Beste muzikanten,
De Phileutonia & Friends-commissie is erg druk bezig met de organisatie van het muziekfestijn van
17 juli aanstaande. En zoals jullie hierna kunnen lezen geldt dat ook voor de andere verenigingsleden.
Er is inmiddels een programma samengesteld dat we hierbij aan jullie willen presenteren, zodat
iedereen alvast een inkijkje krijgt in wat de andere orkesten aan het voorbereiden zijn. Het ziet er
naar uit dat het een spetterende middag gaat worden!
Rest nog een huishoudelijke mededeling. De organisatie gaat er van uit dat de orkesten er zelf voor
zorgdragen dat alle muziekinstrumenten met lessenaars naar en van de Warande worden vervoerd.
Er kan gebruikt worden gemaakt van het vrachtwagentje van Van der Lande, maar dat moet wel van
tevoren worden aangevraagd bij de commissie (blanchefleur@jilderda.nl).
We wensen een ieder veel plezier met de voorbereidingen!

Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 Rimboband
12.45 Applaus
13.15 Pieporkest, Tikgroep & de Hippe gasten
14.15 de Funfare
14.45 Slagwerkgroep & PhilBee
16.15 de Funfare
16.45 Harmonieorkest
18.15 After party door Catstown Jazz
Rimboband
De traditie blijft. Al jaren opent de Rimboband ons muzikaal feest in de Warande. Ook dit jaar maken
we graag ruimte op het podium voor dit bijzondere orkest uit Helmond en omstreken. Bijzonder
stemmige muziek van bijna 60 muzikanten met een verstandelijke beperking. Een vriendschap die
Phileutonia koestert!
Applaus
O.l.v. Toine Slaats
De kapel van jeugdige Phileutonia-leden. Een muzikaal uitstapje naast het muziek maken in een van
de orkesten die de vereniging rijk is. Met eigen repertoire-keuze en een eigentijdse performance het
visitekaartje van Helmond.
Pieporkest, Tikgroep & de Hippe gasten
o.l.v. Esther Warmerdam & Jan van der Sommen
Het pieporkest is het orkest waarin muzikanten in opleiding een plek vinden om samen muziek te
maken. Dit keer in samenwerking met de Hippe Gasten. Festival, popzaal, theater, Piet met de leren
jas, opa met de witte pet, de kwajongen van hiernaast, Jan met de korte achternaam en alle

kinderen; Hippe Gasten is voor iedereen en zo flexibel als Barbapapa. Ooit opgericht als band voor
oudere kinderen die het stadium van K3 zijn ontgroeid, maar ondertussen zijn ze meer en meer een
familieband geworden.
Slagwerkgroep & PhilBee: Dans!
O.l.v. Menno Bats & Adri Tempelaars
Een mooie samenwerking tussen twee geledingen van de Koninklijke uit Helmond. Het
opleidingsorkest en de beste slagwerkers slaan de handen ineen om de Warande te laten swingen.
Samen brengen zij een concert met als thema Dans! Opzwepende mambo-beats, en melodische
virtuositeit. Afgewisseld met klassieke walsen of foxtrot. Overgaand in een blazerssectie in bigbandstijl. Alle dansen komen voorbij. Met als solisten op zang … en Paul Nielen. Een ding is zeker: stilzitten
is geen optie.
De Funfare
De FUNFARE is een minifanfare van slechts 3 (!) personen. Slagwerk, sousafoon, veel zang en
saxofoon of lyra. Het ideale komisch muzikaal vermaak wanneer onze podiumcrew het podium
ombouwt.
Harmonieorkest: all the American way!
O.l.v. Dirk van de Weijer
We gaan all the American way!!!
Na een geweldige opening van het koper met de Fanfare of the Common Man gaan we op zoek naar
de American Dream. De Helmondse zanger Maarten van de Weijer zal een aantal grote hits van
de Frank Sinatra vertolken. Ook mogen de geweldige invloeden van Zuid-Amerika niet ontbreken op
dit concert. Jules van der Loo zal een deel van het altsaxofoon concert van Milhaud vertolken. Een
concert met flamboyante ritmes, spetterend koper, dromerig houtklanken en Amerikaanse
bluf. Kortom: All the American way!!
Catstown Jazz
Jazzband met roots uit Helmond en zij komen uit Emmen.

