
We Meet Again!
Zondag 13 maart, 15.00u
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

Dirigent: Matty Cilissen
Soliste: Sopraan Aylin Sezer



Van de voorzitter
Peter van den Berg 

Beste gasten van het Philips Harmonie Orkest,

De gevolgen van de coronabesmettingen lijken inmiddels over het hoogte-
punt heen. Althans, zo doen de cijfers vermoeden. Ook voor ons orkest was het 
een lastige periode. Met tussenposen is er fanatiek gerepeteerd, hebben we 
telkens weer gewenst elkaar de volgende week opnieuw te treffen, maar de 
meeste tijd moest het gezamenlijk repeteren toch weer worden afgezegd.
Thuis oefenen is toch anders dan met elkaar, onder leiding van onze fantasti-
sche dirgent Matty Cilissen en de dynamiek van het samenspelen te ervaren.

Niemand heeft stilgezeten en we laten ons niet uit veld slaan. Het bestuur heeft 
getracht een mooi programma voor 2022 in elkaar te zetten; ook al moesten 
we ons regelmatig aanpassen aan de weer veranderde regelgeving. De hand-
schoen is telkens weer met veel enthousiasme opgepakt en we hebben voor 
vandaag een prachtig programma voor u samengesteld waarbij ons orkest sa-
menwerkt met de geweldige sopraan Aylin Sezer. De titel van ons concert is 
“We Meet Again”. Ik denk dat we allemaal de strekking ervan begrijpen. Het 
orkest bruist, zit vol energie en heeft ontzettend veel ambitieuze plannen. We 
willen belangrijk zijn voor een bepalend stuk creatieve en artistieke diepgang 
van de Brainport regio. Daar willen we mensen uit diverse groepen bij betrek-
ken. Jong en oud, alle etnische groeperingen,  expats, mensen die vanuit onvei-
lige landen hiernaartoe zijn moeten komen en mensen die hun roots in de re-
gio hebben. Wij voelen ons verantwoordelijk om hier invulling aan te geven.

Onze ambities brengen ook de nodige kosten met zich mee. We willen u vra-
gen om ons daarbij financieel te ondersteunen door “Vriend van het Philips 
Harmonie Orkest”  te  worden en ons te helpen  om “Het Brainport Orkest van 
de Regio” te worden en zo een wezenlijke bijdrage samen met ons te kunnen 
leveren aan een prettige en leefbare omgeving. In het programmaboekje en op 
onze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Namens de orkestleden en het bestuur wens ik u een hele 
fijne muzikale middag. Wij kijken er met veel plezier en de 
nodige positieve  spanning naar uit om er samen met u een 
succes van te maken in het prachtige Muziekgebouw! 

Namens het Philips Harmonie Orkest,
Peter van den Berg.
Voorzitter.



 Die Fledermaus - Ouverture Johann Strauss  
   arr. Cor Mellema

 Hongaarse Dans No. 1  Johannes Brahms  
   arr. Andre Bodin

    
Je dis que rien ne m’épouvante Georges Bizet
   arr. Jos van de Braak

 Wiener Blut - Carmen Johann Strauss 
   arr. Cor Mellema

 Bauern-Polka Johann Strauss
   arr. Luc Vertommen

 Meine Lippen, sie küssen so heiß - Giuditta Franz Léhar 
   arr. Jos Dobbelstein

 Dans no. I - Jazz Suite No. 2  Dmitri Sjostakovitsj 
   arr. Johan de Meij 

 Summertime - Porgy and Bess George Gershwin
   arr. Roger Niese

 Benny Goodman Memories Arr. Naohiro Iwai 

 Mambo - Symphonic Dances from West Side Story Leonard Bernstein
   arr. Paul Lavender

 El Cumbanchero Rafael Hernández Marín
   arr. Naohiro Iwai

Programma
We Meet Again!



De Philips Harmonie is op 8 juni 1911 opgericht als bedrijfsorkest, en is intussen 
uitgegroeid tot een van de betere amateurmuziekgezelschappen van Europa. 
Bij talloze gelegenheden in binnen- en buitenland heeft het orkest een 
belangrijke ambassadeursfunctie voor zowel Philips als 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. Van licht klassiek tot pop, van 
musical tot mars: het orkest is van alle 
markten thuis.

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 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: zo trad 
in 2018 het orkest op bij de Princely Liechtenstein Tattoo, en in 2016 had de 
Philips Harmonie de eer om de Innsbrucker Promenadenkonzerte af te sluiten.

In oktober 2019 concerteerde de Philips Harmonie samen met het Nationaal 
Jeugd Harmonie Orkest in Arnhem ter gelegenheid van de heroprichting van 
het NJHO. Er werd nog meer samengewerkt met de jeugd: in april 2019 was er 
het project “Movies in Concert”, waarbij leerlingen van het SintLucas Eindhoven 
de filmbeelden verzorgden. Bij het kerstconcert in de Internationale School 
Eindhoven in december 2019 speelden verschillende leerlingen met het orkest 
mee, zongen ze mee en vertoonden ze acrobatische kunsten. Verder werd er in 
2020, na een lange verplichte pauze op optredens, op initiatief van de Philips 
Harmonie een benefietconcert in het Philips Stadion voor medewerkers uit de 
zorg georganiseerd. Hierna lag het weer even stil, maar het afgelopen jaar 
mocht het orkest weer optreden; toen gaf het een operaconcert met onder 
anderen de medewerking van Aylin Sezer en Eric Reddet. 

