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15 jaar Nieuwjaarsconcert Helmond,
daar wil je bij zijn!

Ieder jaar hebben we meerdere mooie goede doelen, inmiddels gaan we richting de 60 maat-
schappelijke instellingen welke we van een bijdrage hebben kunnen voorzien.
We hebben in al die jaren ruim 7.500 gasten mogen ontvangen en aan totale giften zijn we de 
€ 400.000,- voorbij.
15 keer hebben we de aula van het ROC omgebouwd tot concertzaal en op zondagavond rond 
22.00 uur is het weer gewoon de aula. Mooie cijfers waar we als Rotary Helmond trots op zijn, 
maar dit alles was alleen mogelijk dankzij uw bijdrage aan ons concert.
Na onze vorige editie kregen we vele reacties waaruit bleek dat onze gasten wat meer variatie in 
het programma op prijs stelden. Het komende concert heeft een zeer gevarieerd en toegankelijk 
programma. 
Weense muziek van een groot componist, een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld mu-
ziekgezelschap, twee bijzondere solisten en een Helmonds tintje met professionele dansparen van 
dansschool Reniers. Het was weer een uitdaging om dit alles met onze Rotary vrienden tot stand te 
brengen, maar het is ons weer gelukt en het is nog steeds leuk om te doen!

Een mooi concert, een gezellige nazit, maar vooral de goede doelen, daar doen we het voor! Een nieuw jaar, een nieuw begin,
een nieuw moment voor ontmoeting

Zeven nieuwe maatschappelijke initiatieven, en een nieuw, verfrissend programma georganiseerd 
door Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft. Ieder jaar opnieuw zie en voel ik het enthou-
siasme van zoveel betrokkenen om dit nieuwjaarsconcert te organiseren. De muziek verbindt en de 
betrokkenheid bij onze mooie stad verbindt. En dat blijft voor mij een fantastisch gegeven. 

Dit concert is het bewijs dat we samen bruggen kunnen bouwen, met oog voor de economische èn 
maatschappelijke vooruitgang. Samen omkijken naar elkaar, en stilstaan bij elkaar. Elkaar nabij zijn. 
Passend bij de tijdsgeest, waarin de morele noodzaak het economische motief ontstijgt. 
Dat doen wij in Helmond al jaren. 
De 15e editie van dit concert laat wederom zien dat we samen echt vooruit willen, 
en het verschil kunnen maken voor onze inwoners. Daar mogen we trots op zijn. 

Vanuit die gedachte hoop ik u te ontmoeten. Ik kijk er enorm naar uit.

Ik wens u allen, mede namens 
Rotary Helmond, een mooie 
en wederom 
onvergetelijke middag.

Met muzikale groet,
Gertjan Aarts

Voorzitter: 
Stichting Helmond Ontvangt – 
Helmond Geeft
Nieuwjaarsconcert Rotary Helmond

15e Nieuwjaarsconcert Helmond

Samen 
omkijken 

naar elkaar, 
en stilstaan 

bij elkaar

Elly Blanksma –
Van den Heuvel

Burgemeester Helmond

32

Voorwoord Gertjan Aarts
Voorzitter Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft 

Voorwoord Elly Blanksma
Burgemeester Helmond



14:00u Ontvangst

15:00u Welkom en kort woordje door Elly Blanksma - Van den Heuvel, Burgemeester Helmond

15:10u Aanvang concert

Uitvoerenden:  Wiener Melange o.l.v. Rolf Verbeek 
m.m.v. Mariana Pimenta (sopraan) en Carlos Negrín López (tenor)

