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Dames & Heren,
We zijn terecht fier om jullie vandaag dit exclusief Belgische Taptoe-concept te kunnen
aanbieden. Met deze ‘Tattoo on tour’ willen we de burger een professioneel Defensieproduct
gratis aanbieden gedurende vijf opeenvolgende avonden.
“De waarde van Vrijheid” is het thema dat we kozen voor deze show. Een dankbaar thema,
maar vandaag ook brandend actueel! We herdenken niet enkel onze helden van vroeger,
ook de huidige rol van Defensie in de maatschappij en in de wereld brengen we onder de
aandacht.
Naast het productieteam en interne medewerkers, vermeld in deze brochure, gaat onze
bijzondere dank ook uit naar de verschillende Provinciecommando’s, de School voor
Onderofficieren in Saffraanberg en uiteraard de vele medewerkers van de vijf verschillende
steden. Zonder hun hulp hadden we dit nooit kunnen verwezenlijken. Uiteraard ook dank
aan de internationale collega’s: allen uitzonderlijke en unieke formaties, dus topniveau
verzekerd!
De grootste motivator en ‘believer’ van dit event is zonder twijfel Generaal-majoor Guido
Hart: “Generaal, hartelijk dank voor uw blijvend enthousiasme!”
Geniet met volle teugen van de positieve ‘vibe’ van deze muzikale show.

De producers Patrick De Smet & Bruno Sprengers
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Beste allen,
Staat u mij toe om u te verwelkomen op deze reeks
uitzonderlijke concerten waarvan het thema dit jaar
erg betekenisvol is. Door de pandemie die de wereld
en ons land heeft getroffen, herdenken we twee
jaar te laat de 75ste verjaardag van de herwonnen
democratische vrijheid in België aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Zelfs als het twee jaar later is
dan gepland, mag de overwinning van de democratie
op het totalitarisme niet worden vergeten.

Het thema van deze 2022-editie van de Tattoo, “De
waarde van Vrijheid”, vindt ook weerklank na de vele
inspanningen en opofferingen - waaronder enkele van onze vrijheden - waarmee
we hebben ingestemd in naam van de collectieve gezondheid.

Vandaag kunnen we allemaal trots zijn op de veerkracht die we hebben getoond
om deze gezondheidscrisis te overwinnen. De pandemie heeft veel van ons
gevraagd: inderdaad, veel mensen hebben een dierbare verloren en niemand
vergeet de individuele en collectieve inspanningen die we hebben geleverd. Het
was ook een gezondheidscrisis die spanningen veroorzaakte omdat sommige
van onze vrijheden - voor het welzijn van iedereen - een tijdje opzij moesten
worden geschoven.

