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ONTVANGST VANAF 19:00 uur

AANVANG CONCERT 20:00 uur

www.nieuwjaarsconcerthelmond.nl

Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn

www.nieuwjaarsconcerthelmond.nl

i.s.m.

zaterdag 7 mei
ROC Ter AA, Keize

rin Marialaan 2, 5702 NR Helmond

Hoofdgevers - Steungevers - Gevers



Beste vrienden van ons concert,

Het 16e Nieuwjaarsconcert Helmond is dit jaar een Voorjaarsconcert Helmond en ook daar wilt u 
bij zijn!

Voor de tweede keer sinds 2020 zou ons mooie concert niet kunnen doorgaan en voor het tweede 
jaar op rij zouden diverse goede doelen een donatie moeten missen!
De voorbereidingen waren eind vorig jaar al grotendeels gedaan, het ROC was gereserveerd en 
de artiesten waren toch al voorlopig geboekt en dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief.
Vandaar een eenmalig uitstapje naar een Voorjaarsconcert, op een wat ander moment, maar in de 
vertrouwde en bekende omgeving zoals de meesten van u deze al kennen, presenteren wij u een 
afwisselend en verrassend avondprogramma met bijzondere muziek, zang en dans.
Uiteraard met een gezellig en nuttig samenzijn daarna.

Ieder jaar opnieuw hebben we meerdere mooie goede doelen en inmiddels zijn dat er al meer dan 
60, welke we in de voorbije jaren met uw bijdragen konden ondersteunen.
We hebben in al die jaren ruim 8.000 gasten mogen ontvangen en aan totale giften zijn we de 
€ 400.000,- al ruimschoots voorbij.

Op een wat ander moment, in een vertrouwde 
omgeving, een verrassend programma!

Wat vind ik het fantastisch dat we onze jaarlijkse traditie weer op mogen pakken. Het Rotary 
Concert, ditmaal midden in de lente. Het seizoen waarin de knoppen van het jonge groen 
tevoorschijn komen. De  eerste bloesem is zichtbaar. Het zonlicht wordt sterker en de dagen weer 
langer. Hoe mooi past deze symboliek van de lente bij een stad en een samenleving die eindelijk 
weer open zijn gegaan. De nieuwe energie is voelbaar en zichtbaar.

Met het organiseren van dit concert laat Rotary Helmond haar verbondenheid met de stad zien. Ook 
dit jaar weer ontvangen een aantal maatschappelijke initiatieven een steuntje in de rug. Meer dan 
ooit – na deze lastige coronaperiode – besef ik hoe belangrijk deze initiatieven zijn. Dat we er zijn 
voor elkaar, dat we samen sterk zijn en samen het verschil kunnen maken.

En dat doen we niet alleen voor onszelf en onze eigen inwoners. Het is hartverwarmend om te zien 
dat we ons hart ook openstellen voor mensen van buiten onze (lands)grenzen. Vluchtelingen uit 
Oekraïne én elders uit de wereld voor wie wij een veilige haven zijn.
Ik ben trots op u, trots op onze stad. Een stad van doeners, een stad waarin je kunt thuiskomen. 
Zelden was dat zo zichtbaar als nu.

Een stad waarin je kunt thuiskomen.

Ik ben trots op u, trots op onze stad.
Een stad van doeners

Het verheugt ons echt dat we 
dit jaar mede dankzij uw bij-
drage toch weer een mooi 
concert konden organiseren.
Dank daarvoor!

Met muzikale groet,
Gertjan Aarts

Voorzitter: 
Stichting Helmond Ontvangt – 
Helmond Geeft
Nieuwjaarsconcert Rotary Helmond

16e Nieuwjaarsconcert Helmond, dit jaar een Voorjaarsconcert

De nieuwe 
energie is 
voelbaar 

en zichtbaar

Elly Blanksma –
van den Heuvel

Burgemeester Helmond
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Voorwoord Gertjan Aarts
Voorzitter Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft 

Voorwoord Elly Blanksma
Burgemeester Helmond



19:00u Ontvangst

20:00u Welkom en kort woordje door Elly Blanksma - Van den Heuvel, Burgemeester Helmond

20:10u Aanvang concert

Uitvoerenden:  The Fahy’s and friends, Ami Hewitt, Beate Loonstra en 
de Kilkenny School of Irish Dance