De missie van de Philips Harmonie is en blijft het brengen van een kwalitatief
hoogstaand, divers, vernieuwend en verrassend programma.

De Philips Harmonie
Bedrijfsorkest



Matty Cilissen (Riemst-Heukelom, 1976) kreeg al op zesjarige 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.

Matty Cilissen
Chef-dirigent



Sopraan Aylin Sezer mocht al vele operarollen vertolken, onder welke 
die van Pisana met het Koninklijk Concertgebouworkest, Violetta, 
Nedda, en Zerlina en Emma in Mussorgsky’s Khovanshchina bij Opera 
Vlaanderen, waarbij zij in het seizoen 2014/2015 deel uitmaakte van 
het jong ensemble. 

Gedurende de afgelopen seizoenen trad zij 
ondere andere op tijdens het Young Patrons Gala 
van de Nationale Opera en Ballet, en zong zij met 
leden van het Koninklijk Concertgebouworkest 
de rollen van Elisabeth en Venus in een bewerking 
van de Tannhäuser van Wagner. Daarnaast 
vertolkte zij Nele in Van Gilse’s Nederlandstalige 
opera Thijl, welke werd genomineerd voor Best 
Rediscovered Work bij de International Opera 
Awards. Ook was ze verleden jaar op het 
Prinsengrachtconcert te horen, onder andere 

met de aria Je dis que rien ne m’épouvante uit de opera Carmen van 
Georges Bizet, en was ze te zien als Violetta bij de Nationale Reisopera.

Als concertzangeres zong Aylin onder andere Strauss’ Vier Letzte Lieder 
en Clärchen in Beethovens Egmont met het Limburgs Symfonie Orkest 
onder leiding van Jan Willem de Vriend. Daarnaast is ze regelmatig te 
horen als solist in werken zoals Bachs Matthäus Passion, Haydn’s Die 
Jahreszeiten, Brahms’ Ein Deutsches Requiem, Mozarts en Saint-Saëns’ 
Requiem, Poulencs Gloria en Stabat Mater, alsmede het Stabat Mater 
van Rossini.

Aylin is reeds vele malen gelauwerd: bij het behalen van haar master 
Operazang aan de Dutch National Opera Academy werd ze 
onderscheiden voor haar buitengewone artistieke kwaliteiten. Ze won 
diverse internationale prijzen: zo won ze in 2017 de Schaunard Award 
voor een indrukwekkende vocale prestatie, en de HOTIAD Award voor 
Turks Artiest van het jaar. 

Aylin Sezer
Sopraan





Orkest

Dwarsfluit 
Audrey Staaks 
Annemieke Lukassen 
Marieke de Greef 
Thea Schellekens 

Altsaxofoon 
Bas Dietzenbacher  
Luuk Meeuwis 
Nino Bogers
Toon Schellekens

Hoorn 
Boudewijn Aerts 
Erik Jongen 
Hans Rensen 
Margriet op den Buijsch
Nicole van Eert

Hobo
Karien Wertz

Tenorsaxofoon 
Aard van Heerebeek 
John Sletterink
Minette Lommers 

Baritonsaxofoon
Maaike van der Sangen
Paul Yntema

Trombone 
Ben van den Biggelaar 
Martijn Kraakman
Ruud Roijen 
Tom Koster

Klarinet
Angelique Rentmeester
Brennan de Graaf
Jan van Moorsel
Jenny Grootens
Karen van der Muuren
Lars Mitzer
Luuk van Buul
May van den Munckhof (CM)
Michel Hubens
Milou Dwars
Nicole Vonk
Robbert Robben
Willem Knapen
Wouter Scharpach

Euphonium 
Manfred Bogers 
Martien van den Broek 
Ruud Ritzen 

   Trompet 
   Christian Hermans 
   Farah Schepens
   Kai Zhang
   Luka Vromans
   Pim Halkes
   Ronald Ligthart 
   Sanne Bieser
   Tristan de Groot  
   
   Basklarinet 
   Jo Pelzer 

   Bastuba 
   Charles Verschaeren 

   Percussie 
   Henk Schellekens 
   Richard van der Heijden



Zondag 29 mei 
Kioskconcert Sing Along - Queen
Wim van Doorne Kiosk, Eindhoven

Zaterdag 25 juni / 9 juli 
Basisschoolconcert i.s.m. Muziekgebouw Frits 
Philips Eindhoven
Locatie te bepalen

Verdere info: www.philipsharmonie.nl

Concerten
Programma 2022



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 instru- 
menten 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, des te 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 

Meteen vriend worden? Scan de QR-code hiernaast! 

Word vriend!
En steun de Philips Harmonie



De Philips Harmonie bedankt

Stichting Vrienden 
van de Philips Harmonie