De les die we hieruit leren is dat we des te meer de ‘waarde’ van onze vrijheden zijn
gaan beseffen. Vrijheden die niettemin bedreigd blijven door antidemocratische
ideologieën en die, hoewel ze 77 jaar geleden werden overwonnen, nog steeds
een weerklank vinden in het politieke landschap en in de houding van sommigen.
Laten we vanavond, op het ritme van de muziek, de herwonnen vrijheid
herdenken en genieten van de uitmuntende militaire muziek die de precisie van
uitvoering combineert met het vermogen om onder alle omstandigheden op te
treden.
Ik wens u allen een bijzonder mooie avond toe.
Ludivine Dedonder
Minister van Defensie
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Het is een bijzondere eer om u vanavond te kunnen
verwelkomen op deze internationale taptoe. Twee
jaar later dan gepland, initieel in het kader van de
75ste verjaardag van de bevrijding van België, heeft
Defensie dit evenement samen met de partnersteden
uiteindelijk toch kunnen realiseren.
Het thema van de taptoe, ‘de waarde van Vrijheid’,
kreeg door de Covid-pandemie een bijkomende
betekenis. Lock down en preventiemaatregelen
legden strenge beperkingen op aan onze
bewegingsvrijheid, letterlijk en figuurlijk. Toen de
besmettingen afnamen en de beperkingen werden
teruggeschroefd, werd ook gesproken over ‘het rijk
der vrijheid’ dat weer in zicht kwam.
Met de start van de invasie van Oekraïne door Rusland op 24 februari, worden we
haast dagelijks op een zeer brutale wijze aan de ‘waarde van Vrijheid’ herinnerd.
Zoals in iedere oorlog gebeuren er gruwelijkheden, vallen duizenden slachtoffers,
burgers en militairen, slaan honderdduizenden mensen op de vlucht. Na 77 jaar
vrede op ons continent en een oorlog die woedt aan onze grens, beseffen we dat
vrijheid geen verworven recht is: vrijheid is zeer kostbaar. Uit eerbied voor alle
mensen in de zorgsector, uit eerbied voor alle Oekraïners die zich inzetten of die
gestorven zijn voor die vrijheid, hebben we het thema behouden.
Deze crisissen hebben ook het grote belang van internationale solidariteit en
samenwerking aangetoond en onderstreept. Als klein land stond België aan de
wieg van de internationale organisaties die welvaart en vrede hebben gebracht
in Europa. Ook Defensie bewandelt sinds geruime tijd het pad van bilaterale en
multilaterale samenwerking, zowel in de schoot van de EU als van de NAVO.
Deze samenwerking draagt rechtstreeks bij tot méér vrede en stabiliteit. Op
nationaal niveau hebben de voorbije crisissen ertoe geleid dat Defensie haar rol
kon en mocht spelen ten dienste van onze burgers.
De organisatie van deze taptoe in samenwerking met vijf steden uit vijf
verschillende provincies toont de stevige verankering en de nauwe band van
Defensie met de maatschappij aan en dat kan ik enkel maar toejuichen. Met
de waarde van vrede en vrijheid in het achterhoofd, wens ik u allen een zeer
genietbare avond in ons midden.
Michel Hofman
Admiraal
Vleugeladjudant van de Koning
Chef Defensie
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Sinds 27 oktober 2021 ben ik aangesteld als Militair
Commandant van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Samen met mijn medewerkers vorm ik
de brug tussen Defensie en de lokale autoriteiten.
Onze hoofdtaken zijn enerzijds het coördineren van
de Hulp aan de Natie in geval van crisissituaties,
rampen, catastrofen en ongevallen, en anderzijds de
coördinatie van public relations-activiteiten.
Het is mij een eer om jullie vanavond te verwelkomen
op de apotheose van de Belgian Defence
International Tattoo (BeDIT). Voor Brussel is dit
echter geen première, want gedurende de jaren 80
kende onze hoofdstad een jarenlange traditie van
een militaire taptoe aan de vooravond van de nationale feestdag.
De sleutel tot succes van dit festival met één nationale en drie internationale
militaire muziekkapellen is ongetwijfeld de nauwe samenwerking tussen
Defensie en de Stad Brussel. In naam van Defensie, dank ik van harte de Heer
Burgemeester Philippe Close voor de steun en de goede samenwerking.
Brussel is altijd een belangrijke garnizoensstad geweest en ook vandaag
herbergt zij nog altijd de Koninklijke Militaire School, de Staf van de Belgische