 1. Minstrel’s Adieu to his native land / Captain O’Kane 
 2. I dreamt I dwelt in marble halls 
 3. The last rose of summer
 4. My Lagan Love
 5. O Danny Boy 
 6. Spanish lady
 7. Opening Trad Jig/Reel Set 
 8. Trading Tappers 
 9. Casadh an tsugáin
 10. Time to Time
 11. Acapella Dance
 12. Quays Reels
 13. Hornpipe
 14. Sliabh an Óir
 15. Bucks of Oranmore

21:10u Bekendmaking sponsorbedrag en uitreiking cheques

21:30u Informele borrel met hapjes

23:00u Einde borrel

Bedankt, mede namens onze 
maatschappelijke doelen Programma
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• 2atwork.com

• AAE

• Aarts Risicoadvies

• Aben & Slag Advocaten

•  Adcommunicatie / 

Weekkrant De Loop Helmond

• Adriaans Bouw

• Ariza

• Arte

• Boek en Kantoor De Ganzenveer

• Bombardon Consultancy

• Brainport Development

• Branten Advies

• De Strabrechtse Hoeve

• De Wit

• Den Ouden Groep

• Dusol Vastgoedonderhoud

• ebm-Papst Benelux

• Ecclesia

• Elkerliek Ziekenhuis

• Embedded Fitness

• Gerflor Benelux

• GW Leidingtechniek

• H. van der Loo Management

• ijslandopzijnpuurst.nl

•  In Balans Accountants & 

Fiscalisten

• InsingerGilissen Bankiers

• Jan van Brabant College

• Jobner

• Kuijpers

• Lavans

• LEVgroep

• Lunchroom De Keyser

• LXarchitecten

• Manders Totaal

• Mondzorg De Rijpel

• Mosman Autoschade

• Muziekgebouw Eindhoven

• Nico Berkers Kantoorefficiency

• OMD Notarissen

• Orasul

• Place for Bizz

• Pronorm

• QliQ Primair Onderwijs

• Raadhuis Advies

• Rabobank

• ReCo Culture Management

•  Rivez Assurantiën & 

Risicobeheer

• ROC Ter AA

• RSW Accountants + Adviseurs

• Rutten Consultancy

•  Schooten Advies Accountants & 

Fiscalisten

• Schunk Xycarb Technology

• Senzer

• Service Apotheek Leonardus

• SHERART

• Spirotech

• Spring Kinderopvang

• Stand-In Tentoonstellingsbouw

• Steenoven Catering

• Stichting Steun Welzijnszorg

•  Stichting Subsidiefonds 

Kruisvereniging Helmond

• Stichting Thomas van Villanova

• Swanenberg Hydraulic Systems

• Tarkett

• Van den Broek Logistics

•  Van Kaathoven Grond- en 

Sloopwerken

• Van Oorschot Schoenen

• Van Happen Containers

• VDL HMI

• Ven Poultry Helmond

• Verbi Gereedschappen

• Vict Informatici

• Vincent Knoops Fotografie

• Vlakwerk Projectinrichting

•  Wesselman Accountants l 

Adviseurs

• Wim Peters Consulting

• Yuverta

• Zorgboog

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

In het Burgemeester Geukerspark tegenover de Bibliotheek Helmond wordt volop gewerkt aan 
een speeltuin.  De speeltoestellen worden momenteel gemonteerd om speciaal voor kinderen een 
unieke plek te bieden: de Verhalenspeeltuin in hartje Helmond.

Een speeltuin waar naast spelplezier ook taal, lezen en verhalen centraal staan. De bibliotheek gaat 
een aanvullend educatief programma verzorgen samen met basisscholen en kinderopvang. 
Ons doel betreft het deelproject “Boekjes en Babbels in het Park”, gericht op de leesbevordering en 
taalontwikkeling van 1 t/m 4 jarigen, op een (inter-)actieve en plezierige wijze.

Antoon van Dijkschool

Maatschappelijke doelen 2022

Méér Muziek in de Klas. 
Lokaal Helmond

De Stichting Méér Muziek in de Klas Helmond 
zet zich in voor structureel goed muziek-
onderwijs voor alle basisschoolkinderen in 
Helmond. Zij doet dit door bewustwording, 
deskundigheidsbevordering, eigentijds les-
materiaal, verankering en financiering.

