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OP EEN VERTROUWD MOMENT 
MET WEER EEN VERRASSEND PROGRAMMA!

SAMENKOMEN IS EEN BEGIN,
SAMENWERKEN IS DE TOEKOMST

17e Nieuwjaarsconcert Helmond, we zijn er weer!

JUIST NU 
HEBBEN 

WE 
ELKAAR 

HARD 
NODIG

Elly Blanksma –
van den Heuvel

Burgemeester Helmond

VOORWOORD GERTJAN AARTS
VOORZITTER STICHTING HELMOND ONTVANGT – HELMOND GEEFT 

VOORWOORD ELLY BLANKSMA
BURGEMEESTER HELMOND
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Veel mensen in onze stad hebben het moeilijk. 
De energiecrisis en de koopkrachtcrisis zorgen 
voor grote uitdagingen. Juist nu hebben we el-
kaar hard nodig. Voor hulp, voor een steuntje 
in de rug, voor een luisterend oor.

Het is goed dat er weer een Nieuwjaarconcert 
van Rotary Helmond plaatsvindt, waar we met 
muziek verbinding maken in de stad. En ook 
dit jaar krijgt een aantal maatschappelijke ini-
tiatieven een steuntje in de rug. Deze initia-
tieven zijn zo belangrijk voor de mensen in de 
stad. Zeker nu. 

Want we willen dat iedereen kan meedoen. 
Aan ons sámen de taak om ook de mensen te 
betrekken die het moeilijk hebben. Onze ver-
enigingen en stichtingen zijn daarbij cruciaal. 
Duizenden vrijwilligers in de stad die onder-
steunen en verbinden. En zij kunnen zeker een 
helpende hand gebruiken.

Samenkomen is een begin, samenwerken is de 
toekomst. Dat is wat het Nieuwjaarsconcert 
Helmond ons leert!

Beste vrienden van ons concert,

Het 17e Nieuwjaarsconcert Helmond is in 2023 
weer traditioneel in januari en wij stellen het 
enorm op prijs dat u daarbij wilt zijn!
In de vertrouwde en bekende omgeving zoals de 
meesten van u deze al kennen, presenteren wij u 
een afwisselend en verrassend middagprogramma, 
uiteraard met weer een gezellig en nuttig samen-
zijn daarna.

Ieder jaar opnieuw hebben we meerdere goede 
doelen, door de jaren heen al meer dan 65 en 
dankzij uw bijdragen hebben we in al die tijd al 
ruim € 440.000,- kunnen doneren.

Zo’n 100 bedrijven, instellingen, particulieren en 
het partnership met de Gemeente Helmond maken 
dit mooie evenement voor ons mogelijk.

Wist u dat een speciale commissie binnen Rotary 
Helmond de diverse goede doelen zeer zorgvuldig 
selecteert en in overleg met onze Stichting Helmond 
Ontvangt – Helmond Geeft, de definitieve keuzes 
maakt? Wij willen immers borgen dat uw middelen 
goed terecht komen.
De gekozen doelen komen bij Rotary Helmond 
ook nog een presentatie geven over de bestede 
middelen en soms ondersteunen wij aanvullend 
met onze gezamenlijke kennis binnen ons netwerk.

Ook dit jaar organiseren wij  weer een mooi concert 
ten bate van goede doelen.
Doelen die een bijdrage echt verdienen, of deze 
gewoon keihard nodig hebben! Wij willen ze niet 
vergeten, zeker niet in de huidige tijd.

