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Steungevers

14e Nieuwjaarsconcert Helmond

Een mooie verbinding tussen bedrijven, instellingen,
gemeente Helmond als onze partner en goede doelen
Na vele succesvolle concerten, steeds weer
evalueren en verder willen verbeteren,
hebben we dit jaar gezocht naar een verrassende verandering.
We bieden graag verbondenheid, kwaliteit
maar zeker ook gezelligheid. Een professi-
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oneel, licht en toegankelijk programma met aandacht voor levendigheid op het podium, een solist die u zal verrassen en dat alles in een
prettige sfeer.

Net even anders met een Spaans tintje!
U weet dat wij uw gewaardeerde bijdragen goed besteden. Lokale
goede doelen, maatschappelijk verantwoord. Doelen die er toe doen!
De leden van Rotaryclub Helmond hebben de handen weer eens flink
uit de mouwen moeten steken om de aula van het ROC om te toveren
tot de inmiddels bekende concertzaal. Overigens mede dankzij onze
professionele partners die ons hier al jaren bij helpen.
Dit is toch ieder jaar weer een uitdaging.
Fijn om steeds weer te ervaren dat zovelen ons concert een warm hart
toedragen. Dank daarvoor en wat mij betreft op naar de 15e editie!
Ik wens u namens Rotary Helmond een mooie, verrassende en
verbindende middag!

Gertjan Aarts

14:00 u

Ontvangst

15:00 u

Welkom en kort woordje door Elly Blanksma - van den Heuvel, Burgemeester Helmond

15:10 u Aanvang concert
	
Uitvoerenden: Intercontinental Ensemble, Nomads, Felipe Gallegos en Jessica Achten

• Isaac Albéniz

Voorzitter Stichting Helmond Ontvangt - Helmond Geeft /
Nieuwjaarsconcert Rotary Helmond

Een nieuw jaar laat ons stilstaan bij wat echt belangrijk is. Bij wat
er echt toe doet. De maatschappelijke initiatieven die vandaag een
financiële steun ontvangen, doen er echt toe. Hun inzet is van wezenlijk belang voor het toekomstperspectief van zoveel inwoners.

Elly Blanksma –
van den Heuvel
Burgemeester Helmond

Het nieuwe jaar kan niet beter beginnen. Vandaag kunnen we er samen toe doen.
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Intercontinental Ensemble

• Agustin Lara

-	Clavel Sevillano	Felipe Gallegos (tenor)
Carlos Ema (piano)

• Georges Bizet

-

Ouverture ‘Carmen’

Intercontinental Ensemble

• Joaquin Rodrigo -	Concerto d’Aranjuez, deel 2	Intercontinental Ensemble,
Arturo Ramón (gitaar)

Het jaar 2019 is begonnen! Een nieuw jaar vol dromen, kansen en uitdagingen. Maar ook een nieuw jaar waarin we elkaar opnieuw mogen
ontmoeten. Voor de veertiende keer vindt het Rotary Nieuwjaarsconcert plaats en wederom brengt deze muzikale middag ons samen
in de prachtige zaal van het ROC Ter AA.

Deze ontmoeting geeft het gevoel van thuiskomen. Een warm
gevoel dat Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft, ieder jaar
bewerkstelligt.

Cantos de España: Leyenda

Programma van 13 januari 2019

Een nieuw jaar, dat er toe doet

Het samenzijn deze middag is waardevol, maar belangrijker is het
besef met elkaar dat we kunnen bijdragen aan een nog mooiere stad.
Een stad waar iedereen kan wonen en leven. Waarin inwoners zich
prettig voelen. Een stad waarin je kunt thuiskomen.