Met de donatie kan een Méér Muziek in de 
Klas-koffer worden samengesteld. Een prik-
kelend hulpmiddel, dat op elke Helmondse 
school ingezet gaat worden en waarin 
muziek en techniek mooi samen vallen met 
de bijgeleverde opdrachten en materialen.

Stichting Helmondse 
Sporthelden

De Stichting Helmondse Sporthelden zet zich 
in voor het bevorderen van een gezonde 
levensstijl voor (kansarme) Helmondse kin-
deren en kinderen met een beperking door 
het organiseren van sportclinics en sporteve-
nementen. Zij doen dit samen met bekende 
Helmondse (oud-)sporthelden en in samen-
werking met Helmondse scholen, organisa-
ties, verenigingen en stichtingen.

Met de donatie zal een gericht sportevene-
ment worden georganiseerd. 

De Antoon van Dijkschool is een regioschool 
(Peelland-Helmond) voor (Voortgezet) Spe-
ciaal Onderwijs Helmond. De school biedt 
onderwijs/zorg voor leerlingen van 4 t/m 18 
jaar met een lichte tot ernstige verstandelijke 
beperking.

De school bestaat uit een afdeling SO (Spe-
ciaal Onderwijs) en VSO (Voortgezet Speciaal 
Onderwijs). In samenwerking met Stichting 
ORO wordt er buitenschoolse opvang op de 
school verzorgd.

Voor de herinrichting van de buitenruimte is 
er behoefte aan de aankoop van een nieuw 
speeltoestel.
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Verrassingsdoel

Dat maken we graag na ons 

concert aan u bekend!

Bibliotheek Helmond 



Máirín Fahy (viool) soleerde in de beroemde shows 
Riverdance en Lord of the Dance, tourde met sterren 
als o.a. Dolores O’ Riordan The Chieftains en The 
Cranberries en werkte mee aan films zoals The Devil’s 
Own met Harrison Ford en Brad Pitt.

Gerard Fahy (uilleann pipes) is een van de meest 
vooraanstaande Ierse musici van dit moment en 
begenadigd componist. Hij schreef o.a. de muziek 
voor Michael Flatley’s Lord of the Dance, Dangerous 
Games en de musical Tara en trad op met o.a. Boston 
Pops Orchestra en vele anderen.

Yvonne Fahy (percussie) is multi-instrumentalist die 
o.a. bodhran, drums, bass, accordion, whistles, man-
doline, guitaar en keyboard speelt. Als componist is 
ze ook bekend als de Mike Oldfield van de traditionele 
Ierse muziek omdat ze alle instrumenten op haar 2 
solo albums “Pulse of the Earth” en “Diversity” zelf 
bespeeld.

Chris Kelly (gitaar) startte zijn carière met Ceoltoiri 
Magh Locha, waarmee hij over de hele wereld 
tourde. Dit deed hij ook als sales manager van 
Riverdance en daarna met de musical Tara van 
Gerard Fahy. Na het drukke tour-leven, besloot hij 
om zich in 2005 met zijn vrouw Máirín te settelen in 
Galway met de show Trad on the Prom.

Colm Henry (keyboards) studeerde af aan het Uni-
versity College Dublin en is een veelgevraagd studio- 
en tourmuzikant. Hij maakte opnames met alle grote 
Ierse artiesten, waaronder Clannad en Westlife en 
toerde recentelijk met Tommy Fleming op zijn inter-
nationale tours in de VS en Engeland.

Samen vormen zij een top-ensemble wat 
zeker voor spektakel zal zorgen op deze 
avond!

The Fahy’s and friends

The Fahy’s and friends is de crème de la crème van de Ierse muziek!

Ami Hewitt, sopraan

Ami Hewitt is een coloratuur-sopraan uit Dublin. Ze is af-
gestudeerd aan het Trinity College en het TUD-conser-
vatorium voor muziek en drama, waar ze haar bachelor-
diploma behaalde met als hoofdvak zang. Meer recente-
lijk studeerde ze cum laude af voor een Master’s degree 
in Voice en Opera aan het Conservatorium Maastricht in 
Nederland.

Tijdens haar masterstudie werkte Ami samen met regisseur 
Sybrand van der Werf en dirigent Federico Santi aan de 
rol van Olympia (Les contes d’Hoffmann) als onderdeel 
van een ‘Covid creation production’ gebaseerd op het ver-
haal van Decamerone. In Maastricht vormde Ami samen 
met de Schotse pianiste Anna Michels Duo Anam.

