder redelijke
omstandigheden kon doorgaan. Drie uur stil
leggen zoals Pinkpop kunnen we ons niet
permitteren. Het blijft natuurlijk heel jammer
dat het Philbee orkest na de intensieve
voorbereidingen het concert niet heeft
kunnen afmaken. Voor sommigen van ons
kwam het daarom mooi uit dat de frustratie
er met de jeugdkapel Applaus uitgeblazen
kon worden.
Maar wat hebben we genoten! Het veelzijdige
programma, het harmonieorkest dat volledig
getransformeerd een spetterend concert
gaf maar ook de unieke samenwerkingen
bij de andere geledingen leverden één van
de mooiste Proms ooit. Alles waar we wel

invloed op hadden (buiten het weer) liep op
rolletjes. Moeilijke wissels op het podium,
opkomst van vrijwilligers, aan en afvoer
van instrumenten, opbouwen en afbreken
(we hadden nog nooit zo’n grote ploeg!)
Aardige gasten die blij waren een bijdrage
te kunnen leveren aan ons evenement en de
commissarissen die zowaar op zondag op
tijd aanwezig waren voor het concert van de
slagwerkgroep. Kortom wat willen we nog
meer...
En daar willen we gelijk op inhaken. Zonder
het vele werk van alle vrijwilligers maar
ook de vele, soms nachtelijke, uren van de
commissieleden zou dit niet kunnen. En de
geweldige bijdragen van onze sponsoren
moeten we ook niet vergeten. Gelukkig
konden we hen dit jaar al tijdens het
evenement op duidelijk zichtbare wijze voor
bedanken via het grote LED scherm.

Een
dirigentenwisseling,
de
nieuwe
orkestcommissies, en de wens van het
bestuur om het wat soberder te doen, zijn
maar een paar van de zaken die een Proms
zo complex maken. Gelukkig dat er dan veel

Nederland - Costa Rica
mensen pro-atief meedenken. Dat geeft
de Promscommissie de energie om al die
hobbels te nemen, zelfs die ene vanwege het
WK voetbal...
Op naar de 20e Proms!!!

Mooie momenten...

Bijzondere vrijwilligers
Sommige mensen leveren zo’n bijzondere
bijdrage dat ze apart genoemd mogen
worden. Iedere vrijwilliger heeft op zijn
of haar manier bijgedragen maar twee
mensen willen we graag in het zonnetje
zetten.
De positieve, oplossingsgerichte werkwijze
van Lambert van den Reek en Paul van Thiel
vielen op tijdens de voorbereiding van deze
PRoms. Hun inzet in woord en daad hebben
de commissie dan ook enorm geholpen.
Dank daarvoor!

Samenwerking
Voor het eerst werd het meezingspektakel
‘Heel Helmond Zingt’ georganiseerd
tijdens de Proms. Toen Harmonie Amicitia
van deze plannen hoorde, melden ze zich
direct enthousiast aan.

Een zelfde soort evenement had de Harmonie
ook al in gedachten ter ere van het 50 jarig
jubileum en waarom dan niet gezamenlijk?
Tenslotte zijn er al vele verbanden tussen de
beide Harmoniën.
De beide treinen werden op
één spoor gerangeerd en een
fijne samenwerking ontstond.
We wensen Amicitia een fijn
jubileumjaar!

Mooie momenten...

Ari de Kimpe: Kwaliteit boven kwantiteit
Beste dirigent, leden van ons mooie
korps, beschermheer, president en de
wijze heren van ons commissariaat.

nog eens extra bijzonder maakte. Het gezamenlijk Wilhelmus voor de interland tegen
Costa Rica was de kers op de taart.

Op de eerste plaats excuses aan onze president, beschermheer en medecommissarissen. In dit uitzonderlijk geval kon ik echt
niet anders dan om in deze aanhef het korps
en de dirigent eerst te noemen. Excuses hiervoor maar ik heb een kant van ons harmonieorkest gezien die ik voor onmogelijk hield
en waarmee ik dan ook totaal verrast werd.
Ik heb mij OREN uitgekeken wat natuurlijk
niet kan maar alleszeggend is. Onze Duitse
buren hebben hier een mooie uitdrukking
voor : “Schwung” en dit dan in elk opzicht.
Het enthousiasme en plezier droop er letterlijk vanaf en daarnaast was het kwalitatief
bijzonder hoogstaand.

Met het slagwerk is het altijd genieten. Ik
word positief gek van trommels, zo merk ik,
en zeker als dat telkens opnieuw met zoveel
bezieling gedaan wordt als dit onder leiding
van Menno altijd het geval is. Kippenvel
krijg ik daarvan en samen met de werkelijk
prachtige zang van het Pabo-koor maar
zeker ook die jongkies zonder meer een
ander hoogtepunt.
Ons Philbee orkest deed het zo goed dat
de hemelpoorten er zelfs voor opengingen
en dit dan letterlijk. Zo’n enorme plensbui
heb ik zelden meegemaakt en wat enorm
jammer.

En dan onze dirigent die onze harmonie
zo gedreven een totaal ander genre dan
we gewend zijn liet spelen als ware het
een showorkest. Ook in andere opzichten
maakt hij er een echte show van waarbij hij
niet schroomde om zelf prominent mee te
zingen en er dolenthousiast mee een feest
van te maken. Je talenten moet je gebruiken
zo staat in de bijbel geschreven en nou Alex,
want zo heet u begrijp ik, u hoeft zich wat dat
betreft geen zorgen te maken. Onze president Sander vertel ik wel eens gekscherend
wel eens dat het goed is om een beetje gek
te zijn want anders is het lastig om je in deze
“snelle” maatschappij staande te houden.

De organisatie was werkelijk perfect en
dit tot in elk detail en dan doel ik ook op
de enorme gastvrijheid die het geheel
uitstraalde. Leuke bediening op de terrassen
was nieuw en verrassend aangenaam. Een
heel groot compliment aan al onze vrijwilligers. Daar kunnen we trots op zijn.
Tot slot een welgemeend dank ook aan onze
club commissarissen en hun vrouwen. De
sfeer vond ik uitzonderlijk warm en goed.
Respect en met trots dank !!!

We moeten dit optreden echt nog een keer
herhalen waar we maar eens goed over na
moeten denken of dit bijvoorbeeld de week
na de afsluiting van het Caratseizoen niet
zou kunnen.
Uit de plaats die we voor Amacitia in hebben
geruimd vanwege hun jubileum bleek ware
zusterliefde. Menig commissaris bij ons heeft
daarnaast een innige band met één van onze
collega damescommissarissen aldaar wat dit

Tot twee keer toe als een verzopen kat thuiskomen was dit meer dan waard.
Een beste groet,
Ari de Kimpe

Mooie momenten...

Weergaloos!
Dat was de 19e Proms. Trots op alles wat
bereikt is en benieuwd naar wat er nog uit
voortvloeit. Ik wens jullie allemaal een hele
fijne zomervakantie en hoop iedereen weer
gezond en wel te zien eind augustus als we
weer enthousiast verder gaan.
Sander van der Lande
President K.S.H. Phileutonia

