FESTIVAL
INFORMATIE
18 maart 2017 - Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

FESTIVAL
De derde nacht van de Militaire Muziek belooft een gezellig druk festival te worden met ruim 2000 bezoekers.
Er zijn ongeveer 34 optredens, gegeven door militaire musici. De muziekstijlen omvatten marsmuziek, big
band, jazz-stijlen, latin-stijlen, klezmer, fusion, klassieke 19e eeuwse muziek, oude muziek, modern klassiek,
filmmuziek en muziektheater.

TICKET
Het ticket biedt u toegang tot het Nationaal Militaire Museum en de Nacht van de Militaire Muziek. Het
festival heeft acht podia met vijf optredens parallel waaruit u een keuze kunt maken. Indien bij een optreden
de zaal te vol zullen beveiligers de deur dicht houden. U kunt dan kiezen uit één van de overige optredens. De
museumcollectie is grotendeels te bekijken en is in avondsfeer uitgelicht. Vanwege het festival staan de geluidsen video-installaties uit. Reguliere kortingen voor het NMM zoals Defensiepas en Museumkaart zijn niet geldig.

TIJDEN
17:00 – 18:30 Het museum is gesloten. Geen publiek in het museum., uitgezonder VIP’s
18:30 Voordeur gaat open, publiek kan in de entreeruimte wachten
19:00 Museumzalen gaan open
19:30 Begin voorstellingen
23:30 Einde meeste voorstellingen
02:00 Einde programma Big Band Tent

PARKEREN EN TOEGANG
Navigatie-adres: Verlengde Paltzerwerg 1 Soest. Parkeren is gratis bij het NMM. Het museum is rolstoeltoegankelijk en er is een bepertk aantal rolstoelen beschikbaar vanaf de parkeerplaats (euro muntstuk
nodig). U vindt informatie over bereikbaarheid op www.nmm.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid. We
verwachten drukte tussen 18:15 uur en 19:00 uur.
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PROGRAMMA
Het programma bestaat uit ensembles die samengesteld zijn door militaire musici. Dat is de basis van het
festival. Aanvullend zijn er gastartiesten. Het blokschema met programma en tijden is indicatief, u kunt daar
geen rechten aan ontlenen. Op de avond zelf ontvangt u het definitieve schema. De getoonde videotrailer bevat
live-materiaal uit eerdere jaren en geeft vooral de te verwachten sfeer van het festival weer.

HAPJE / DRANKJE
Er zijn de hele avond drankjes, hapjes en vers gemaakte koffies te koop in het NMM. Vanwege de collectie is
het niet toegestaan overal in het NMM met drankjes rond te lopen. Wilt u iets nuttigen, dan kan dat @ The
Dogfight, De Big Band Tent, Espressobar en Session Stage (restaurant).

VIP-ARRANGEMENT
Wilt u een geheel verzorgde vip-avond rondom De Nacht van de Militaire Muziek? Een avond waar u uw
belangrijkste account in het zonnetje wilt zetten? Dan biedt het museum u het volgende:
HET VIP-ARRANGEMENT
· 16:30 Ontvangst in de VIP-tent met een drankje en een amuse
· 17:15 Aanvang 3-gangen themadiner
· 18:45 Koffie en thee met friandises voor de liefhebber
· 19:30 Start van de muzikale programmering op de diverse podia
· 00:00 Afsluitende borrel in de VIP-tent met een hapje en een drankje
· 01:00 Einde van de avond
De prijs is 1500,- per tafel en biedt plaats aan 8 personen. Dit is inclusief drankjes tijdens het gehele verblijf,
toegang tot het muziekfestival en parkeren op de VIP-parkeerplaats nabij de VIP-tent. Zo schenkt u uw gasten
een geheel verzorgde avond, voorzien van alle gemakken. U kunt uw tafel boeken via reserveringen@nmm.nl
of telefonisch via 085-0036000 (keuze 2). Wacht niet te lang met reserveren, het aantal tafels is beperkt.

ORGANISATIE
De Nacht van de Militaire Muziek wordt georganiseerd door Stichting Defensiemusea en het Impresariaat
Militaire Muziek Krijgsmacht, i.s.m. Vermaat Catering en Heijmans Bouwbedrijf. Algemene e-mails zijn:
info@nmm.nl en militaire.muziek@mindef.nl .
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