HET VRIJHEIDSCONCERT
KONINGSDAG 27 APRIL 2022
JUNUSHOFF WAGENINGEN

UNIEK BENEFIETCONCERT
MARINIERSKAPEL (NL) EN MUSIKKORPS (DE)

SERVE TO
CHANGE LIVES

Nooit eerder speelden zij samen: de Nederlandse Marinierskapel der Koninklijke Marine
en het Duitse Musikkorps der Bundeswehr, twee geweldige symfonische blaasorkesten met
internationale allure. Op Koningsdag verzorgen zij dit benefietconcert, met hun favoriete
stukken op het programma. Voicewinnaar Dennis van Aarssen is de gastzanger!
Het vrijheidsconcert staat symbool voor verbroedering en is georganiseerd door Rotaryclub
Wageningen en de Duitse Rotaryclub Wipperfürth Lindlar/Romerike Berge.
Dit concert onderstreept het diepe belang van vrijheid voor ons als mens.
Lees meer hierover op onze website www.rotarywageningen.nl.
Kaarten te verkrijgen bij www.junushoff.nl.

ROTARY IN ACTIE
Rotary International (met steun van de lokale clubs)
zet zich onder meer in voor ondersteuning van
minderbedeelden en voor onderling begrip tussen mensen
wereldwijd. Muziek verbindt en daarom laten wij graag
zoveel mogelijk mensen genieten van dit concert.

DE ORKESTEN
Naast de muzikale begeleiding van staatsceremonies
treden zij veelvuldig op in binnen- en buitenland.
Beide zijn, elk op hun eigen manier, toonaangevend
in hun genre. Het repertoire is zeer uiteenlopend; van
traditionele harmonie- tot bigbandmuziek, en van intieme
begeleidingsmuziek tot flitsende covers van bekende
nummers. Regelmatig werken nationale en internationale
solisten hieraan mee.
Dennis van Aarssen won in 2019 de Voice of Holland en in
2020 de Edison Jazzism Publieksprijs.
Datum:
Aanvang:
Prijs: 		
locatie:
		

woensdag 27 april 2022
20.00 uur in de Grote Zaal
€ 34,95 (incl garderobe en pauzedrankje)
Theater Junushoff
Plantsoen 3 in Wageningen

Op dit moment ervaren we van heel dichtbij het enorme
belang van vrijheid voor ons als mens. Covid-19 heeft ons
twee jaar lang bewegingsvrijheid en samenzijn ontnomen
(en het gevaar blijft zolang het virus de wereld over gaat
en muteert). De concertopbrengst gaat naar Covax.
De oorlog in Oekraïne laat ons voelen hoe essentieel het
is om te leven zonder bezetting en onderdrukking. Laat
vijandschap en egoïsme plaatsmaken voor wederzijdse
steun en vriendschap. Dat doet recht aan ons menszijn.

4=4+1
Voor elke 4 kaarten die verkocht worden, schenken wij
1 kaart aan een vluchteling in Wageningen, zodat zij de
symbolische verbroedering bij dit concert kunnen ervaren.

Bezoek het vrijheidsconcert voor uw
plezier en voor het goede doel.