J. Strauss Frühlingsstimmen walzer
J. Strauss Tritsch-Tratsch Polka
F. Lehár Vilja Lied (sopraan)

R. Stolz Im Prater blüh’n wieder die Bäume (duet sopraan/tenor)

J. Strauss Wiener Blut
J. Brahms Hongaarse dans nr. 5
C. Milocker Ich hab’ kein Geld (tenor)

R. Eulenberg Petersburger Schlittenfahrt
F. Lehár Lippen schweigen (duet sopraan/tenor)

J. Strauss An der schönen blauen Donau

16:15u Bekendmaking sponsorbedrag en uitreiking cheques

16:30u Informele borrel met hapjes

18:00u Einde borrel

Bedankt, mede namens onze 
maatschappelijke doelen Programma

Rolf Verbeek

Mariana Pim
en

ta Carlos Negrín López

Rolf Verbeek
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2atwork.com
AAE
Aarts Risicoadvies
Aben & Slag Advocaten
Adcommunicatie / 
Weekkrant De Loop Helmond
ADDAPT Chemicals
Adriaans Vastgoed
Ariza
Arte
Bavaria
BDO
Boek en Kantoor De Ganzenveer
Brainport Development
BS&i Mechatronics
Concordia de Keizer
De Strabrechtse Hoeve
De Verhuurspecialist
De Wit
Den Ouden Groep
Driessen Verf
Dusol Vastgoedonderhoud
ebm-Papst Benelux
Elkerliek Ziekenhuis
Embedded Fitness
FLM Bouwmanagement
Goorts + Coppens 

Advocaten Adviseurs
GW Leidingtechniek
H. van der Loo Management
Helicon Opleidingen
Huijbregts Groep

ijslandopzijnpuurst.nl
In Balans Accountants & 

Fiscalisten
ING Bank
InsingerGilissen Bankiers
Jan van Brabant College
Janssen-Fritsen
Kuijpers
Lavans
LEVgroep
Lunchroom De Keyser
LXarchitecten
Mondzorg De Rijpel
Mosman Autoschade
Muziekgebouw Eindhoven
Nico Berkers Kantoorefficiency
NobraCars BMW
Noud van Bussel Schildersbedrijf
OMD Notarissen
OMO Scholengroep Helmond
OPI Nederland
Optimaal Leadgeneratie
Pronorm
QliQ Primair Onderwijs
Raadhuis Advies
Rabobank Helmond
ReCo Culture Management
Rivez Assurantiën & Risicobeheer
ROC Ter AA
Rotary Club Genk
RSW Accountants + Adviseurs
Rutten Consultancy

Savant
Schooten Advies Accountants & 

Fiscalisten
Security Professionals
Senzer
Service Apotheek Leonardus
SHERART
Sligro Helmond
Spirotech
Stand-In Tentoonstellingsbouw
Steenoven Catering
Stichting Coovels-Smits
Stichting Steun Welzijnszorg
Stichting Subsidie Kruisvereniging 

Helmond
Stichting Thomas van Villanova
Swanenberg Hydraulic Systems
Van den Broek Logistics
Van den Hurk Bedrijfswagens
Van Oorschot Schoenen
vanRijsingengreen
VDL HMI
Ven Poultry Helmond
Verbi Gereedschappen
Vict Informatici
Vincent Knoops Fotografie
Vlakwerk Projectinrichting
Wesselman Accountants l 

Adviseurs
Wijn Spijs Atelier & Shop
Wim Peters Consulting

Dankzij de medewerking van alle hieronder genoemde gevers
is het mogelijk om het Nieuwjaarsconcert Helmond tot een jaarlijks
terugkerend evenement te maken.

ProgrammaProgrammaWienerMelange

ta Carlos Neggrín López

MelangeMelangeMelangeMelangeMelangeMelange



Stichting Meedoen Helmond

Stichting Meedoen Hel-
mond richt zich primair 
op kwetsbare senioren 
met een smalle beurs. 
Er wordt samenge-
werkt met een groot 
aantal professionele en 
vrijwillige maatschap-
pelijke organisaties in 

de wijken in Helmond. Met de gift kan de stichting 
ouderen die ten gevolge van armoede niet kunnen 
deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven, 
laten deelnemen door voor hen het lidmaatschap 
van een vereniging te betalen en/of de kosten van 
vervoer of uitstapjes die door verenigingen worden 
georganiseerd. Het mes snijdt daarmee aan twee 
kanten, zowel naar de individuele oudere als naar 
de diverse initiatieven van vrijwilligersorganisaties 
en verenigingen in onze stad.

rond met een evenement “tafelen in de wijk”. De 
organisaties hopen kinderen hiermee ook inzicht 
te geven in verschillende leef- en eetgewoonten 
vanuit verschillende culturele achtergronden. Met 
de gift kan het project opgestart worden en uitge-
zet in vier verschillende Helmondse wijken.

