Movies in concert
Zondag 22 april, 15.00u
Muziekgebouw, Eindhoven

o.l.v.
m.m.v.

Matty Cilissen
Renée van Wegberg
Studenten Audiovisuele Vormgeving SintLucas

Voorwoord

Dit concert is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen de
Philips Harmonie en het SintLucas College Eindhoven.
Maakt muziek de film of maakt de film de muziek? Tijdens dit concert kunt u
daar zelf een oordeel over vellen. De studenten van de richting Audiovisuele
Vormgeving van het SintLucas College hebben
hun creativiteit rijkelijk laten vloeien om de filmmuziek te voorzien van beelden die volgens hun
gevoel bij die muziek horen. In aanloop naar dit concert hebben de studenten
een repetitie bezocht omdat de meesten niet bekend waren met het fenomeen
harmonie-orkest en hier ook een geheel verkeerd beeld van hadden. Enkele
muzikanten van de Philips Harmonie hebben op hun beurt weer de leerlingen
ondersteund en op weg geholpen met hun project.
Een mooie en vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en cultuur: het
zal zeker een zeer verrassende middag worden! De Philips Harmonie staat
natuurlijk weer onder leiding van Matty Cilissen en onze soliste vandaag is de
prachtige Renée van Wegberg.

Programma
Movies in concert voor de pauze

Philips Harmonie o.l.v. Matty Cilissen
Presentatie Perry Muijsers
20th Century Fox Fanfare

Newman

Star Wars Saga

Williams

Out of Africa

Barry (de Meij)

Jurassic Park

Williams

Pepijn van der Velden, Niels Leuwerink, Jasmin van Emmerloot en Iris Kremer: “Onze
video pakt de kern van Star Wars, het gevecht tussen goed en kwaad, het conflict, maar
ook de blans; niet alleen van buiten maar ook de innerlijke strijd in mensen.”

Ryan Crins en Daan van Alphen: ”Onze film is bedoeld om aan te tonen dat je Nederland
écht niet hoeft te verlaten om mooie uitzichten te zien!

Luke Oosterbaan, Julia Lentz en Iris Schonewille: “Een eerbetoon aan het werk van
Steven Spielberg waarbij we gebruik maken van zijn soortgelijke technieken.”

My heart will go on (Titanic) Horner

Jasper van de Zande en Luuk Sieben: “Onze video is gebaseerd op de sfeer en kleuren
die voorkomen in de film Titanic.”

Lawrence of Arabia

Jarre (Reed)

Charles Chaplin

Peeters

Ian Weldam en Sam Verstraten: “Onze animatie heeft een vrij simpel maar uniek idee.
Wij laten door het gebruik van een lowpoly een scene uit de film zien. De driehoekjes
komen langzaam bij elkaar en beginnen de scene te vormen. Het doel is om de kijker
af te laten vragen wat er zich nou precies afspeelt tot het einde van de clip.”

Görkum Gülmez en Marnix Darwinkel: “Met behulp van moderne edit-technieken geven
wij Charlie Chaplin z’n films een nieuw jasje.”

Programma
Movies in concert na de pauze

Indiana Jones

Williams

Mask of Zorro

Horner (Grevenbroek)

Kay Hillman en Tom van Zutphen: “Onze insteek van de film is om vooral het mysterieuze,
avontuurlijke gevoel van de films over te brengen waarmee we de muziek willen versterken. We laten opbouwend objecten zien om de kijker nieuwsgierig te maken en zelf te
laten “ontdekken” waar ze naar kijken. De schatkamer als eindshot voelt als een mooie
en indrukwekkende afsluiting van de ontdekkingsreis.”

Pien Gommers en Sema Arkaz: “De eigenschappen van de karakters en de sfeer van de
film hebben we terug laten komen in onze beelden.”

Mission Impossible Theme Schifrin (Mashima)

Julia Rodenburg en Meng Ju van de Sande: “Ons idee is om kleine elementen uit de film
te laten zien op een mysterieuze manier. Hiervoor hebben we in de studio’s gewerkt.

