
Even voorstellen...
”Pro Honore et Virtute”, letterlijk ”Voor Eer en Deugd”, is een
stichting waarin  zeven muziekgezelschappen en een muziek-
opleiding ressorteren.  Een zinvolle vrijetijdsbesteding aan -
bieden aan haar muzikanten en leerlingen is de doelstelling,
waarbij kwaliteit en plezier hand in hand gaan. Het plaatselijke
karakter wordt o.a. in stand gehouden door het muzikaal op-
luisteren van lokale gebeurtenissen en verrassende concerten.

Harmonieorkest
Presenteert zich regelmatig met bijzondere evenementen,
concerten en serenades in het dorp en de regio en neemt deel
aan verplichte concertwedstrijden. In 2011 gepromoveerd naar
de 1e divisie KNMO en heeft zich daar op 27 november 2016
met een eerste prijs prima gehandhaafd.

Malletgroep
Met ritmische en melodische instrumenten geven deze slag-
werkers verrassende optredens. Daarnaast verzorgen velen
slagwerk binnen de andere orkesten!

Opleidingsharmonie
en leerlingpercussiegroep
Trapsgewijs werken zij naar uiteindelijke deelname aan het
Harmonieorkest of de Malletgroep. Met eigen concerten
maken deze leerlingen kennis met het optreden voor een groot
publiek.

Samenspeelorkest
Beginnende muzikanten leren hier samen luisteren en samen
muziek maken en worden voorbereid om naar de Opleidings-
harmonie te kunnen doorstromen.

De Bloaskaken
Onze blaaskapel, tevens hofkapel van Krutjesgat, bestaande uit
een aantal muzikanten die hun talenten laten horen bij het
carnavalsfeest in Son en bij andere feestelijke evenementen
zowel binnen als buiten het dorp. In 2017 al 3 x 11 jaar jong!

Sonore
Een enthousiast orkest van onze oud-leden en oudere muzi-
kanten die hun ervaring en talenten tot uiting brengen in ons
dorp en de regio. Denk hierbij aan optredens voor de bewoners
van Zonhove, in verzorgings- en verplegingscentra en op de
kiosk.

Opleiding
Muziek maken is een leuke en ontspannende hobby om in
lengte van jaren te beoefenen. Binnen de Harmonie bieden wij
jeugd en volwassenen een muziekopleiding aan op diverse
instrumenten. Dit door professionele muziekdocenten. Het
doel van onze opleiding is om leerlingen op te leiden om een
hoogstaand niveau te behalen. Met instrumenten van de
Harmonie, zodat men kan deelnemen zonder directe aankoop
van een instrument.

Wie wordt Maestro 2017?
Op zaterdagavond 10 juni 2017 organiseert Harmonie PHEV
een Maestroconcert in de grote zaal van Café Restaurant De
Zwaan. Met dit unieke concert presenteert de Harmonie zich
op een andere manier. Naast de bekende optredens in het dorp
gedurende het jaar laten we zien dat we nog veel meer in ons
mars hebben.

Geïnspireerd door het bekende TV-programma, waarin bekende
Nederlanders hun dirigeerkunsten laten zien, is het nu de kans
voor enkele lokale talenten om de titel van Maestro Son en
Breugel te veroveren. Uit een voorgedragen lijst van ruim 80
bekende Son en Breugelnaren zijn 6 kandidaten gekozen die
in juni acte de présence geven op de bok in front van het
Harmonie orkest.

De kandidaten zijn weliswaar liefhebber van muziek, maar heb-
ben zelf geen ervaring met het dirigeren van een Harmonie-
orkest. Daarom hebben zij allen een persoonlijke coach toege-
wezen die hen zal begeleiden tot aan 10 juni. Ook zullen ze
tijdens diverse repetities ervaren hoe het voelt om voor een
dergelijk groot orkest te staan en wellicht kan onze eigen
onlangs aangetreden dirigent Johan Smeulders ze hiervoor tips
geven. Voor familie, vrienden en dorpsgenoten zal het een
geweldige ervaring zijn om ”hun maestro” in een totaal andere
omgeving te zien dan ze gewend zijn.

De maestro’s dirigeren tijdens de avond elk twee stukken.
Een vakkundige jury kiest op die avond de twee beste en die
gaan dan dezelfde avond door naar de grote finale waarin beide
dirigenten hetzelfde stuk zullen dirigeren. Naast techniek wordt
door de jury ook zeker gelet op het showelement van het op-
treden. Zo belooft dit een prachtige en spannende avond te
worden.

De volgende dappere dorpsgenoten gaan in juni voor u de
strijd aan: Kristel Pols-Engel, Rob Verschuren, Tom van den
Nieuwenhuijzen, Leon Spierings, Nell van Doleweerd en Pieter
Egmond. De presentatie van deze avond is in handen van
Raymond Bonnier en Nancy van Heeswijk.