UW BIJDRAGE DOET ERTOE. 
DANK DAARVOOR!
Gertjan Aarts

Voorzitter 
Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft
Nieuwjaarsconcert Helmond



14:00u Ontvangst

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

15:10u Bekendmaking sponsorbedrag en uitreiking cheques

15:30u Aanvang concert

Uitvoerenden:  Ensemble Musica Lyrica o.l.v. Gabriel González Jiménez, dirigent 
m.m.v. Francesca Pusceddu, sopraan en Felipe Gallegos, tenor

 ‘Triomfmars’ uit Aïda ..............................................Giuseppe Verdi    

 ‘Quel Guardo, Il Cavaliere’ uit Don PasQuale .............Vincenzo Bellini 

 ‘Hummingchorus’ uit Madame Butterfly ....................Giaccomo Puccini     

 ‘Parigi o Cara’ uit La Traviata  ..................................Giuseppe Verdi 

  ‘O Mio Babbino Caro’ uit Gianni Schicchi ...................Giaccomo Puccini  

  ‘Nessun Dorma’ uit Turandot ...................................Giaccomo Puccini  

  ‘Va pensièro’ uit Nabucco ........................................Giuseppe Verdi  

  ‘Quanto è bella’ uit L’elisir d’amore ...........................Gaetano Donizettii  

  ‘Casta Diva’ uit Norma ............................................Vincenzo Bellini 

  ‘La donna è mobile’ uit Rigoletto .............................Giuseppe Verdi  

  ‘Brindisi’ uit La Traviata...........................................Giuseppe Verdi 

16:30u Informele borrel met hapjes

18:00u Einde borrel

BEDANKT, MEDE NAMENS ONZE 
MAATSCHAPPELIJKE DOELEN PROGRAMMA

2atwork.com
4MedChem
AAE
Aarts Risicoadvies
Aben & Slag Advocaten
Adcommunicatie /
WeekKrant De Loop Helmond
ADDAPT Chemicals
Adriaans Bouw
Ariza
AROM
Boek en Kantoor De Ganzeveer
Bombardon Consultancy
Brainport Development
Branten Advies
Conformiso
Coovels Smits Stichting
De Financiële Wooncoach
De Strabrechtse Hoeve
De Wit
De Zorgboog
Dusol Vastgoedonderhoud
ebm-papst Benelux
Ecclesia
Elkerliek ziekenhuis
Embedded Fitness
H. van der Loo Management
ICS Groep
ijslandopzijnpuurst.nl
In Balans Accountants & 
Fiscalisten
Jobner

Kuijpers
Lavans
LEVgroep
Lunchroom De Keyser
LXarchitecten
Mondzorg De Rijpel
Mosman Autoschade
Muziekgebouw Eindhoven
Nico Berkers Kantoor Efficiency
OMD Notarissen
OMO Scholengroep Helmond
Onderwijsgroep Oost-Brabant/
Jan van Brabant College
Orasul
Place for Bizz
Pronorm
Puur Bouwadvies
QliQ Primair Onderwijs
Raadhuis Advies
Rabobank
ReCo Culture Management
Rivez Assurantiën en Risicobeheer
ROC Ter AA
Rotary Club Genk
RSW Accountants
Rutten Cosultancy
Schildersbedrijf Noud van Bussel
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 Kruis-
vereniging Helmond
Stichting Thomas van Villanova
Sure Laboratories
Swanenberg Hydraulic Systems
Tarkett
TLF Real Estate
Van Gaalen Advies
Van Kaathoven Grond- en 
Sloopwerken
Van Wijnen Rosmalen
VDL HMI
Ven Poultry
Verbi Gereedschappen
Verhappen Transport & 
Warehousing
Vesta Bouwadvies
VICT Informatici
Vincent Knoops Fotografie
Vlakwerk Projectinrichting
Wesselman Accountants l 
Adviseurs
Willems Muziek
Yuverta

DANKZIJ DE MEDEWERKING VAN ALLE HIERONDER GENOEMDE GEVERS
IS HET MOGELIJK OM HET NIEUWJAARSCONCERT HELMOND TOT EEN JAARLIJKS
TERUGKEREND EVENEMENT TE MAKEN.
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De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje 
werken samen met mensen met (drei-
gende) schulden. Het doel is het op-
lossen van problemen, ontstaan door 
schulden, het wegwerken van schulden 
en het voorkomen van schulden in de 
toekomst.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het 
opleiden van nieuwe vrijwilligers tot 
schuldhulpmaatjes.