Oblivion (Henry IV)

Piazolla (Pusceddu)

Pirates of the Caribbean

Badelt (Wasson)

Pearl Harbor Theme

Zimmer (van Haegenberg)

Kyma Ligtelijn en Jip Bossink: “We wilden het totaal anders aanpakken dan de anderen;
we wilden de film heel dromerig maar ook heel raar maken zodat het de aandacht trekt.
Zo ontstond onze blik op Oblivion.”

Dirkje van de Hoven en Joey van de Broek: “Het karakter van de muziek wordt versterkt
door het close-up-filmen van sterke personages in een dans.”

Myrthe Blommaert en Jeffrey Geurts: “Een schets van up en downs. Kleur en geen kleur,
rust en onrust. Positief en negatief. “We started, had a breakdown, enjoy.”

James Bond on Stage

Wouter Schuuring, Charlotte Estourgie en Maurits Prinsen: “Wij hebben met veel plezier
aan deze opdracht gewerkt en er veel tijd ingestopt. Wij hebben verschillende verhaaltjes
gemaakt en deze dmv een overgang aan elkaar vastgemaakt. We hebben het filmisch
gefilmd waardoor de link met James Bond behouden blijft.”

Gonna Fly Now (Rocky)

Reijmersdal

Bruni van den Biggelaar en Maartje de Bruijn: “Met behulp van school en klant hebben
we iets gemaakt wat we nog nooit eerder hebben geprobeerd. Geheel abstract! Een
spektakel voor je ogen!”

De Philips Harmonie
Bedrijfsorkest

Opgericht in 1911 als bedrijfsorkest is de Philips Harmonie intussen uitgegroeid
tot een van de betere amateurmuziekgezelschappen van Europa. Bij talloze
gelegenheden in binnen- en buitenland heeft het orkest een belangrijke
ambassadeursfunctie voor Philips en Eindhoven vervuld. Door het grote
enthousiasme en de kwaliteit van de muzikanten ontwikkelde het orkest zich
snel tot een symfonisch blaasorkest van internationale allure dat met
topamateur-musici een zeer gevarieerd programma brengt. Het orkest staat
alom bekend om zijn veelzijdigheid, professionaliteit en ﬂexibiliteit.
Sinds april 2008 staat het orkest onder
leiding van de Belgische dirigent Matty
Cilissen. Onder zijn leiding heeft het
orkest meerdere mooie, grote
projecten uitgevoerd, zoals de West
Side Story, Maestro Brainport en de
première van de Vierde Symfonie van
Johan de Meij. Regelmatig treedt het orkest ook op als begeleidingsorkest van
zangsolisten. Zo hebben ze onder andere samengewerkt met Guus Meeuwis,
William Spaaij, Bastian Ragas, Kim-Lian van der Meij, Laura Fygi en Jim Bakkum.
Ook in het buitenland is het orkest een graag geziene gast: in 2016 had de
Philips Harmonie de eer om de Innsbrucker Promenadenkonzerte af te sluiten,
en in de zomer van 2017 trad het orkest op bij de Princely Liechtenstein Tattoo.
Oktober 2017 concerteerde de Philips Harmonie samen met het Nationaal
Jeugd Harmonie Orkest in Arnhem ter gelegenheid van de heroprichting van
het NJHO.
De Philips Harmonie houdt van een uitdaging. Ons repertoire bestaat uit een
breed scala aan muziekstijlen, in diverse smaken. Binnen drie maanden
studeren de muzikanten een programma in. Ze zijn dan ook niet alleen fanatiek
tijdens de repetities, ook thuisstudie en discipline nemen ze heel serieus.
Flexibiliteit en enthousiasme staan garant voor muziek op hoog niveau. Dit
alles combineren we natuurlijk met veel gezelligheid en plezier. Zo komen we
tot spraakmakende producties waar jong en oud van geniet.
Het orkest repeteert op maandagavond van 19.30 tot 22.30 uur in het Evoluon.
Heb je interesse om mee te doen? Kom dan eens vrijblijvend luisteren of stuur
een e-mail naar onze secretaris: info@philipsharmonie.nl