-

• Jessica Achten
Carlos Ema
Arturo Ramón

-	Emboscada

Nomads, Jessica Achten (dans)

• Agustin Lara

-

• Isaac Albéniz

-	Cantos de España:
Orientale - Sous le Palmier

• Agustin Lara

-

Granada	Intercontinental Ensemble,
Felipe Gallegos(tenor)

• Luigi Boccherini

-

Fandango	Intercontinental Ensemble,
Nomads, Jessica Achten (dans)

Sevilla	Intercontinental Ensemble,
Felipe Gallegos(tenor)

16:15 u

Bekendmaking sponsorbedrag en uitreiking cheques

16:30 u

Informele borrel met hapjes

18:00 u

Einde borrel

Intercontinental Ensemble
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Maatschappelijke doelen
CoderDojo Helmond
CoderDojo Helmond heeft als doel het bevorderen en
verbreden van de kennis, het talent en de vaardigheden van jongeren op het gebied van informatietechnologie. Wij organiseren sessies waarin kinderen
van 7 tot 17 jaar samen ontdekken hoe leuk het maken
of programmeren van games, websites, applicaties,
en robots is! Coderdojo laat zo kinderen uit Helmond
en omgeving op informele wijze kennis maken met
informatietechnologie en vergroot bovendien hun
digitale geletterdheid en weerbaarheid.
Drie thema’s staan centraal: Internet of things, mixed
reality en robotica. Rondom deze thema’s organiseert CoderDojo Helmond een aantal sessies; de
aanschaf van nieuwe duurzame materialen hiervoor
is nu mogelijk.

Inloophuis De Cirkel
De Cirkel is een regionaal laagdrempelig inloophuis,
waar mensen, zowel patiënten als naasten, terecht
kunnen voor ondersteuning bij het omgaan met de
ziekte kanker. De Cirkel draagt bij aan verbetering
van de kwaliteit van leven.
Bezoekers komen voor persoonlijke gesprekken bij
een kop koffie, ontmoetingen met lotgenoten, om
mee te doen met activiteiten, te luisteren naar een
lezing of te zoeken naar informatie in een veilige,
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ongedwongen sfeer. Er is een toenemende behoefte
aan adequate gespreksruimte voor individuele (reintegratie)-gesprekken en een activiteitenruimte
voor kinder- en jeugdactiviteiten. Met deze cheque
kan de huidige zolderruimte binnenkort bouwkundig
aangepast worden voor diverse grote en kleine bijeenkomsten.

bijdrage kunnen wij een deel van de verhuis-en opstartkosten inzake ICT in ons nieuwe pand financieren. Daarnaast is een nieuwe telefooncentrale noodzakelijk en apparatuur voor presentatie en training
van vrijwilligers en medewerkers.

Nei Skoen

Stichting Ouders en Jeugdzorg
Ouders en Jeugdzorg zet zich in voor een betere
jeugdhulpverlening. Onze doelgroep heeft te maken
met uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen
van hun kinderen; en ervaart geen goede samenwerking met jeugdbeschermers. Op individueel vlak
adviseren, ondersteunen en versterken we de doelgroep.

Tussen ouders en jeugdbeschermers wordt bemiddeld om samenwerking te herstellen of herstarten.
Naast de individuele trajecten rapporteren we aan
beleidsmakers betreffende observaties en knelpunten, met bijbehorende suggesties voor verbetering.
Daarnaast bieden we ouders de gelegenheid om met
lotgenoten in contact te komen. Ons hoofdkantoor
bevindt zich in Helmond en biedt werkruimte aan
ongeveer 30 vrijwilligers. Dankzij deze eenmalige

De Helmondse uitdrukking ‘Nei Skoen’ – nieuwe
schoenen – staat voor: het creëren van nieuwe kansen
en mogelijkheden voor mensen die kampen met
tegenslagen en met beperkingen leven. Het is een
creatieve vrijplaats en ontmoetingsplaats voor
mensen die herstellen van depressie, verslaving, eenzaamheid of / en ziekte.
Nei Skoen is een stichting, die geheel met ervaringsdeskundige vrijwilligers werkt en versterkt zelfhulp
en ervaringsdeskundigheid binnen Helmond. In het
Recovery Learning Community (RLC) kunnen mensen
met (en zonder, als dat bestaat) kwetsbaarheden
aan hun passie werken. Ook biedt het RLC onderdak aan een zevental zelfhulpgroepen. Bijvoorbeeld
de Support-groep: In deze groep zitten mannen
en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop aanwenden om gemeenschappelijke problemen op te
lossen. Met deze gift schaft Nei Skoen binnenkort
ICT-apparatuur, software en professionele opnameapparatuur aan.

