
Proms	of	Liberty
In	2019	en	2020	herdenken	we	het	einde	van	de
Tweede	Wereldoorlog,	75	 jaar	geleden.	We	vieren
dat	 we	 sindsdien	 weer	 in	 vrijheid	 leven,	 in	 het
besef	 dat	 we	 samen	 verantwoordelijk	 zijn	 om

vrijheid	door	te	geven.	Om	hier	bij	stil	te	staan	organiseert	de	fanfare	op	25
en	26	oktober	van	dit	 jaar	de	Proms	of	Liberty	 in	de	Sint-Willibrorduskerk	 in
Heeswijk.	Het	thema	vrijheid	loopt	als	een	rode	draad	door	dit	concert	heen.
Een	 concert	 om	 de	 bevrijding	 te	 herdenken,	 maar	 ook	 om	 de	 vrijheid	 te
vieren.

75	jaar	vrijheid

Het	concept
De	 Proms	 of	 Liberty	 kent	 een	 uniek	 concept,	 dat
nog	 nooit	 eerder	 is	 vertoond	 in	 Heeswijk	 of
omgeving.	 We	 gaan	 de	 kerk	 ombouwen	 tot
concertzaal	 met	 comfortabele	 stoelen.	 In	 het
concert	smelt	het	talent	van	de	fanfare	samen	met
zang	 en	 combo,	 gecombineerd	 met	 de	 nieuwste

technieken	 op	 het	 gebied	 van	 licht,	 geluid	 en	 beeld.	 Tijdens	 de	 Proms	 of
Liberty	draait	het	om	vrijheid	in	de	ruimste	zin	des	woords.

Een	unieke	beleving	voor	het	oog.
De	 nieuwste	 technieken	 op	 het	 gebied	 van	 licht,
geluid	 en	 beeld	 worden	 uit	 de	 kast	 gehaald	 voor
de	 Proms	 of	 Liberty.	 Ondersteunend	 aan	 onze
muziek	 projecteren	 we	 film	 en	 beeld	 op	 de
gewelven	 van	 de	 kerk.	 Professionele	 LED
verlichting	 ondersteunt	 de	 filmbeelden.	 Dit	 geeft
een	 unieke	 sfeer	 voor	 het	 concert.	 Onderstaande

link	geeft	een	impressie	hoe	indrukwekkend	deze	combinatie	van	beelden	en
muziek	is.

unieke	beleving

Sint-Willibrorduskerk
De	 Sint-Willibrorduskerk	 heeft	 een	 centrale	 en
prominente	 plaats	 in	 Heeswijk.	 De	 kerk	 is	 ook
getuige	 geweest	 van	 de	 oorlog	 en	 de	 bevrijding.
Om	 die	 reden	 is	 eind	 vorig	 jaar	 contact	 gezocht
met	 Parochie	 Heilige	 Augustinus	met	 de	 vraag	 of
de	 kerk	 gebruikt	 mag	 worden	 voor	 de	 Proms	 of
Liberty.	 De	 Parochie	 was	 zeer	 positief	 over	 ons

verzoek	en	heeft	volmondig	hiermee	ingestemd.	Dit	betekent	dat	de	kerk	eind
oktober	voor	een	week	 ter	beschikking	wordt	gesteld	aan	de	 fanfare.	 In	die
periode	 gaan	 we	 alle	 banken	 verwijderen	 en	 bouwen	 we	 de	 kerk	 om	 tot
concertzaal.	Hierbij	kunnen	we	alle	hulp	gebruiken,	dus	noteer	die	week	maar
alvast	in	de	agenda!

De	kaartverkoop	start	begin	juli.
Kaarten	 zijn	 te	 koop	 via	 Paperpoint	 en	 via
website	 	 www.koninklijkefanfare.nl.	 In	 totaal
kunnen	we	300	bezoekers	per	avond	ontvangen.
Het	concept	van	de	Proms	of	Liberty	is	uniek	en
de	 verwachting	 is	 dat	 het	 snel	 gaat	 met	 de
kaartverkoop.	Zorg	dus	dat	je	er	snel	bij	bent.

Belangrijke	data:
Omdat	de	vakantie	voorbij	is	voor	we	het	beseffen
en	hulp	van	leden	en	vrienden	belangrijk	is,	geven
wij	de	belangrijkste	data	nu	alvast	door.
	

19	augustus:	Eerste	repetitie	na	de	zomerstop
29	september:	Repetitiedag	(10.30-14.30	uur)
7	oktober:	Repetitie	met	combo	en	zang
14	oktober:	Repetitie	met	combo	en	zang
20	oktober:	Inrichten	kerk
21	oktober:	Technische	doorloop	kerk
24	oktober:	Generale	repetitie	kerk
25	oktober:	Proms	of	Liberty
26	oktober:	Proms	of	Liberty
27	oktober:	Opruimen	en	herinrichten	kerk

Afterparty
Voor	 de	 afterparty	 is	 een	 contract	 gesloten	 met
Café	 De	 Zwaan.	 De	 Zwaan	 zal	 in	 de	 sfeer	 van
vrijheid	 beide	 dagen	 een	 band	 programmeren.
Bezoekers	aan	de	Proms	of	Liberty	krijgen	bij	het
toegangskaartje	een	consumptie	aangeboden.
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Agenda

Wat	staat	er	verder	op	de	agenda?		http://www.koninklijkefanfare.nl/

Wanneer	is	er	repetitie	of	zijn	er	lessen?	repetities	en	lessen.pdf

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nijs102516@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.

https://player.vimeo.com/video/341797876
https://www.youtube.com/watch?v=gMF_EQbZbkQ
http://www.koninklijkefanfare.nl/
https://www.facebook.com/FanfareHeeswijk/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/FanfareHeeswijk/?ref=bookmarks
https://twitter.com/FanfareHeeswijk
https://twitter.com/FanfareHeeswijk
http://www.koninklijkefanfare.nl/
http://www.koninklijkefanfare.nl/
https://koninklijke-fanfare.email-provider.nl/web/4luqudht2g/3kbkehwkki
http://koninklijkefanfare.nl/media/nieuws/categorie/69/
http://www.koninklijkefanfare.nl/media/evenementen/
http://www.koninklijkefanfare.nl/media/evenementen/
https://koninklijke-fanfare.email-provider.nl/download/4luqudht2g/qIPNRCB2pt?file=repetities+en+lessen.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://koninklijke-fanfare.email-provider.nl/unsubscribe/4luqudht2g/3kbkehwkki
https://koninklijke-fanfare.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=4luqudht2g&l=__________&m=__________
mailto:nijs102516@gmail.com
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-4luqudht2g-3kbkehwkki