Matty Cilissen
Chef dirigent

Matty Cilissen (1976) kreeg al op 6-jarige leeftijd zijn eerste muzieklessen. Hij
volgde diverse muziekopleidingen: aan de conservatoria van Brussel, Gent,
Antwerpen, Maastricht en het Lemmensinstituut te Leuven. Als hoofdvakken
koos Matty: directie (bij onder anderen François De Ridder, Jan Cober, Dirk de
Caluwé, Norbert Nozy, Jan Hadermann, Dirk Brossé en Jan Van der Roost) en
dwarsﬂuit/piccolo (bij onder anderen Gaby Van Riet en Wim Tonnaer).
Matty behaalde maar liefst vier masterdiploma’s,
waaronder het masterdiploma orkestdirectie
(Cum Laude) en het masterdiploma symfonische
orkestdirectie (Cum Laude). Daarnaast studeerde
hij muziekgeschiedenis, orkestratie, percussie,
klassieke en 20e-eeuwse vormanalyse, harmonie,
contrapunt, kamermuziek en muziekfilosofie.
In de wereld van de symfonische blaasmuziek was Matty al op zeer jonge
leeftijd erg succesvol als dirigent. Op onder andere het Wereldmuziekconcours
te Kerkrade, het TEMA Tielen Concours, een wedstrijd voor lichte muziek en
entertainment en het Certamen te Altea (Spanje) behaalde hij dan ook
verschillende laureaatstitels. Ook behaalde hij de hoogste artistieke resultaten
van alle deelnemers in het teken van de toelatingsproeven Officier Kapelmeester
bij de Belgische Defensie. In de zomer van 2017 werd hij wereldkampioen in de
Concertafdeling met Harmonie Sint Petrus en Paulus op het WMC 2017 te
Kerkrade. Sinds 2008 is Matty Cilissen chef-dirigent van de Philips Harmonie.
Daarnaast is hij dirigent van Koninklijke Muziekkapel van de Belgische
Luchtmacht en van een aantal andere gerenommeerde orkesten.

Renée van Wegberg

Renée van Wegberg zal de zang voor haar rekening nemen. Renée is zeer
bekend in de musicalwereld en heeft al diverse mooie rollen voor haar rekening
genomen. In maart 2012 was Van Wegberg te zien in het galaconcert Musical
Classics in Ahoy, zij was één van de solisten in dit avondvullende programma in
Ahoy Rotterdam. In 2012 en 2013 was zij te zien
in het stuk De Vagina Monologen. Zij speelde afwisselend met andere actrices
in deze voorstelling. In maart 2013 speelde Van Wegberg de rol van Maria
Magdalena in de Jesus Christ Superstar concertante. In 2018 won Van Wegberg
de Musical Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical voor
haar vertolking van Liesbeth List, in de gelijknamige musical over het leven van
de chansonnière.

Foto Renée van Wegberg: Mischa Muijlaert

Orkest
Huidige bezetting

Dwarsﬂuit
Audrey Staaks
Annemieke Lukassen
Marieke de Greef
Thea Schellekens
Alt Saxofoon
Bas Dietzenbacher
Bram van der Sanden
John Sletterink
Luuk Meeuwis
Paul Yntema
Toon Schellekens
Hoorn
Boudewijn Aerts
Dennis Weijers
Erik Jongen
Geert Dohmen
Hans Rensen
Nicole van Eert
Laurent Marboeuf
Hobo
Karien Wertz
Meng-Yun Hung
Tenor Saxofoon
Aard van Heerebeek
Minette Lommers
Trombone
Ben van den Biggelaar
Chris de Baat
Gerard Boudewijns
Ludo Gerits
Pieter Loyen
Ruud Roijen

Klarinet
Amy Ebberink
Angelique Rentmeester
Arnold Bosch
Jan van Moorsel
Jenny Grootens
Juan Froon
Karen van der Muuren
Luuk van Buul
Marjon van den Eijnde
May van den Munckhof (CM)
Michel Hubens
Milou Dwars
Nicole Vonk
Willem Knapen
Wouter Scharpach
Fagot
Louise Leijendeckers
Percussie/Slagwerk
Arian Luijten
Henk Schellekens
Jeroen Geevers
Richard van der Heijden

Bariton Saxofoon
Maaike van der Sangen
Trompet
Christian Hermans
Harold Geurtjens
Harold Lenssen
Luka Vromans
Pieter Melisse
Ronald Ligthart
Tristan de Groot
Basklarinet
Jo Pelzer
Bastuba
Bart Spee
Charles Verschaeren
Luc Geraats
Euphonium
Manfred Bogers
Martien van den Broek
Ruud Ritzen

