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Koningsconcert Son en Breugel

Naast het Harmonieorkest en een 
geweldig combo treden tijdens het 
Koningsconcert 2018 op 26 april 
op het Raadhuisplein diverse lo-
kale artiesten op. Gevierde namen 
die al menige ervaring hebben in 
het optreden voor publiek zorgen 
samen met enkele jeugdige talen-
ten voor een schitterende show 
voor jong en oud. Inmiddels re-
peteren ze intensief en belooft het 
Koningsconcert 2018 een prach-
tige avond te worden.

Even voorstellen
Zoals in onze vorige uitgave ge-
meld, willen we de deelnemers aan 
het Koningsconcert van 26 april 
graag aan u voorstellen. Zij nemen 
deel aan de repetities van het har-
monieorkest Pro Honore et Virtute. 
Vandaag is de beurt aan George 
Blanken, Lisa Verkuijlen en Mischa 
de Gooijer.

George Blanken
Deze muzikale duizendpoot woont 
in Heeswijk-Dinther en zijn grote 
hobby is natuurlijk muziek maken. 
Dat is ook niet verwonderlijk als 
je bedenkt dat hij leadzanger in 
verschillende bandjes is. Bekende 
namen als Crazy Cadillac, Chicken 
George, Memory Plane en de Ex-
pats Bigband om er maar enkele te 
noemen. Daarnaast zingt George 
ook regelmatig als zanger bij ver-
schillende concerten, shows en 
evenementen. 

Naast al deze bandjes is George 
ook coach en begeleidt hij een hele 
groep van circa 50 mensen (kinde-
ren en volwassen) die lid zijn van 
Music-Academy GLOW, de plek 
voor jong theatertalent. George 
zet zich voor hen in als docent op 
gitaar en zang. Het is altijd leuk, 
spannend en vooral leerzaam om 
mee te doen aan diverse projecten, 
zoals het Koningsconcert 2018. 
Voor George is het een grote uitda-
ging om met nieuwe mensen mu-

ziek te gaan maken en iets moois 
neer te zetten. Hij vindt het dan 
ook een hele eer om hiervoor ge-
vraagd te zijn.

Lisa Verkuijlen
Lisa is 18 jaar en komt eveneens 
uit Son en Breugel. Zingen vindt ze 
van jongs af aan altijd al heel erg 
leuk. Naast zingen onder de dou-
che en door het hele huis kreeg 
ze ooit voor haar verjaardag een 
proefles bij Helga Westerman. Bij 
Helga krijgt ze inmiddels al enige 
tijd de zangles waar ze zo erg naar 
uit zag. Naast zangles zit Lisa sinds 
8 jaar bij Scouting Dutmella. Daar 
is ze momenteel leidster bij de Wel-
pen; razende jongens van 7 tot 11 
jaar. Naast deze hobby’s zit Lisa in 
haar laatste jaar van de studie Ver-
zorgende IG en loopt ze momen-
teel stage op Zonhove in Son. 

Na het behalen van haar diploma 
hoopt ze nog verder te groeien in 
dat vak. Na een aantal keren zin-
gen op familiefeesten en kleine 
evenementen was Lisa vorig jaar 
toe aan een wat grotere uitdaging. 
En daar kreeg ze als zangeres bij 
het Jeugdpromsconcert Music in 
Blue 2017 alle gelegenheid toe. 
Zingen met een orkest is tenslotte 
niet iets waar je elke dag de kans 
voor krijgt. 
Met veel plezier denken we terug 
aan haar solo-optreden met Mira-
cle en samen met de andere zan-
gers in een medley van Grease. Zo 
kreeg ze de kans om veel nieuwe 

ervaringen op te doen. Meer op-
tredens in het dorp tijdens de olie-
bollenparty van de gemeente en bij 
Snow Radio volgden. Nadat ook de 
zittingsavondcommissie interesse 
in haar toonde voor 2019 zal het 
Koningsconcert 2018 het volgende 
grote evenement zijn waar Lisa kan 
schitteren.