Defensie en het Militaire Hoofdkwartier van de NAVO.
De taptoe vanavond op de Brusselse Grote Markt is een mooie afsluiter van de
vijfdaagse Belgian Defence International Tattoo. Een terechte keuze want uit
alle werelddelen komen jaarlijks duizenden toeristen dit unieke historische
patrimonium bewonderen.
Tenslotte bedank ik als voorzitter van het Vlamcomité van de Onbekende Soldaat
ook de vele vaderlandslievende organisaties voor hun onbaatzuchtige inzet om
de gesneuvelden te blijven herdenken. Zij zorgen ervoor dat de jeugd nooit zal
vergeten wat hun voorouders voor ons allen hebben betekend.
Bovendien sluit hun boodschap perfect aan bij de muziek en het thema
van vanavond. Orkesten zijn immers bij uitstek hèt symbool van harmonie,
verbondenheid en de kracht van samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat we
samen zullen genieten van een onvergetelijke avond.
Christ Maseure
Luitenant-kolonel Stafbrevethouder
Militair Commandant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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De Grote Markt is een magisch architecturaal geheel.
Het is op die plek, in hartje Brussel, dat mensenmassa’s
samenkomen voor grote sportevenementen, maar
ook waar het publiek naartoe gaat om momenten van
collectieve emotie te delen, om volksevenementen
of officiële ceremonies bij te wonen.
De Grote Markt is ook het schitterende podium van tal
van concerten van alle genres, maar ook van parades
zoals de « Fasten van de Politie » en natuurlijk ook
van Tattoos, een traditie die al decennialang militaire
muziek laat weerklinken.
Dit jaar, op zaterdag 4 juni 2022, houdt onze Nationale
Defensie voor het eerst haar Tattoo op de Grote Markt.
Het evenement had moeten plaatsvinden in september 2020 ter nagedachtenis
van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Brussel en België. Maar door de
pandemie moest dit worden uitgesteld.
“De waarde van Vrijheid” is het zeer actuele thema van deze spectaculaire show.
Het doet ons eraan denken dat de herinnering van oude tragedies ons niet altijd
behoedt voor nieuwe tegenslagen. Om dit te verwezenlijken is de samenwerking
van eenieder die gelooft in vrijheid nodig.
Het is dit principe dat onze Nationale Defensie bezielt, wat symbolisch wordt
getuigd door de militaire liederen uit Frankrijk, de Verenigde Staten en Polen aan
deze Tattoo.
We waren verheugd om op lokaal niveau samen te werken met deze
soevereiniteitsinstelling, de Nationale Defensie, om toeschouwers een
prestigieuze Tattoo te kunnen aanbieden.
Op deze zaterdag 4 juni 2022 maakt de hoofdstad van Europa van haar Grote
Markt het internationale toneel van Vrede en Vrijheid.
Philippe Close
Burgemeester van de Stad Brussel
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Central Band of the Polish Armed Forces
De Central Band of the Polish Armed Forces, genaamd “Józef WYBICKI”, hebben
hun thuisbasis in Warschau. Ze zorgt voor de muzikale opluistering van officiële
staats- en legerceremonies. Meestal vinden deze plaats met de deelname
van de erewacht van de Poolse strijdkrachten, zowel in Polen als in het
buitenland.
Bovendien is de Central Band of the Polish Armed Forces eveneens
verantwoordelijk voor de muzikale opluistering bij welkomst- en vertrek
ceremonies van presidenten, premiers, royalty's en militaire commandanten. Ook
de ceremoniële wisseling van de wacht bij het graf van de Onbekende Soldaat
wordt door deze militaire muziekkapel muzikaal ondersteund.
Buiten hogervermelde opdrachten neemt de het orkest actief deel aan het
culturele leven van Warschau via concerten met zowel populaire als militaire
muziek. Ook demonstraties van paradeoefeningen staan op het programma. De
Central Band of the Polish Armed Forces neemt geregeld deel aan internationale
festivals en taptoes voor militaire muziekkapellen, onder meer in Japan,
Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Slowakije en de Verenigde
Staten.
De commandant van het orkest is luitenant Andrzej ZARĘBA. De tamboer-majoor
is sergeant Marcin ADAMSKI. Hij beschouwt het als een eer om mogen deel te
nemen aan deze reeks van 5 militaire taptoes in België en bevestigt hiermee de
goede samenwerking tussen beide landen.