MOV Stiphout

Vanwege het 3e lustrum van het Nieuwjaarsconcert Helmond is eenmalig gekozen 
voor projecten waardoor inzet van Helmonders anderen in de wereld geholpen worden.

Maatschappelijke doelen 2020

Participatiekoor
Lambertus Concerten

De Stichting Lambertus Concerten (SLC) pro-
moot  sinds 2007 klassieke muziek door middel 

van een breed 
scala van activitei-
ten. In april 2020 
wordt de Johan-
nes Passion uit-
gevoerd door een 
participatiekoor 
waarin zangers uit 

het reguliere projectkoor samen zingen met men-
sen met dementie. De muziek wordt omlijst met 
persoonlijke verhalen van de deelnemers. Naast de 
muziekuitvoering  is er een educatieproject Kunst 
& Kids  waarin leerlingen uit groep 3 en 4 kunst-
werken maken met mensen met dementie, geïn-
spireerd door de muziek uit de Passion.

Lang Leve Cultuur
      Hart voor ouderen

Culturele instellingen en zorg- en welzijnsinstel-
lingen in Helmond werken sinds kort samen onder 
de vlag ‘Lang Leve Cultuur’ om drempels weg te 
nemen zodat ouderen meer kunnen meedoen met 
cultuur. Kunst en cultuur hebben een positief ef-

fect op de vitaliteit en het welzijn en geluk van 
ouderen.  Met de donatie is Lang Leve Cultuur in 
staat in 2020 “huiskamerateliers” te organiseren 
in de stad. Samen met een kunstdocent wordt er 
per atelier zes weken gewerkt aan een specifieke 
kunstuiting zoals schilderen, textiel, muziek ma-
ken of beeldhouwen.

Death Valley.
Jaarthema 75 jaar bevrijding

Het project Death Valley De Peel is een verzame-
ling van 150 herdenkings- en bevrijdingsactivitei-
ten in De Peel in het kader van 75 jaar bevrijding, 
waaronder een overzichtstentoonstelling in het 
museum Klok- en Peel te Asten, bijzondere fiets-
routes en de uitgave van een verhalenboek.
De gift gaat naar de Werkgroep Herdenking Dub-
belcrash 1945. De werkgroep heeft de situatie 
gereconstrueerd en vertaald naar een educatief 
programma en een herinneringsboek. Op 7 fe-
bruari 2020 wordt een monument ter herdenking  
onthuld waarbij nabestaanden van de piloten aan-
wezig zijn. 

De stichting Obumu Nederland - Uganda biedt 
jaarlijks leerlingen en een docent van een of twee 
middelbare scholen uit Helmond de gelegenheid 
aan projecten in Oeganda  mee te werken. In 2020 
start de stichting een digitaal uitwisselingspro-
gramma waarbij leerlingen uit basis- en voortge-
zet onderwijs  gaan corresponderen met leerlingen 

van  respectievelijk St. Charles in Kifukamisa en de 
middelbare school in Kalungu. Met de gift wordt 
gezorgd, dat de leerlingen in Oeganda beschikken 
over eenvoudige laptops om de communicatie met 
Helmond mogelijk te maken.

