
ZATERDAG 17 DECEMBER 2022

Marinierskapel Der Koninklijke Marine
en solist Dennis van Aarssen

met een  gevarieerd programma voor jong en oud

Zaal open om: 19.00 uur 
Poort Kazerne open vanaf: 18.30 uur 
Legitimatie verplicht

Prijs: 1e rang € 20,- p.p.   2e rang € 15, - p.p.
Kaartverkoop: 
ticketview.nl/shop/seniorenverenigingpvgebest
 
Facilitator: Facilitair Bedrijf Defensie 13 Lichte Brigade
Organisatie: PVGE Best, KBO Best en SeniorenRaadBest
Benefietconcert ten bate van: GezondBest Samen Fit

Locatie:    Legerplaats Oirschot
Aanvang: 19.30 uur



Het Orkest
De Marinierskapel der Koninklijke Marine 
en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers
komen voort uit een eeuwenoude traditie van 
muzikale ondersteuning die teruggaat tot in de 
17e eeuw. De kapel in zijn huidige vorm werd 
opgericht na de bevrijding op 1 augustus 1945 
en toegevoegd aan het Korps Mariniers in 
Rotterdam. Dit veelzijdige symfonisch blaasorkest 
wordt gevormd door 53 geselecteerde musici. 
De kapel heeft een hoog niveau die moeiteloos 
overschakelt van klassieke meesterwerken naar 
spetterend show- en bigband repertoire.

De Dirigent
Dirigent Rob Horsting is bij menig jazzliefhebber 
bekend en vermaard als componist, pianist, 
arrangeur en bandleader.

De Solist 
Solist Dennis van Aarssen zingt vooral 
Nederlandstalige muziek. Hij is vooral bekend als 
winnaar van ‘The Voice of Holland’ in 2019, onder 
meer met de vertolking van ‘Mr. Bojangles’ van 
Robbie Williams en ‘That’s Life’ van Frank Sinatra.

De Organisatie
Dit concert wordt georganiseerd door 
SeniorenRaadBest, een samenwerkingsverband 
van KBO Best en PVGE Best. Deze organisaties 
zetten zich in voor het welzijn van senioren in 
brede zin.

De Gastheer
Dat is de Generaal Majoor de Ruyter van 
Steveninck kazerne van de Koninklijke 
Landmacht in Oirschot. De kazerne stelt de 
prachtige bioscoopzaal gratis ter beschikking voor 
het goede doel, waarmee deze inhoud geeft aan 
een goede band met burgers in de omgeving van 
de basis. Het Ministerie van Defensie neemt 
daarnaast ook de kosten van het orkest en de 
solist voor haar rekening. 

Het Goede Doel
De opbrengst van dit concert komt ten goede 
aan het project GezondBest Samen Fit. Met de 
opbrengst worden workshops georganiseerd voor 
zowel schooljeugd als ouderen, gericht op 
positieve gezondheid. 
 
Kaartverkoop
In verband met verscherpte veiligheidsmaatregelen 
worden er bij aankoop van een kaartje, naast een 
emailadres, de volgende gegevens gevraagd:
• Voornaam (zoals in ID) en achternaam
• Type en nr. van een identiteitsdocument 
 (id.kaart/paspoort/rijbewijs)
• Geboortedatum en -plaats

Denkt u eraan dat u voor toegang tot het 
kazerneterrein het opgegeven identiteitsbewijs
 moet kunnen tonen. Voor mensen met een 
mobiele beperking en begeleiders zijn speciale 
plaatsen gereserveerd.  
Daarover kunt u contact opnemen via email: 
KerstProms.2022@gmail.com. 
Ook mensen die vervoer behoeven naar en van de 
kazerne kunnen zich melden via dit emailadres. 
Er zal dan gezocht worden naar een mogelijkheid 
om met iemand mee te rijden.
De kaartverkoop eindigt op woensdag 
14 december. 

Naborrel
Daarvoor bent u, na het concert, dat eindigt om 
ca 22.00 uur, van harte uitgenodigd.