Kapelmeester
Luitenant Andrzej ZARĘBA
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De “Bagad van Lann-Bihoué”
De “Bagad van Lann-Bihoué” is een officieel ensemble van de Franse Marine.
Een bagad is een Bretoens muziekensemble, geïnspireerd op de Schotse
doedelzakformaties. Ze brengt meestal melodieën uit het traditionele Bretoense
repertoire.
Het ensemble bestaat uit drie secties: de bombarde, de Schotse doedelzak
en percussie. De percussiesectie is altijd voorzien van Schotse snaredrums,
aangevuld met verschillende niet-traditionele percussie, afhankelijk van de
grootte en muzikale identiteit van de groep.
De “Bagad de Lann-Bihoué” vertegenwoordigt de Marine en Frankrijk bij
verschillende officiële nationale en internationale evenementen, waaronder ook
de ontvangst van staatshoofden. Ze is een bron van culturele invloed zowel in
Bretagne als in heel Frankrijk.
De oprichting van de “Bagad de Lann-Bihoué” ontstaat wanneer men in Bretagne
doedelzakspelers samenbrengt met percussie instrumenten. De oprichting van
de Bagad van de marineluchtvaartbasis Lann-Bihoué gebeurde bij toeval eind
augustus 1952. Voor een feest wordt een gelegenheidsensemble opgericht. De
basiscommandant, kapitein Thabaud, zond nadien een aanvraag aan admiraal
Galleret om een “Bagad” groep binnen de basis op te richten. De aanvraag werd
aanvaard.
Nadat er zowel in 1969 als in 2000 een ontbinding boven het hoofd hing van
het ensemble, beleefde het vanaf 2001 een periode van consolidatie door een
professionalisering. Ondertussen nam de Bagad in zijn zestigjarig bestaan zo'n
vijftien albums op en nam ze deel aan verschillende albums van andere artiesten.
De dertig muzikanten worden voortaan gerekruteerd met als specialiteit
'vlootmuzikant'. Ze tekenen een contract voor een jaar verlengbaar tot maximum
3 jaar. Ze brengen meestal een repertoire van 90 minuten, met allemaal
eigen geschreven arrangementen voor het bagad-repertoire. Ze geven er een
persoonlijke “touch” aan en creëren vaak een eigen bijzondere
Kapelmeester
Eerste kwartiermeester-chef
Maeleg Guillon
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Programma