Het doel van Stichting Leergeld is: alle 
kinderen mogen meedoen! 
Gezinnen met kinderen tot 18 jaar en 
een klein inkomen krijgen steun op het 
gebied van onderwijs, sport, cultuur en 
welzijn.

Uw bijdrage wordt gebruikt om ervoor 
te zorgen dat ieder kind een winterjas 
heeft.

Stichting Ondersteuning Vrijwilligers 
helpt vrijwilligers om snel financiering 
te vinden om een tijdelijke, schrijnende 
situatie bij hun cliënten aan te pakken 
of te voorkomen. Dat kan via een 
fonds, maar ook rechtstreeks vanuit de 
donaties aan deze Stichting.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor de 
aanpak van problemen in gezinnen, ont-
staan door een hoge energierekening.

We Care is een werkgroep, opgezet 
door een groep jongeren. Op hun initi-
atief en samen met het Stadsleerbedrijf 
wordt momenteel de City Sporthal om-
gevormd tot Droomfabriek@City. 
Een centrale plek in Helmond waar jong 
en oud elkaar kan ontmoeten en waar 
meerdere activiteiten plaatsvinden.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor de in-
richting van studieplekken voor jonge-
ren, die thuis geen plek hebben om te 
studeren.

MAATSCHAPPELIJKE DOELEN 2023
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SCHULDHULPMAATJE 
SAMEN LUKT ’T

STICHTING 
ONDERSTEUNING
VRIJWILLIGERS

STICHTING LEERGELD 
ALLE KINDEREN
MOGEN MEEDOEN

WERKGROEP 
WE CARE HELMOND



Ensemble Musica Lyrica is speciaal 
voor deze gelegenheid samengesteld.
Het instrumentale deel bestaat uit 
spelers van de grote orkesten van 
Nederland, zoals Philharmonie Zuid, 
Zeeuws Orkest en Radio Philharmo-
nisch Orkest. Het instrumentaal en-
semble bestaat uit circa 18 spelers: 
strijkers, blazers en piano en zij zijn 
uitstekend thuis in dit veeleisende repertoire. Het vocaal ensemble is samengesteld uit leden van het 
Brabant Koor, aangevuld met zangers uit de wijde regio.
Samen met dirigent Gabriel González en de beide solisten staan zij garant voor een prachtig concert!

De Italiaanse sopraan Francesca Pusceddu 
werd in 1994 geboren op Sardinië. 
Ze begon haar muziekstudie als violiste 
en studeerde in 2015 af aan het Staats-
conservatorium van Cagliari (Italië).

In 2019 maakte ze deel uit van het Young 
Artist Programme en in datzelfde jaar 
kreeg ze de prijs als beste opkomende 
operazangeres in Sardinië. Ook in 2019 
studeerde ze summa cum laude  af in zang 
aan het Prins Claus Conservatorium (Gro-
ningen) bij Hanneke de Wit.

Ook bij pedagoog Margreet Honig bleef ze 
studeren en ze sloot in 2021  haar studie 
aan de Dutch National Opera Academy in 
Amsterdam succesvol af. Als soliste trad 
Francesca op in verschillende zalen in 
Italië en Nederland zoals onder meer het 
Muziekgebouw en het Concertgebouw 
Amsterdam met diverse opera- en operet-
terollen. Maar haar repertoire omvat ook 
werken uit de baroktijd tot hedendaagse 
muziek.

Felipe Gallegos werd geboren in Guadalajara, Mexico. 
Hij heeft zich ontwikkeld als een klassieke tenor in 
oratorium, concertmuziek en opera. Hij begon zijn 
studie aan de Universiteit van Guadalajara, daarna 
won hij verschillende beurzen van het Nationaal 
Instituut voor Schone Kunsten van Mexico om zijn 
studies in het buitenland voort te zetten.

