MISSIONS
Concert Orkest Koninklijke Luchtmacht 13 september 2018
Het nieuwe muzikale programma "MISSIONS"
van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
vormt een reis langs de oefen en uitzendgebieden waar de luchtmacht haar werk doet. De
luchtmacht is een klein team met grote ambitie
en kracht. Je vindt ons op allerlei plekken in en
boven Nederland, maar ook ver daarbuiten. We
zijn een verzameling individuen, maar echte
teamspelers. Wij zijn op ons allerbest als we
samenwerken, tijdens nationale en
internationale oefeningen en missies.

Bij onverwachte rampen zorgen wij, vaak samen
met civiele partners, voor veiligheid en rust. Wij
zijn gewone mannen en vrouwen, beroepsmilitairen, reservisten en burgermedewerkers,

maar wel met een hele bijzondere taak. Samen
fiksen wij iedere opdracht!
Die opdrachten zijn heel verschillend: van
ongeplande acties tot brede, internationale
missies. Van een reddings- of evacuatietrip naar
een rampgebied, tot luchtsteun en een
conflictgebied. Wij helpen waar wij kunnen en
soms is de “sound of freedom” daarbij al genoeg.
Wij werken op bases in heel Nederland, Europa en
Amerika, want onze trainingen en missies brengen
ons overal op deze planeet.
Tijdens "MISSIONS" nemen de 41 blazers en de 7koppige ritmesectie je mee op een muzikale reis.
Vakmusici die stuk voor stuk behoren tot de top
binnen hun discipline. Met als resultaat: soulvolle,
symfonische popmuziek met een krachtige groove
en een herkenbare beat.
Een geluid uit duizenden. Dat is het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht. Stap in en reis met ons
mee naar Amerika, Scandinavië, de Caraïben,
Afrika, het Midden Oosten, enzovoorts. Het orkest
doet dat met uitgekiende en hedendaagse
arrangementen, solisten uit eigen orkest en
zangsolisten!
Ook luchtmachtmilitairen spreken over hun
ervaringen tijdens hun oefeningen en
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uitzendingen. Samen met een compleet nieuwe
podium zorgen de lichtshow en beelden op een
drie bij zes meter grote led wall voor visueel
spektakel. Dit alles maakt ons nieuwe programma
“MISSIONS” tot een onvergetelijke muzikale reis
en neemt je als toeschouwer even mee in onze
wereld. De wereld van de luchtmacht. Waar
kameraadschap niet voor even is, maar voor het
leven.

Op donderdagavond 13 september heb je de kans
om deze prachtige show mee te maken, in een
hangar op de Vliegbasis Eindhoven. Defensie
organiseert deze wervelende show van het Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht voor de
werkgevers, als waardering voor de samenwerking
met de krijgsmacht, of dat nu is omdat zij hun
medewerkers ondersteunen in hun rol als
reservist of omdat zij als partner samenwerken op
het gebied van employability. Meld je aan vóór 5
september. Ook je partner, de medewerker die
reservist is en diens partner zijn welkom. Omdat
voor de toegang tot vliegbasis Eindhoven
persoonsgegevens nodig zijn, dient iedere
deelnemer afzonderlijk te worden aangemeld. De
persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor
de toegangsregeling.
Meld snel aan, want vol is vol! Inschrijven voor
gratis toegangskaarten kan op
www.werkenbijdefensie.nl/employersupport.
Links onderaan op deze pagina klik je op de button
van het concert, die je naar het inschrijfformulier
brengt. Iedere bezoeker, dus ook de partner, moet
afzonderlijk worden aangemeld. Na aanmelding
ontvangt u een mail, die als toegangsbewijs geldt.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is
beperkt!
Het concert vangt aan om 20:00 uur, omdat u
vanaf het parkeerterrein per bus naar de zaal
wordt gebracht verzoeken we u uiterlijk om 19:30
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uur aanwezig te zijn. Na aanmelden volgt direct
een bevestiging, een week voorafgaand aan het
concert versturen we nog de laatste belangrijke
informatie.

ServiceCentrum Employer Support Reservisten
DCPL/AE&R
Postbus 2630
1000 CP AMSTERDAM
employersupport@mindef.nl
Bezoek ons ook op Facebook of LinkedIn
(‘Employer Support Nederland’)