Introductie (alle formaties)

It’s a Long Way to Tipperary		

Naar Wijd en Zijd


Muz: Jack Judge
Arr: D. Shipley – H. Williams

 Muz: François-Auguste Gevaert
Bew: François-Auguste Gevaert
Arr BeDIT: Dominique Van Haegenber

1st Belgian Brigade Liberation March 

Muz: Simon Poulin

Central Band Polish Armed Forces (Polen)

March “Squadron 303”	
Polonaise in A major 	
	
Olympic Fanfare and Theme	
	
March n° 2” 	
Trumpet Blues and Cantabile	
	
March for NATO 
March “Warszawianka 1831”	

	

Muz: Piotr Flis
Muz: Frédéric Chopin
Arr: Grzegorz Duchnowski
Muz: John Williams
Arr: Jay Bocook
Muz: Grzegorz Duchnowski
Muz: H. James & J. Matthias
Arr: Jerome Thomas
Muz: Grzegorz Duchnowski
Muz: arol Kurpiński
Arr: Grzegorz Duchnowski

Le Bagad de Lann-Bihoué (Frankrijk)

Hiraezh	
Hanter Dro 	
	
Azerty 
T’es pas sûr 	
Cercle circassien 	

Muz: J. Allanic et B. Colleter
Traditional
Arr: J. Allanic et B. Colleter.
Arr : Fabien Le Bris
Muz : T. Jarrie & V. le Moign.
Muz: J. Allanic et B. Colleter

The 2nd Marine Division Band (USA)

God of Our Fathers, Part I		
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Enzo 					
					
Eternal
Father
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Muz: Thomas Knox

Muz: Hans Zimmer
Arr: Seth Almond
Muz: Claude T. Smith

Programma

Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine

Mars van de Belgische Marine

	

Show “Human Nature” 	
● Apocalypse Please	
● Imagine	
● Man in the Mirror	
● What a Wonderful World	
Yellow Submarine	

Muz: L.Gasia

Arr: D. Vanhaegenberg
Muz: MUSE
Muz: J. Lennon
Muz: M. Jackson
Muz: L. Armstrong
Arr: E.L. Gudim

Finale (alle formaties)

Mars van de Belgische Parachutisten 
Muz : P. Leemans
Glenn Miller MEDLEY
Muz: Glenn Miller