Onder zijn leraren bevinden zich Carlos Aransay, Ka-
therine Cieszinsky, Corradina Caporello, Claude Corbeil 
en Joan Dornemann. Hij studeert momenteel aan het 
Koninklijk Conservatorium van Den Haag bij Catrin 
Wyn-Davies en Rita Dams.

Op het opera toneel zong hij in de Rossini-opera 
Viaggio a Reims, La cambiale di Matrimonio, El Re-
tablo de Maese Pedro van De Falla, L ‘enfant et 
les sortegegies door Ravel, en L’ Elisir d’amore van 
Donizetti.

Op het concertpodium zong hij evangelist-rol en 
aria’s van Johannes Passion van Bach, evenals o.a. 
het Magnificat en Cantata BWV 111. Ook zong hij 
solo’s in Il Vespro della Beata Vergine van Monteverdi 
met Capella Barroca de México, Requiem van Mozart, 
Negende Symfonie van Beethoven met OFUNAM en 
Pasión según San Marcos van Osvaldo Golijov met 
Orquesta Sinfónica Nacional de México en was hij te 
gast bij de Opera de Bellas Artes met Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes in México. 

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 Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, 
waar hij ook als dirigent heeft gewerkt.

UITVOERENDE MUSICI
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FRANCESCA 
PUSCEDDU
SOPRAAN

FELIPE 
GALLEGOS
TENOR

MUSICA LYRICA     

BELCANTO!



De jonge dirigent Gabriel González werd in 2002 ge-
boren in Las Palmas de Gran Canaria, Spanje.
In 2020 is hij cum laude afgestudeerd aan het Con-
servatorium in de afstudeerrichting contrabas. 
Sinds 2021 studeert hij Orkestdirectie bij Arjan Tien 
aan het Conservatorium Maastricht. Regelmatig assis-
teert hij Arjan bij diverse orkesten.
Hij dirigeerde verschillende ensembles zoals Young 
Orchestra of Gran Canaria, Conservatory of Las Palmas 
Symphonic Orchestra, Maastricht Saxophone Ensem-
ble, Conservatorium Maastricht Orchestra, Limburg 
Youth Orchestra, Nederlands Studenten Orkest en het 
VU Orkest Amsterdam.
De komende maand dirigeert hij het Offstage orkest 
van het VU Orkest in het Concertgebouw, in een pro-
ductie van Mahlers Tweede symfonie “Auferstehung”.

GABRIEL 
GONZÁLEZ  JIMÉNEZ,
DIRIGENT

Wat fijn dat er dit jaar ‘gewoon’ weer een Nieuwjaars-
concert is! Met veel plezier is Kuijpers ook deze editie 
weer Hoofdgever. Hiermee onderstrepen we het belang 
van steun aan projecten in de Helmondse samenleving. 
Kuijpers is inmiddels een landelijke speler maar onze lokale 
betrokkenheid is en blijft belangrijk. Zeker in Helmond, 
waar we geworteld zijn.

Het doet ons goed dat, met de opbrengsten van dit bijzon-
dere concert, initiatieven in de samenleving ondersteund 
kunnen worden. Initiatieven door, voor en van Helmondse 
organisaties met als doel het verbinden van mensen en 
hen te helpen die het hard nodig hebben. Zeker in een tijd 
van stijgende energieprijzen en een toenemende inflatie 
hebben veel maatschappelijke organisaties behoefte aan 
een steuntje in de rug.

WIJ ONTMOETEN U GRAAG OP 
ZONDAG 15 JANUARI 2023.

HOOFD GEVERS
ONZE HOOFDGEVERS  WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2023

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 
Nieuwjaarsconcert als hoofdgever te 
mogen steunen.

Als de Wit BV, inmiddels ruim 100 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 hoofd-
gever te mogen fungeren en daarmee onze steun te 
mogen geven aan dit fantastische initiatief….

HELMOND, ‘THE PLACE TO BE’!

Aukje en Wim Kuypers
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Paul de Bruin (CCO) en Hans Jacobs (COO), Spirotech

Willem van Zantvoort