Uit de inmiddels gestarte kaartverkoop blijkt een overwel -
digende belangstelling.

Meer informatie over dit Maestro concert, de kandidaten, de
voorbereiding en de sponsoren is te vinden op de speciale
evenementenwebsite: www.phev.nl/maestro

De jeugd heeft de toekomst 
Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van Harmonie
Pro Honore et Virtute werd in april 2012 een uniek jeugd -
promsconcert gehouden met de naam Music in Blue.
Hiervoor werd sporthal de Bongerd omgetoverd in een ware
concerthal. Voor een volledig gevulde zaal lieten de jeugd -
orkesten van de Harmonie zien hoe mooi het is om samen
muziek te maken.

Veel van deze jeugd is inmiddels doorgestroomd naar het
Harmonieorkest en heeft daar al menig concert, en zelfs het
concours meegemaakt. Nieuw talent dient zich inmiddels weer
aan. Jonge leerlingen die met hun muzikale hobby wekelijks
lessen volgen en repeteren binnen een orkest. Hoogste tijd dus
om ook hen een podium te geven en Son en Breugel opnieuw
te trakteren op een prachtig jeugdconcert.

Music in Blue editie 2017 zal worden uitgevoerd op zaterdag-
avond 25 november 2017. Ook dit keer belooft het een geweldig
spektakel te worden. Naast de eigen jeugd zoekt de Harmonie
hiervoor bewust de verbinding met talenten die ook een
podium verlangen. Zonder alles al te verklappen denken we
bijvoorbeeld aan zang en dans. Gedenkwaardige optredens die
bruisen en waar de energie van af spat.

De leden van de Harmonie zien dit evenement zeker niet als
extra belasting, ook al vraagt het extra tijd in de voorbereiding
met alle partijen. Zoals een muzikant het zegt: ”het geeft zoveel
energie omdat we het allemaal zo leuk vinden om hieraan mee
te werken. Ooit waren wij zo jong en kregen we de kans om
iets moois te laten horen en zien. Dat gunnen we de jeugd van
Son en Breugel nu ook.”

De voorbereiding is inmiddels in volle gang. De jeugd draagt
zelf prima ideeën aan en voert, naast de repetities, ook diverse
acties in het dorp uit om het concert ook financieel mogelijk te
maken. Music in Blue 2017 is van start en gaat een grootse
beleving worden!

Ook een bijdrage leveren?
Het verzorgen van grote evenementen zoals Maestro en Music
in Blue is alleen mogelijk met een gezonde financiële onder-
bouwing. Als stichting ontvangt PHEV subsidie van de
gemeente voor de opleiding van de leerlingen. Deze subsidie
vloeit volledig terug naar de leerlingen zelf. Voor de organisatie
van de genoemde concerten is de Harmonie afhankelijk van
eigen acties, entreegelden en sponsoring door particulieren,
lokale ondernemers en winkeliers met een hart voor de
leefbaarheid in de gemeenschap van Son en Breugel.

Ook u kunt hier een bijdrage aan leveren door het sponsoren
van (één van) de in deze folder genoemde concerten. Sponso-
ring betekent voor u de mogelijkheid van presentatie in de
voorbereiding en uitvoering van de evenementen. Samen met
o.a. onze partners zoals de lokale media, Son en Breugel
Verbindt en sociale media bieden wij onze sponsoren extra
publiciteit, naamsbekendheid en maatschappelijke betrokken-
heid. 

Naast de eigen acties van de muzikanten en vrijwilligers van
de Harmonie zelf om inkomsten te genereren, maakt sponso-
ring door derden het mogelijk om van elk concert een unieke
belevenis te maken voor de inwoners van Son en Breugel en
de regio. Concerten in een passende zaal, met professioneel
licht en geluid in een schitterende ambiance.

Harmonie PHEV biedt zowel de mogelijkheid om u als “Hoofd-
sponsor” te presenteren, een specifiek onderdeel te sponsoren
(bijvoorbeeld een specifieke Maestro, of een muziekstuk), of
uw eigen voorstel te realiseren. 

Sponsoring is maatwerk. Wij gaan dan ook graag samen met
u het gesprek aan om te bezien welke mogelijkheden er ook
voor u zijn om een steentje bij te dragen en wat wij als Harmo-
nie voor u kunnen betekenen. Zo dragen wij als partners samen
bij aan een muzikaal en levendig Son en Breugel!

Belangstelling voor sponsoring? Dan verzoeken wij u contact
op te nemen met Hans Waals, bestuurslid Communicatie en
PR: communicatie@phev.nl, of telefoon 06 50 84 59 82.

www.phev.nl
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STICHTING Pro Honore et Virtute
ONDERSCHE IDEN  MET  DE  KON INKL I J K E  E R EP ENN ING

HET EEUWIGE MUZIKALE HART VAN SON & BREUGEL
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