
 
 
 

Night of the Proms ‘Contrast’ Sportpaleis Antwerpen 
 
Tijdens Night of the Proms 2017 geven dames de toon aan. De Britse soulzangeres Joss 
Stone, de voormalige Spice Girl Melanie C en onze eigen Isabelle A zijn de eerste namen die 
op de affiche worden geplaatst voor de concerten in Antwerpen en Hasselt. Ook de 16-jarige 
pianiste Emily Bear, bekend in Amerika van tv-optredens in o.a. de Ellen De Generes Show, 
tekent present. Voor het derde jaar op rij staat het orkest onder leiding van de Braziliaanse 
dirigente Alexandra Arrieche. Binnenkort worden nog meer namen bekendgemaakt. 
 
Het internationaal bekroonde muziekspektakel Night of the Proms, waar popartiesten hun 
nummers met groot orkest vertolken, werkt voor het eerst met een thema: ‘Contrast’. 
Orkest, koor, band en backings zullen de Night of the Proms-beleving nog intenser maken 
door meer tussen het publiek op te treden. 
Het huisorkest, dat voortaan speelt onder de naam ‘Antwerp Philharmonic Orchestra’, vormt 
traditioneel de spil van de 25 shows in Europese steden als Antwerpen, Hasselt, München, 
Hamburg en Rotterdam.  
 
Voor het derde jaar op rij speelt het orkest onder leiding van de Braziliaanse dirigente 
Alexandra Arrieche en neemt Kobe Ilsen de rol van gastheer op zich. Het 24-koppig 
huiskoor Fine Fleur, John Miles, backing vocals The Pretty Vanillas en de vaste band NOTP 
Backbone zijn uiteraard ook van de partij.  
 
“We staan er soms niet meer bij stil dat onze muzikanten zowat 3 uur op het podium zitten 
en dat ze met zovelen, met meer dan 100, zijn. Voor het publiek is het net die grootsheid 
die indruk maakt en overdondert.  
Dit jaar gaan we, op vraag van het publiek, die muzikanten dichter bij de toeschouwers zelf 
brengen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de fans een sterkere connectie willen maken met 
onze vaste waarden.  
Binnen het thema ‘Contrast’ gaan we onze muzikanten een duidelijker gezicht geven in de 
show. Hoe we dat gaan doen en hoe we het thema verder zullen uitwerken, verklappen we 
de komende maanden.”    
 
Wanneer: Zaterdag, 25 november 2017 om 20h30      
Waar:  Sportpaleis Antwerpen 
Prijs:  Zitplaatsen middenplein: leden 42,50 euro – niet-leden 47,50 euro/persoon 
Afsluiting:  Voor begin oktober 2017 en zolang er tickets in optie beschikbaar zijn 


