
Zondag 7 oktober 

Muziek in het Evoluon 

15:00 uur Evoluon
Kaarten € 5,- aan de kassa 

olv Matty Cilissen 
mmv Franka van Dommelen, sopraan 

PHILIPS HARMONIE

Spaanse componisten 
in een 
Brabants zonnetje 



Spaanse klanken 
in het Evoluon 

Philips Harmonie speelt Spaanse componisten

Eindhoven - Het Evoluon maakt kennis met haar nieuwste bewoner, de Eindhoven - Het Evoluon maakt kennis met haar nieuwste bewoner, de 
Philips Harmonie. Sinds april repeteert het orkest op maandagavonden Philips Harmonie. Sinds april repeteert het orkest op maandagavonden 
in het mooiste gebouw van Eindhoven. En op zondagmiddag 7 oktober is in het mooiste gebouw van Eindhoven. En op zondagmiddag 7 oktober is 
het eerste concert van het orkest in de koepel van het Evoluon (15 uur).het eerste concert van het orkest in de koepel van het Evoluon (15 uur).

Voorheen repeteerde de Philips Harmo-
nie op de High Tech Campus en begin 
dit jaar is zij verhuisd naar het Evoluon. 
Het was toen al de bedoeling om 
concerten te gaan organiseren in de 
koepel of buiten bij de vijver. En zondag 
7 oktober is het dan eindelijk zover. 
Beroemde Spaanse componisten en 
bekende Spaanse melodieën zijn te 
beluisteren ter ere van de grote Spaan-
se gemeenschap in Eindhoven. Bizet, 
Navarro en da Falla zijn enkele van de 
componisten die deze middag voorbij 
komen. Opzwepende muziek waarbij 
het moeilijk is om stil te zitten en 
ontroerende melodieën onder leiding 
van Matty Cilissen en met medewerking 
van sopraan Franka van Dommelen.

Het orkest bestaat uit goede en fanatie-
ke muzikanten uit regio Eindhoven die 
op semi-professioneel niveau muziek 

maken van licht klassiek tot populair en maken van licht klassiek tot populair en 
houden van een uitdaging. Binnen drie houden van een uitdaging. Binnen drie 
maanden studeren de muzikanten een maanden studeren de muzikanten een 
programma in, hetgeen heel wat flexibiprogramma in, hetgeen heel wat flexibi-
liteit en fanatisme vergt, maar tevens liteit en fanatisme vergt, maar tevens 
zorgt het voor veel enthousiasme en zorgt het voor veel enthousiasme en 
plezier dat terug te horen is in de plezier dat terug te horen is in de 
muziek. Zou deze passie en plezier muziek. Zou deze passie en plezier 
komen omdat er bij diverse leden nog komen omdat er bij diverse leden nog 
een druppeltje Spaans bloed in de een druppeltje Spaans bloed in de 
aderen zit? Kom het zelf beluisteren en aderen zit? Kom het zelf beluisteren en 
kom genieten.

Kaarten € 5,- aan de kassa 
(kinderen t/m 12 jaar gratis entree) (kinderen t/m 12 jaar gratis entree) 
Meer info:
www.philipsharmonie.nl 
www.facebook.com/philipsharmoniewww.facebook.com/philipsharmonie