Ruilwinkel Humanitas
Helmond
De Ruilwinkel ondersteunt mensen bij het leren omgaan met armoede en met leren opvoeden. Zij, die
door armoede, fysieke of psychische klachten of
andere redenen in een sociaal isolement verkeren,
behoren allen tot de doelgroep. Het ruilen van diensten en producten is de basis hiervan. Iedere week
is er vier dagen per week, gedurende 30 uur een
vrije inloop.
Daarnaast zijn er diverse groepen actief, zoals
de werkgroep vrouwen met een migratieachtergrond
en een jonge alleenstaande moedergroep.
Binnen de Ruilwinkel is ook een Fietswerkplaats.
Hier werken tien vrijwillige fietsenmakers uit diverse
landen met een coördinator (vrijwilliger) aan fietsreparaties en het opknappen van bruikbare fietsen
(hergebruik).
Om het succes van de Fietswerkplaats te prolongeren, is het nu mogelijk, dankzij de cheque, om
een aanhanger voor het halen en brengen van
fietsen, nieuw gereedschap en onderdelen aan te
gaan kopen.
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Bedankt, mede namens onze
maatschappelijke doelen
Dankzij de medewerking van alle hieronder genoemde gevers is het mogelijk om het
Nieuwjaarsconcert Helmond tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

Intercontinental
Ensemble
Het Intercontinental Ensemble werd opgericht in
Amsterdam in 2012, toen een groep jonge muzikanten uit verschillende delen van de wereld besloten
om samen het kamermuziek repertoire voor blazers
en strijkers te verkennen. De groep wordt gekenmerkt door zijn rijkdom van verschillende timbres,
bereikt door de unieke instrumentatie, gevormd uit
alle bestaande strijkinstrumenten (viool, altviool,
cello en contrabas) en een blaaskwintet (fluit, hobo,
klarinet, fagot en hoorn). Dit ensemble wordt gevormd
door muzikanten uit verschillende landen, zoals Italië,
Nederland, België, Tsjechië, Spanje, Mexico en de VS.
Ze ontmoetten elkaar in het Conservatorium van
Amsterdam, waar ze destijds allemaal studeerden.
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Als een collectief werden ze in november 2013 uitgenodigd door de Universiteit van Baja California
(Mexico) om daar masterclasses te geven, met de
steun van de Nederlandse Stichting Musici van Morgen.
In 2015 gingen zij een collaboratie aan met o.a.
Severin von Eckardstein en Wim Henderickx, voor
een concertenreeks met speciaal voor die reeks
geschreven muziek. Ook traden zij op tijdens het
PAN festival van het Calefax Rietkwintet, in een uitverkocht Muziekgebouw aan het IJ.
Daarnaast hebben zij zich ook al in het buitenland
(België, Italië) kunnen presenteren en waren ook een
prominent deel van de NJO muziekzomer 2016.
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A. Jansen BV
AAE
Aarts Risicoadvies
Aben & Slag Advocaten
ADDAPT Chemicals
Adriaans Vastgoed
Ariza
Arte
BakxWagenaar
Bavaria
BDO
Boek en Kantoor De Ganzenveer
Bombardon Consultancy
Brainport Development
Concordia de Keizer
De Strabrechtse Hoeve
De Verhuurspecialist
De Wit
Den Ouden Groep
Driessen Verf
Dusol Vastgoedonderhoud
ebm-Papst Benelux
Eindhovens Dagblad
Elkerliek Ziekenhuis
Embedded Fitness
FLM Bouwmanagement
Gepast Parkeren
Goorts + Coppens Advocaten en
Adviseurs
GW Leidingtechniek
H. van der Loo Management
Helicon Opleidingen
HumanCapitalCare
Hypercube Bouwmanagement

