NACHT VAN DE MILITAIRE
MUZIEK FESTIVALINFORMATIE
ZATERDAG 21 MAART 2020 – DEUREN OPEN OM 18.30 UUR
Ben jij er al helemaal klaar voor? Zin in? Wij wel!
Om je avond tot in de puntjes voor te bereiden hebben we alle praktische informatie
hieronder voor je op een rijtje gezet. Graag tot ziens op zaterdag 21 maart a.s., vanaf
18.30 uur ben je welkom!
Belangrijk:
-

Hapjes en drankjes in het museum zijn uitsluitend met PIN te betalen.
Corona virus: we houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten en
nemen maatregelen waar nodig. Vooralsnog is er echter geen reden tot paniek en
gaat alles gewoon door. Mocht dit veranderen zullen we daarover communiceren
via onze website en social media kanalen.

ROUTE & PARKEREN
De Nacht van de Militaire Muziek vindt plaats in het Nationaal Militair Museum. Het adres
voor navigatie is:
Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768MX SOESTERBERG
Let op: houdt rekening met drukte tussen 18.15 uur en 19.30 uur omdat alle bezoekers
ongeveer op hetzelfde tijdstip zullen arriveren. We proberen dit uiteraard zo goed
mogelijke te begeleiden.
Parkeren
Bij aankomst word je door onze parkeerbegeleiders verwezen naar een parkeerplek. Wil je
gebruik maken van een mindervaliden parkeerplaats? Houd dan je ‘parkeerkaart
mindervaliden’ bij de hand.
Ophalen/brengen - ‘kiss & ride’
Word je gebracht/opgehaald door een taxi of bekende? Volg de borden ‘kiss & ride’ voor
afzetten/ophalen zonder te parkeren.

OPENINGSTIJDEN
Let op: tussen 17.00 uur en 18.30 uur is het museum GESLOTEN. Het is niet mogelijk om in
deze tussentijd in het museum of het restaurant te verblijven ivm de opbouw voor het
evenement. De deuren van het muziekfestival gaan om 18.30 uur open. De eerste
optredens beginnen om 19.00 uur. Einde programmering 00.30 uur, einde afterparty Big
Band tent 01.30 uur.

TICKETS
Het muziekfestival is uitsluitend toegankelijk met een ticket voor de Nacht van de
Militaire Muziek. De Museumkaart, Defensiepas, Veteranenpas en andere
toegangspassen zijn hiervoor NIET te gebruiken.
Print je tickets vooraf uit of download ze alvast op je smartphone zodat we ze bij
aankomst snel kunnen scannen.
Het festival was eerdere jaren steeds uitverkocht en dus zijn er hoogstwaarschijnlijk
geen tickets meer aan de deur verkrijgbaar zijn. Nog geen ticket? Bestel dan online via
www.nmm.nl/muziek als dat nog kan.

PROGRAMMA
Op de website www.nmm.nl/muziek vind je de laatste versie van het programma. Let op:
tijden kunnen nog veranderen.
Er zijn 8 podia en vijf parallele optredens waarvoor geldt dat je een keuze zult moet
moeten maken. Indien bij een optreden de zaal te vol wordt, zullen beveiligers de deur
dicht houden. We vragen hiervoor je begrip, er is elders in het museum zeker weten ook
ander moois te beluisteren!
Programmaboekje
Op de avond van het festival ontvang je een programmaboekje met de definitieve tijden
van de verschillende optredens. Wil je een bepaald optreden graag zien? Zorg dan dat je
op tijd komt want er is niet altijd genoeg plaats. Om de veiligheid te kunnen garanderen
hanteren we het 'vol = vol’ principe.

HAPJES EN DRANKJES
Let op: Hapjes en drankjes in het museum zijn uitsluitend met PIN te betalen. Hapjes en
drankjes zijn verkrijgbaar bij The Dogfight, in de Big Band Tent, bij de Espressobar en bij
de Session Stage (restaurant). Zie voor deze locaties ook de plattegrond in het
programmaboekje.

OVERIGE INFORMATIE
•
•
•
•

Het museum is rolstoeltoegankelijk en er is een beperkt aantal rolstoelen
beschikbaar vanaf de parkeerplaats. Neem voor gebruik een Euro muntstuk mee.
De museumcollectie is gedeeltelijk te zien en is in avondsfeer uitgelicht. Vanwege
het festival staan de geluids- en video-installaties uit.
Kortingspassen voor het NMM – zoals de Defensiepas en Museumkaart – zijn niet
geldig tijdens de Nacht van de Militaire Muziek
Houd er rekening mee dat sommige podia een beperkte capaciteit hebben. Kom
dus op tijd als je iets graag wilt zien, we hanteren een ‘vol = vol’-principe.