Arr : D. Van Haegenberg
● PEnnsylvania 6-5000
● Saint Louis Blues March
● American Patrol
● In the Mood
Hymn to the Fallen
Muz: J. Williams

Arr BeDIT: W. Loose
Amazing Grace	
Traditional

Arr Bagad: J. Allanic – B. Colleter

Arr BeDIT: W. Loose
MEDLEY “”Freedom” 
Arr: D. Van Haegenberg
● One World ( U2 - Blige)
● Rockin' In the Free World (Neil Young)
● I’m Alive (Céline Dion)
● Freedom (Pharrell Williams)
● Ain’t no Mountain High Enough (Ashford / Simpson)
Europese Hymne	
Muz: L. van Beethoven

Arr: E. Jonghmans
De Brabançonne	
Muz: F. Van Campenhout

Arr BeDIT : S. Gevers
Anchors Aweigh

Muz: C. Zimmerman
11

Arr. A. De Baeremaeker
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De 2d Marine Division Band
De 2d Marine Division Band - "The Division's Own" - werd gevormd uit elementen
van de 2de, 6de en 8ste Marine Regiment Bands. Ze kwamen voor het eerst
samen in Wellington, Nieuw-Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leden
van deze band vochten op Tarawa, Tinian, Wake Island, Guadalcanal en Saipan.
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de 2d Marine Division Band zijn opdrachten
in oorlogstijd voortgezet en heeft ze deelgenomen aan zowel de Koreaanseals de Vietnamoorlog als militaire politie en veiligheidstroepen. Meer recentelijk
werd de band ingezet ter ondersteuning van OPERATION IRAKI FREEDOM, als
veiligheidspeloton in de provincie Al Anbar, Al Assad en Fallujah. Leden van
de band werden ook ingezet ter ondersteuning van OPERATION ENDURING
FREEDOM en hebben verschillende opdrachten uitgevoerd in de provincie
Helmand, Afghanistan.
De 2d Marine Division Band geeft muzikale ondersteuning aan de vijf grote
commando's en 47.000 mariniers voor wie Camp Lejeune de thuisbasis is. Deze
muzikale formatie van de "The Division's Own" staat bekend om hun uitmuntende
uitvoeringen van marsmuziek en zijn trots op hun rol als muzikale ambassadeurs
van het korps.
Kapelmeester Chief Warrant Officer 2 Stephen Howell
Stephen Howell trad in 2003 in dienst bij het Korps Mariniers,
waar hij zijn carrière begon als percussie-instrumentalist.
Tijdens zijn tijd als Enlisted Percussionist diende hij bij vier
verschillende U.S. Marine Field Bands. Hij musiceerde op
vele locaties in de Verenigde Staten, evenals in Canada,
Azië en eilanden in de Stille Oceaan.
Naast Percussion Instrumentalist heeft Chief Warrant
Officer 2 Howell de functies bekleed van Drum Major,
onderkapelmeester, chef van kleine muziekensembles,
bibliothecaris en aanvoerder van de ritmesectie.
In 2017 werd Chief Warrant Officer 2 Howell geselecteerd om kapelmeester te
worden bij een van de U.S. Marine Bands. Hij was eerst bevelvoerend officier van
U.S. Marine Field Band, vandaag leidt hij de Second Marine Division Band.
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The Royal Band of the Belgian Navy
Op 1 juli 1947 werd de Muziekkapel van de Zeemacht officieel opgericht. In
1995 veranderde die naam in Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine.
Sinds 2010 loodst kapelmeester Bjorn Verschoore het orkest door diverse
prestaties zoals concerten, militaire plechtigheden, taptoes en cd-, radio- en tvopnames. De Royal Band of the Belgian Navy groeide uit tot een van de meest
toonaangevende militaire orkesten in de wereld.
De huidige formatie van 36 professionele musici onderscheidt zich door de
talloze cross-overs naar het pop-, jazz- en bigbandrepertoire. De huidige identiteit
van dit orkest bestaat uit entertainment, klasse en show. Samenwerkingen met
grote namen als Johnny Logan, Tutu Puoane, Paquito D’Rivera, Belle Perez, Paul
Michiels, Bert Joris,… zijn niet meer weg te denken. Composities en arrangementen
worden op maat van het orkest geschreven.
Het indrukwekkende palmares van dit orkest omvat vele performances bij taptoes
en gerenommeerde festivals wereldwijd: in Halifax, Quebec, Norfolk, Avenches,
Luzern, Inverness, Birmingham, Nanchang,… Als waardige ambassadeurs van
ons land en van de Belgische muziek, vervult de Muziekkapel een belangrijke rol
als PR-platform van de Belgische Defensie.
Kapelmeester Bjorn Verschoore
Kapelmeester Oppermeester-chef
Bjorn Verschoore
studeerde saxofoon aan de stedelijke muziekacademie
te Izegem om daarna aan het Koninklijk Conservatorium
te Brussel in 2002 het diploma 'Meester in de muziek' te
behalen met grote onderscheiding in de klas van Norbert
Nozy. Nadien studeerde hij saxofoon, directie en jazz
en lichte muziek aan het Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid (Es) en aan het koninklijk Conservatorium
van Gent.