Jibb+ en Healthy Sisters

Jibb+ draagt bij aan een vitaal Helmond door vol-
doende beweging en gezonde voeding toegankelijk 
en aantrekkelijk te maken voor iedereen, waarbij 
extra aandacht is voor het verkleinen van gezond-
heidsverschillen. Healthy Sisters stimuleren via 
blogs en projecten een gezonde leefstijl. 
De beide organisaties willen samen met kinderen 

van het basisonderwijs gaan werken in het  Project 
Couscous en Kaas . Per editie worden na schooltijd 
workshops over gezonde leefstijl  gegeven en afge-

De Stichting  MOV 
Stiphout ondersteunt  
projecten die de le-
vensomstandigheden 
verbeteren van men-
sen in Ghana, Kenia 

en Tanzania. Vrijwilligers in met name Stiphout 
zetten zich in voor activiteiten waarmee donaties 
worden verworven. De Stichting en haar voorgan-
gers zijn al actief vanaf 1962. De projecten richten 
zich op schoon water, goede sanitaire voorzienin-
gen, onderwijs en gezondheidszorg. Via persoon-
lijke contacten met plaatselijke projectuitvoerders 
wordt er in 2020 een keuken gebouwd bij het St 
Louis Educational complex in West-Ghana.

Obuma Nederland-Uganda

Stichting Obumu 
Nederland – Uganda 
werkt  met Stichting 
HelMondiaal en de 
Helmondse scholen 
aan  mondiale 
bewustwording. 
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MOV Stiphout



Wiener Melange
Wiener Melange is een projectensemble, dat is samengesteld uit jonge topmusici. De leden zijn allemaal op-
geleid op de grote conservatoria van o.a. Amsterdam, Den Haag en Utrecht en zijn nog niet zo lang geleden 
gestart met hun carrière.

Velen van hen spelen regelmatig in diverse grote orkesten in heel Europa. Maar zij musiceren ook met veel 
plezier in kleinere bezettingen. Dit speelplezier mist ook zijn uitwerking op het publiek niet.

Door hun professionaliteit en vakmanschap maken zij zich ieder programma snel eigen. Dat maakt het creëren 
van programma’s op maat een van hun sterke punten.

Speciaal voor dit Rotary Nieuwjaarsconcert brengen zij u een prachtig Weens programma onder leiding van 
dirigent Rolf Verbeek.

Rolf Verbeek, dirigent

Rolf Verbeek (1989) rondde zijn master orkestdirec-
tie af bij Arjan Tien. Masterclasses ontving hij onder 
anderen van Jorma Panula en Jurjen Hempel. Hij 
werd door Miranda van Kralingen uitgenodigd bij 
Opera Zuid stage te lopen en dit heeft geresulteerd 
in het dirigeren van de productie ‘De Soprano’s’ 
van Opera Zuid. Op uitnodiging is deze voorstel-
ling in reprise gegaan op Ricardo Muti’s Ravenna 
Festival.

Rolf dirigeerde een groot aantal orkesten waarvan 
Camerata van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, 
het Orkest van het Oosten en De Nederlandse 
Opera Academie speciale benoeming verdienen.

Als ‘Equilibrium young artist’ wordt Rolf als as-
sistent dirigent ingezet door sopraan en dirigent 
Barbara Hannigan, die de rol van mentor vervuld. 
Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met 
Ludwig tijdens hun tournee door Europa en Ameri-
ka en een project met de Gotheborg Symphoniker. 
Nog dit voorjaar zal hij Hannigan assisteren bij het 
Deense Radio Symfonie Orkest, de Munchner Phil-
harmoniker en het Weense Radio Orkest.

Mariana Pimenta, sopraan

Afkomstig uit Madeira, Portugal, behaalde ze haar 
bachelor Zang en Master in Music Education aan de 
Universiteit van Aveiro onder de mentorschap van 
António Salgado. Hierna ging ze studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Jill Feld-
man, Maria Acda-Maas, Michael Chance en Peter 
Kooij. Hier slaagde ze in juni 2015 cum laude voor 
haar Master in Early Music Singing.
Naast soleren in oratoria van J.S. Bach, Händel, 
Zelenka, Buxtehude, Cherpentier, Lully, Gilles, Fauré, 
Pergolesi en anderen zingt ze vaak liedrecitals.