Ami was finalist in het televisieprogramma ‘Aria’ van 
Omroep Max, dat in 2021 op NPO 1 werd uitgezonden. 
Het concours was in samenwerking met De Nationale 
Opera en het Nationaal Jeugd Orkest onder leiding van 
Leonard Evers.

Ami heeft ook deelgenomen aan masterclasses bij diverse 
grote namen en is lid van de operastudio van de  Irish 
National Opera, die een cruciale rol heeft gespeeld bij 
haar introductie in de professionele wereld.

Kilkenny School of Irish 
Dance
De Kilkenny School of Irish Dance uit Den Haag is 
de belangrijkste Ierse dansschool in Nederland. De 
school is opgericht door Sean Kilkenny uit Galway. 
In de 80-er jaren maakte hij furore als danser in 
de revival van de Ierse volksdans en danste in alle 
grote shows van die tijd.

Doel van de school is het samenbrengen van dansers, 
zowel Nederlanders als expats, met een passie voor 
de muziek en het ritme van Irish Dance.
De school mag dan in pure aantallen klein zijn, toch 
heeft ze in de loop er jaren een groot aantal Europese- 
en wereldkampioenen voortgebracht.

Naast de competities dansen de leerlingen ook 
graag bij vele feestelijke activiteiten door heel 
Nederland en daarbuiten.

Uitvoerende musici
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Uitvoerende musici vervolg

Hoofdgevers

Spirotech is een wereldwijde expert 
op het gebied van systeemwater-
kwaliteit in verwarmings- en koel-
systemen 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 Voorjaarsconcert als 
hoofdgever te mogen steunen.

Met veel plezier neemt Kuijpers 
jaarlijks  deel aan het Nieuwjaars-
concert Helmond. Helaas was het in 
2020 en 2021 niet mogelijk; 
corona gooide roet in het eten.

En juist in 2021 was het voor onze 
onderneming zo’n mooie start ge-
weest van ons jubileumjaar, we 
vierden namelijk ons 100-jarig 
bestaan. Een mijlpaal waarop we 
met de gasten van het Nieuwjaars-
concert graag een toost hadden 
uitgebracht. Met onze eigen me-
dewerkers en relaties hebben we 
er op gepaste wijze een fantastisch 
jaar van gemaakt.

Met veel genoegen zijn we hoofd-
sponsor van het Voorjaarsconcert 
2022 en benadrukken hiermee het 
belang om projecten in de Hel-
mondse samenleving te steunen. 

We zien ernaar uit om als-
nog samen met u een toost 
uit te brengen!

Als de Wit BV, inmiddels ruim 100 
jaar actief in het Helmondse, on-
dersteunen 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 doel-
stellingen van de Stichting begrij-
pen 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 mo-
gen geven aan dit fantastische 
initiatief….

Helmond, ‘The Place to be’!
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Paul de Bruin (CCO) en Hans Jacobs (COO), Spirotech

Beate Loonstra, harp

Beate werd op zeer jonge leeftijd op slag verliefd op 
de harp en speelt al vanaf haar zesde jaar. Ze studeer-
de bij Erika Waardenburg aan het Utrechts Conserva-
torium, waar ze summa cum laude haar mastergraad 
pathway performance behaalde en omschreven werd 
als een ‘waanzinnig talent, technisch geweldig, een 
allround musicus met een enorme vertelkracht en een 
heel eigen muzikale identiteit’. Tijdens de master stu-
deerde Beate mede dankzij ondersteuning van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds ook aan de Guildhall School of 
Music & Drama in Londen, waar ze ook improvisatie-
lessen volgde.

Naast haar liefde voor solospel, speelt Beate graag 
in ensembles en met koor en/of orkest. Hoogtepun-
ten daarvan zijn o.a. haar duospel met violiste Emmy 
Verhey, haar samenwerking met het Metropole Orkest, 
meerdere live optredens op Radio 4 en haar deelname 
aan de Symphony of Unity op dancefestival Tomorrow-
land 2019. Beate is als harpdocent verbonden aan De 
Utrechtse MuziekSchool en Kunstencentrum Nieuwe 
Vaart Vleuten.

Willem van Zantvoort
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Eindelijk, het kan en mag weer