Zijn militaire loopbaan begon in 2001 als saxofonist bij de Koninklijke Muziekkapel
van de Marine. In 2009 slaagde hij voor de proeven van onderkapelmeester en
sinds 4 januari 2010 is Oppermeester-Chef Bjorn Verschoore officieel aangesteld
in de functie van Kapelmeester bij de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische
Marine.
In de rol van Chief Conductor Belgian Defense International Tattoo 2022 voelt
hij zich als ‘een vis in het water’. Hij leidt vanavond de Mass Bands tijdens deze
show. Hij zorgt ervoor dat 150 topmuzikanten jullie harten zonder enige twijfel
zullen veroveren en ontroeren.
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De Producers
Patrick De Smet
Op 4-jarige leeftijd begon hij als trommelaar in de plaatselijke
harmonie en op zijn 14de deed hij zijn eerste radio- en tvoptreden met o.a. de BRT Big Band. Later volgen studies aan
het conservatorium in Antwerpen en in 1986 vervoegt hij
de militaire muziekkapellen. In 2004 wordt hij 1ste solist bij
de muziekkapel van de Gidsen en sinds 2005 is hij Artistiek
directeur van de muziekkapellen van Defensie.
Zijn ervaring als muzikaal regisseur doet hij op tijdens
verschillende free lance projecten bij talloze toporkesten
waaronder I Fiaminghi. Uiteraard als vaste percussionist en vaak ook solo artiest
bij de Night of the Proms en bij eigen producties met Symphonic Factory. Dit
resulteert in heel gevarieerde muzikale shows en samenwerkingen met o.a.
Toots Thielemans, Céline Dion, James Brown, Studio 100 en vele anderen.
Kort gezegd: de ‘geknipte’ man om de regie van deze internationale taptoeshow
uit te werken.
Bruno Sprengers
Niettegenstaande de muziekmicrobe hem al vroeg te
pakken heeft - hij startte op 7-jarige leeftijd met piano
en orgelstudies - vervoegt hij als 15-jarige de Koninklijke
Cadettenschool in Laken en studeert later aan de Koninklijke
Militaire School. Als jonge officier komt hij in Duitsland
terecht en combineert deze job met bijkomende studies
koordirectie aan de Musikhochshule in Aachen en Köln.
Na 10 jaar slaat hij een andere weg in bij Defensie: de PRwereld & het communicatiedomein. Eerst als journalist, later
als hoofdredacteur van militaire magazines en militaire TV-reportages (Televox)
en tenslotte als docent communicatie in de KMS.
Van 2009 tot 2014 vervult hij de functie van korpscommandant bij de
muziekkapellen van Defensie. Vanaf 2016 werkt hij als muzikaal regisseur
en koorcoach geregeld samen met Luc Stevens (o.a. De Grote Rappel I & II in
Leopoldsburg). Actueel is hij dirigent van verschillende koren. In 2021 wordt hij
verkozen als voorzitter van de Limburgse koorfederatie.
De algemene coördinatie en regie van deze taptoe show was bijgevolg een
uitdaging die hij niet links kon laten liggen.
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De muzikale arrangeurs
Presentatie
Enkele vergeten muzikale pareltjes werden voor deze show van onder het
stof gehaald en voorzien van een hippe en modern klinkende sound. Ook
internationale grote hits namen deze arrangeurs onder handen en zij zorgden
voor een vaak verrassend muzikaal kleurenpalet.
Dominique Vanhaegenberg
Als 1ste Trombonist bij de Night of the Proms ontdekt hij
de crossover tussen pop en klassiek. Dit inspireerde om
zelf te gaan arrangeren en componeren. Vandaag is hij er
’Principal Arranger’ voor de show en vaste arrangeur voor
onze muziekkapellen.
De mix van al deze verschillende muziekstijlen en bezettingen
zorgt steeds voor nieuwe uitdagingen met verrassende
resultaten tot gevolg.
Wouter Loose
Na een opleiding aan verschillende conservatoria won Wouter
in 2001 de auditie voor bastrombone bij de muziekkapel van
de Gidsen. Sinds 2010 is hij solist bij de muziekkapel van de
Belgische Marine.
Hij is van vele markten thuis: opera’s, symfonieën maar
ook jazz, pop en filmmuziek. Ook hij ontdekt de boeiende
uitdaging van het arrangeren. Vandaag staat de muzikale
teller al boven de 100 arrangementen en een tiental
composities.
O ja, hij heeft nog andere passies: koken, tuinieren en golfen.
Sam Gevers
Sam drumt sinds 2010 bij de muziekkapel van de Marine.
Tijdens de Night of The Proms begeleidde hij al verschillende
wereldsterren. Zijn groep “Percussive” groeide uit tot één van
de toonaangevende slagwerkgezelschappen in de Vlaamse
theaters.
Sam componeerde reeds 10 musicals/massaspektakels,
waaronder “1830”, “Zoo of life”, “Marie Antoinette”, “Albert
1” voor Luc Stevens Producties. In het conservatorium
Antwerpen coacht hij jonge musici bij “creatieve projecten”.
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Presentatie