Concerten
Programma 2019 - 2020

Zaterdag 29 juni
Musical Sing Along, Wim van Doorne Muziekkiosk
De Philips Harmonie speelt vanaf 20.00 uur.
Met medewerking van verschillende artiesten. Entree 5 euro

Woensdag 18 september
Bevrijdingsdeﬁlé Centrum Eindhoven
Zondagmiddag 15 december
Kerstconcert (onder voorbehoud)
Zondag 19 januari 2020
Nieuwjaarsconcert TU/e
Maandag 13 april 2020
Concertante uitvoering La Traviata
In het Muziekgebouw Eindhoven

Meer info via onze website www.philipsharmonie.nl en facebook

Word vriend!
En steun de Philips Harmonie

De Stichting Vrienden van de Philips Harmonie bestaat uit vrienden
die de Harmonie een warm hart toedragen. De vrienden leveren een
belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de Philips Harmonie, zoals extra
financiële middelen voor aanschaf en onderhoud van instrumenten en het
ontwikkelen en organiseren van vernieuwende en inspirerende programma’s.
Als vriend wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Philips
Harmonie en geniet u extra voordeel bij de kaartverkoop. Hoe meer u bijdraagt
hoe meer voordelen wij u bieden.
U kunt ook een eenmalig bedrag overmaken op bankrekening:
NL38 INGB 00 01 22 04 69 t.a.v. Stichting Vrienden Philips Harmonie.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Willem Knapen.
Mobiel: 06-53 79 66 22
E-mail: knapenw@gmail.com
Kijk op onze website voor alle mogelijkheden en volg ons op Facebook:
www.philipsharmonie.nl
www.facebook.com/philipsharmonie
Contact en verdere info:
E-mail: info@philipsharmonie.nl
pr@philipsharmonie.nl

Comité van aanbeveling

Peter van den Berg
Voorzitter Rode
Kruis Eindhoven e.o.

Johan de Meij
Componist en
dirigent

Rob van Gijzel
Burgemeester
van Eindhoven
2008-2016

Guustaaf Savenije
Alg. directeur VDL ETG
Adj. directielid VDL Groep

Harry Hendriks
Directievoorzitter
Philips Benelux
2002-2012

Wim Vringer
Directeur Muziekgebouw
Frits Philips Eindhoven

Cindy de Koning
Presentatrice
Brabant Nieuws en
Regionieuws NOS
Journaal

(Patrick Meis Fotograﬁe)

De Philips Harmonie bedankt
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door:

Bij Bazelmans AV willen we jouw
verwachtingen overtreffen. Dat doen
we door het leveren van state-of-theart oplossingen voor licht, beeld en
geluid. Zowel door verhuur als vaste
installaties. We werken met high-end A-merken en enthousiaste, innovatieve
vakmensen. De succesfactor van Bazelmans AV zit in het horen, zien en voelen.
Spektakel kun je maken, maar moet je bovenal beleven. Dus richten we ons op
de zintuigen van jouw publiek. We prikkelen, verrassen en vermaken.
Bazelmans garandeert jou de ultieme beleving… telkens weer

CKE is het Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie
in Eindhoven. Ons doel is om mensen van alle leeftijden
op verschillende manieren en niveaus in aanraking
te brengen met actieve kunstbeoefening en cultuureducatie.
Dat doen wij met een vrijetijdsaanbod voor muziek, dans,
beeldende kunst, fotografie, theater, musical en schrijven
binnenshuis, maar ook daarbuiten zijn we zeer actief. CKE werkt op het
gebied van cultuureducatie samen met vele scholen in het primair en voortgezet
onderwijs, met andere culturele instellingen, met zelfstandige vakdocenten en
kunstenaars en op het gebied van buurtcultuur met maatschappelijke partners
zoals wijkcentra, zorginstellingen en woningcorporaties.
Ook zijn we in Eindhoven het expertisecentrum voor amateurkunst. We
stimuleren, ondersteunen en adviseren amateurkunstverenigingen en verwerken namens de gemeente Eindhoven hun subsidie aanvragen, die door een
onafhankelijke commissie worden beoordeeld.

Stichting Vrienden van de Philips Harmonie