€
ijslandopzijnpuurst.nl
InsingerGilissen Bankiers
Jan van Brabant College
Kuijpers
Lavans
LEVgroep
LXarchitecten
Mondzorg De Rijpel
Mosman Autoschade
Muziekgebouw Eindhoven
Nico Berkers Kantoorefficiency
NobraCars Helmond BMW
Noud van Bussel Schildersbedrijf
OMD Notarissen
Prijden Holding
Pronorm
Puur Bouwadvies
QliQ Primair Onderwijs
Raadhuis Advies
Rabobank Helmond
Restaurant De Steenoven
Rivez Assurantiën & Risicobeheer
ROC Ter AA
Rotary Club Genk
RSW Accountants en
Belastingadviseurs
Rutten Consultancy
Schooten Advies

Security Professionals
Senzer
Service Apotheek Leonardus
SHERART
Slegers Accountants
Sligro Helmond
Spirotech
Stand-In Tentoonstellingsbouw
Stichting Coovels-Smits
Stichting Steun Welzijnszorg
Stichting Subsidie Kruisvereniging
Helmond
Stichting Thomas van Villanova
Stuijvesant Investment Consultants
Summa College
Swanenberg Hydraulic Systems
Twenne Accountants & Belastingadviseurs
Van den Broek Logistics
Van den Hurk Bedrijfswagens
Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken
Van Oorschot Schoenen
vanRijsingengreen
VDL HMI
Ven Poultry Helmond
Verbi Gereedschappen
Vict Informatici
Vincent Knoops Fotografie
Vlakwerk Projectinrichting
Weekkrant De Loop
Wesselman Accountants l Adviseurs
Wijn Spijs Atelier & Shop
Wim Peters Consulting
Xycarb Ceramics BV
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Nomads

Udo Demandt percussie
Geboren in Siegen (Duitsland) begon Udo op 8-jarige
leeftijd drums te spelen. Toen hij 18 was ontdekte hij
de wereld van de percussie.

Nomads is een Flamenco Ensemble bestaande uit bekende, in Nederland woonachtige, kunstenaars. Ze werken sinds
2012 samen in verschillende projecten zoals Expedite Flamenco, La Fábrica, Primos del Norte, Sinergy, Encuentros
en Tierradentro. Hun veelzijdigheid en creativiteit worden altijd geïnspireerd en uitgebreid in elke nieuwe combinatie
met andere kunst- en muziekstijlen, omdat ze constant van scenario veranderen, zoals nomaden doen en zoals
Flamenco dat ook doet.

Hij studeerde Worldmusic percussion & drums aan het
Rotterdams Conservatorium. In 2009 ontving hij een
beurs van het Fonds voor de Podiumkunsten om 5
maanden in São Paulo en Rio de Janeiro te studeren.
Momenteel geeft hij o.a. les aan Codarts / Rotterdams
Conservatorium.

Bij dit optreden wordt de gelegenheid aangegrepen om Spaanse klassieke muziek en Flamenco samen te
smelten, zodat hun onderlinge verschillen bijna onmerkbaar worden.

De leden

Carlos Ema piano en artistieke leiding
Geboren in Spanje, werkt Carlos al sinds 2006 internationaal als componist, artistiek leider, uitvoerend
kunstenaar en / of improvisator in verschillende hedendaagse dans-, flamenco-, experimentele muziek- en
jazzprojecten.
Sinds 2012 werkt hij als pianist voor de Balletklasse in
verschillende dansgezelschappen, zoals Nederlands
Dans Theater en Norwegian National Ballet.

Arturo Ramón gitaar
De in Nederland geboren Arturo Ramón begon met
gitaar spelen op zijn elfde, en studeerde in mei 2003
af aan het Rotterdams Conservatorium. Sindsdien
treedt hij op met verschillende groepen zoals: Primos
del Norte, La Primavera en NL Mundo.
Ook heeft hij als studio artiest deelgenomen aan verschillende albums.