Zo trad ze op met het Classic Orquestra of Madeira 
met beroemde opera arias uit de 19e en 20e eeuw en 
speelde de rol van Teofane in Ottone van Händel en 
de rol van Arbace in Catone in Utica van Vivaldi met 
Concerto Valiante.

Met Cappella Amsterdam heeft ze gezongen in de 
opera Mariken in de tuin der Lusten en was under-

study voor de rol van Tante en Ziel, met Opera2day.
Mariana is ook een freelancer bij het Groot Omroep-
koor en Laurens Collegium Rotterdam.

Met het ensemble Música Temprana met Adrián van 
der Spoel maakte zij een CD met de Missa Criolla.

Mariana zong reeds optredens in Portugal, Nederland, 
Italië, België, Duitsland, Ecuador, Japan, en werkte 
met dirigenten zoals Gustavo Dudamel, Bernard Hai-
tink, Valery Gergiev, Markus Stenz, Martin André, 
Christophe Coin, Jos van Veldhoven, Gijs Leenaars en 
Antonio Pappano.

Uitvoerende musici
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Wiener Melange
Wiener Melange is een projectensemble, dat is samengesteld uit jonge topmusici. De leden zijn allemaal op-

Uitvoerende musiciWienerMelange



Carlos Negrín López, tenor

De Spaanse tenor Carlos Negrín López studeerde 
af in Muziekwetenschap aan de Universiteit van 
Valladolid in Spanje en vervolgde zijn carrière 
als zanger aan de Hochschule für Musik Saar in 
Duitsland in de klas van prof. Yaron Windmüller. 
Hij rondt op dit moment zijn master af aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar-
binnen hij zich specialiseert in het oude muziek 
repertoire begeleid door Rita Dams. Negrín López 
wordt daarnaast vocaal begeleid door Robin Blaze, 
Peter Kooij, Pascal Bertin en Jill Feldmann.

Eerder heeft hij opgetreden in “Ĺempio Punito” in 
Teatro Verdi di Pisa (Dir. Carlo Ipata; regie Jacopo 
Spirei). Ook speelde hij de hoofdrol in verschil-
lende producties waaronder Händel´s “Radamisto¨ 
(Residentie Orkest: Dir. Judith Kubitz; regie Harry 
Fehr), Gluck´s “Iphigénie en Tauride” (Dir. Chris-
topher Ward) en Janaceck´s “The cunning little 
vixen” (Dir. Stefan Neubert). Verder werkte hij als 
een solist samen met verschillende dirigenten als 
Guy van Waas, Georg Grün en Andrés Locatelli.

Samen met Julián Turiel, zijn partner op de piano 
en fortepiano, richt hij zich op de historische 
uitvoeringspraktijk van het romantische lied-
repertoire.

Negrín López wordt bovendien regelmatig ge-
vraagd als ensemblezanger. In het vooruitzicht ligt 
onder andere de Matthäus-Passion met de Bach-
vereniging onder begeleiding van Leonardo Garía 
Alaracón.

Uitvoerende musici vervolg Hoofdgevers
Onze Hoofdgevers wensen iedereen een gelukkig en gezond 2020

Spirotech is een wereldwijde expert op 
het gebied van systeemwaterkwaliteit 
in verwarmings- en koelsystemen in de 
woningbouw en de utiliteit.

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 Nieuw-
jaarsconcert als hoofdgever te mogen 
steunen.

Als de Wit BV, inmiddels ruim 98 jaar 
actief in het Helmondse, ondersteunen 
wij graag projecten waar de Helmond-
se samenleving beter van kan worden. 
Als mede-Rotarian van de organise-
rende club en als oud-voorzitter van 
de Stichting HOHG, weet ik als geen 
ander hoe belangrijk het is om bedrij-
ven 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 hoofd-
gever te mogen fungeren en daarmee onze steun te mogen geven aan dit fantastische initiatief….
Helmond, ‘The Place to be’!
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Paul de Bruin (CCO) en Hans Jacobs (COO), Spirotech