Mischa de Gooijer
Mischa is 17 jaar en zit in het exa-
menjaar van het Lorentz Casimir 
Lyceum in Eindhoven. Zijn hele 
leven al houdt hij veel van mu-
ziek en hij heeft het ook altijd leuk 
gevonden om te zingen. In 2012 
heeft Mischa meegedaan aan het 
Kinderen voor Kinderen Songfesti-
val waar hij in de halve finale als 
tweede is geëindigd. 

Sindsdien heeft hij de smaak echt 
te pakken en volgt hij al enkele ja-
ren zangles bij Helga Westerman. 
Naast zingen speelt Mischa ook pi-
ano en heeft hij 9 jaar lang vioolles 
gehad. Een echt muzikale jongen 
dus. Maar daar houdt het niet mee 
op. Mischa heeft ook musicalerva-
ring! In 2015 heeft hij de rol van 
Pippin in de gelijknamige musical 
gespeeld. 

Mischa maakte kennis met Harmo-
nie Pro Honore tijdens het Jeugd-
promsconcert Music in Blue 2017. 
Zich steeds meer op zijn gemak 
voelend op het podium met num-
mers als Kronenburger Park, Ge-
ronimo en It’s a beautiful day. Ge-
weldig om dit jonge Sonse talent 
er ook nu bij het Koningsconcert 
2018 bij te hebben.

Meer informatie en contact
Voor het Koningsconcert 2018 zie 
het tabblad “nieuws” op deze site 
en volg de nieuwsberichten in de 
lokale media, op de Facebookpa-
gina van Pro Honore et Virtute en 
de website van het Oranjecomité 
Son en Breugel.

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

IJsland is echt een 
reisbestemming voor 
natuurliefhebbers.
Indrukwekkende watervallen, 
desolate landschappen 
met een heel eigen � ora, 

actieve vulkanen, steile kusten, imposante gletsjers, zwarte 
lavastranden, borrelende zwavelbronnen en heldere meren… op dit 
eiland word je omringd door 100% pure natuur. 

Hier ervaar je het natuurgeweld van geisers, die om de paar minuten heet 
water tientallen meters de lucht in spuiten. En hier kun je ontspannen 
bubbelen in warme vulkanische bronnen of op zoek gaan naar walvissen. 
Je beleeft het in de overweldigende IJslandse wildernis.

IJsland is bij uitstek geschikt om met een huurauto te verkennen, de 
afstanden zijn nooit groot en de hoofdwegen zijn goed. Afhankelijk van 
de route kan het een goed idee zijn om een 4wd te huren. Als je niet zelf 
wil rijden dan zijn er groepsreizen en zelfs cruiseschepen die het eiland 
aandoen.

Reizen naar IJsland kan het hele jaar, maar het klimaat, de toestand van de 
wegen en speci� eke natuurverschijnselen bepalen wat je in een bepaalde 
periode kunt doen. In juni, juli en augustus bloeien de meeste bloemen 
en vanaf mei tot begin augustus zijn er veel zeevogels op het eiland te 
zien. IJslanders houden geen winterslaap: in en rondom Reykjavík is ‘s 
winters van alles te zien en te doen. De dagen zijn kort, maar er is  een 
grote kans om het schitterende noorderlicht te zien. 

Zaterdag 14 april presenteert TUI E� ting om 11.00 uur IJsland. Laat u 
informeren en inspireren door Joost & Marlies die u alles kunnen vertellen 
over deze indrukwekkende bestemming. 
De entree is gratis. Meld u wel even aan op e� tinginfo@tui.nl 
Info: www.tuie� ting.nl

Thuis in reizen

Marlies over 
IJsland

Elzentlaan 139, 5611 LL Eindhoven
040 - 2146300 www.tuie� ting.nl

Gevierde namen 
zorgen samen met 

enkele jeugdige talenten 
voor een schitterende 

show voor jong en oud
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VOOR HET BESTE 
HOORADVIES

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept
• parkeren voor de deur
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Wij maken het verschil ervaar het zelf