Felipe Gallegos tenor
Jessica Achten dans
Geboren in Nederland, begon Jessica op 4-jarige
leeftijd met klassiek ballet. Op haar negende begon
ze met Flamenco lessen en een paar jaar later ook
andere stijlen zoals moderne dans, jazz en hiphop.
Voordat zij in 2007 werd toegelaten tot ‘Hoge school
voor de kunsten ArtEZ’, studeerde ze 6 maanden in
Spanje en Portugal. Zo heeft zij zich ontwikkeld tot
een veelzijdig danseres, die in 2011 haar master behaalde met een proefschrift over de moderne invloeden in Flamenco. Hierna kon ze met een studiebeurs
van ‘Het Prins Bernhard Cultuurfonds’ anderhalf jaar
in Sevilla studeren bij diverse Flamenco specialisten.
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Felipe Gallegos werd geboren in Guadalajara, Mexico.
Hij begon zijn studie aan de Universiteit van Guadalalara en hij won verschillende beurzen van het Nationaal Instituut voor Schone Kunsten van Mexico om
zijn studies in het buitenland voort te zetten. Momenteel studeert hij voor zijn master aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag bij Catrin Wyn-Davies
en Rita Dams.
Hij heeft zich ontwikkeld als een veelzijdig klassieke
tenor in oratorium, concertmuziek en opera. Zo zong
hij rollen in opera’s van Rossini, De Falla, Ravel en
Donizetti. Maar ook zong hij de rol van evangelist en
aria’s van de Johannes Passion van Bach en diverse
cantates en was hij te horen in de Vespers van
Monteverdi en de Negende Symfonie van Beethoven.
Onlangs heeft hij de rol van Ferrando gezongen
in Così fan tutte van Mozart in het Summer Opera

Season met de Dutch National Opera Academy.
Hij is lid van het nationale Coro de Madrigalistas de
Bellas Artes van Mexico, waar hij ook als dirigent
heeft gewerkt.
|9
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Onze hoofdgevers
Als de Wit BV, inmiddels ruim 95 jaar
actief in het Helmondse, ondersteunen wij graag projecten waar de Helmondse samenleving beter van kan
worden. Als mede-Rotarian van de
organiserende club en als oud-voorzitter van de Stichting HOHG, weet ik
als geen ander hoe belangrijk het is
om bedrijven te vinden, die de doelstellingen van de Stichting begrijpen
en deze ook omarmen. SAMEN moeten we het doen en wij van de Wit
BV zien het als een eer om dit jaar
wederom als hoofdgever te mogen
fungeren en daarmee onze steun te
mogen geven aan dit fantastische
initiatief….
Willem van Zantvoort, algemeen directeur, de Wit

Betrokken, helder en krachtig. Aben & Slag
Awdvocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor in Helmond en Weert.
Met een team van ruim dertig vakkundige advocaten en medewerkers zijn wij
de ideale partner voor al uw juridische
zaken.
Daarnaast zijn de advocaten van Aben &
Slag ook maatschappelijk actief en betrokken in de regio. Het Nieuwjaarsconcert
is een prachtig initiatief dat wij dit jaar
dan ook graag als een van de Hoofdgevers ondersteunen.
Muziek verbindt altijd en overal. Laten we
onze maatschappelijke betrokkenheid
blijven tonen en Helmond nog verder verbinden.

Deborah Reijnart en Bob Sijben, Aben & Slag Advocaten

Helmond, ‘The Place to be’!

Spirotech is een wereldwijde expert op
het gebied van systeemwaterkwaliteit
in verwarmings- en koelsystemen in de
woningbouw, utiliteit en industrie.
Hoewel we internationaal actief zijn, is
onze hoofdvestiging nog steeds hier in
Helmond, waar we ruim 65 jaar geleden
gestart zijn.
Als werkgever in de regio vervullen we
graag een maatschappelijke rol. Daarom
zijn we er ook weer trots op om het Nieuwjaarsconcert als hoofdgever te mogen
steunen.
Paul de Bruin (CCO) en Hans Jacobs (COO), Spirotech

Onze Hoofdgevers wensen iedereen een gelukkig en gezond 2019 toe
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