Ella Michiels

Ella Michiels is presentatrice, presentatiecoach en
theatermaker.
Als presentatrice zie je haar bij Antwerp Symphony
Orchestra, Brussels Jazz Orchestra, de World Choir
Games en zoveel meer! Spreken voor publiek is haar
vak, dat ze graag doorgeeft aan anderen. Ella is taal- en
presentatiecoach voor schermgezichten van de VRT en
heeft een privépraktijk voor coaching.
Ella woont in Aalst, waar ze lesgeeft aan de Academie voor Podiumkunsten in de
afdeling woordkunst-drama.

Manu Van Acker

Manu Van Acker is radiomaker, acteur, presentator en
fulltime enthousiasteling. Na zijn middelbare studies
Woordkunst-Drama op de Kunsthumaniora van Brugge
trok hij naar Brussel om Radio te studeren aan het RITCS.
Van live-radio over audiokunst naar podcasting, hij werd
ondergedompeld in de eindeloze wereld van audio. Sinds
september 2021 is hij aan de slag als radiopresentator bij
MNM (VRT). Naast radio werkt Manu als presentator en (stem)acteur. Je kan hem
horen in de nieuwe animatiefilm 100% Wolf (Studio 100) of zien op televisie
in NONKELS (FBO & Woestijnvis). Het liefst kruipt hij achter de microfoon om
verhalen te vertellen en luisteraars mee te nemen in een verhaal. Manu woont in
Oostende maar verloor zijn hart in Brussel.
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Solisten
Stefanie De Meulemeester
Stefanie start haar muzikale carrière met dwarsfluit aan
de academie van Gentbrugge. In 2011 behaalt ze aan het
conservatorium van Gent het diploma ‘Meester in de lichte
& jazz-muziek, optie zang’ met onderscheiding en in 2012
haar diploma in de lerarenopleiding. Vandaag is ze vaste
leerkracht zang aan de kunsthumaniora in Antwerpen.
Stefanie is vaak te gast als solist in verscheidene bigbands.
Daar leert ze de knepen van het vak. Als backing vocaliste
zong ze samen met o.a. Paul Michiels, Coco Jr, Nathalia
enzomeer. Vandaag is ze een vaste backing vocal bij tal van artiesten. Ook in
opnamestudio’s is ze een graag geziene zangeres: Galaxy, The Globe, Bijloke
studio, .... Zo heeft ze al heel wat Nederlandstalige tekenfilms ingezongen (Happy
Feet 2, The Lorax, The Muppets, The Lion King...).
Je kan haar horen bij de nieuwe begingeneriek van de populaire serie ‘Thuis’ op
de VRT en in talrijke radio jingles voor Radio 2 en MNM. Momenteel toert Stefanie
met haar band in Vlaanderen rond met een boeiende muzikale productie over
het levensverhaal van Aretha Franklin.
Tom Olaerts
Tom Olaerts (1983) komt uit Genk. Zijn muzikaal verhaal start
pas écht na een finaleplaats in de eerste, succesvolle VTMeditie van Idool in 2003. Zonder te zwichten voor het snelle,
commerciële succes, tekent hij in 2004 een overeenkomst
bij Sony Music België en later bij het Duitse label 'ZYX' voor
de release van de eerste plaat met zijn poprock band 'Linus'.
Vanaf de geboorte van Tom's dochter Sam in 2006 gaat zijn
voorkeur uit naar lead- en backingzang van professionele
acts in eigen land (Shark Showcase, The Incredible Time
Machine, Funky D, The Karma Police, Xansation, Jack Million band, Ketnetband,
etc...).
Hij is tevens docent zangtechniek aan de PXL Music Hogeschool Limburg en
popzang aan de Kunsthumaniora in Hasselt.
Tom is ook nooit gestopt met het schrijven van songs, voornamelijk voor
andere artiesten. Vandaag verdient hij de naam van manusje-van-alles in de
muziekwereld en is hij een veelgevraagd zanger, docent en ‘songsmid’.

17

De Belgische nationale hymne
« De Brabançonne »
O dierbaar België
O heilig land der vaad'ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. x3
O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos cœurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté ! x 3
O liebes Land, o Belgiens Erde,
Dir unser Herz, Dir unsere Hand,
Dir unser Blut, dem Heimatherde,
wir schworen's Dir, o Vaterland!
So blühe froh in voller Schöne,
zu der die Freiheit Dich erzog,
und fortan singen Deine Söhne:
'Gesetz und König und die Freiheit hoch!' x3
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Het vele werk achter de schermen,
Dank aan:

Algemene Directie Strategische Communicatie:
• Bjorn Festraets, adjudant: logistiek en transport
• Francis Plugers, 1ste sergeant-chef, logistiek & transport
• Brenda Mans, adjudant : assistent coördinatie
• Thierry Delrez, adjudant : vertalingen en administratie
• Kurt Neyens, 1ste sergeant-majoor : administratie
• Patrick Praet, fregatkapitein : VIP coördinatie
• Clément Bernard, Frederic Minart: lay-out affiches & brochures
• Marc Remacle, adjudant, Print House of Defense: drukwerk
• Karen Bral, kapitein-commandant : coördinatie videoproductie
• Steven Vandenheede, 1ste sergeant-chef: volgspots – veiligheidsverlichting
•
• Michel Kunnen, Omnia Travel : logement
• Eline Moor, EMG : videoproductie
• Eric Charlier : realisatie video’s
• Katrien Vandecluysen en Andy van de Winckel, Party Constructions:
tribunes
• Stijn Vansweevelt, NSL: Sound, Light & Video
• De begeleiders van de orkesten: Reszcynski Albert - Pindel Nina - Lucas
Vivian (Belmans Guy - Desarranno Xavier)
• De medewerkers van de Provinciecommando’s van Henegouwen, Namen,
West-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• De medewerkers van de Koninklijke School voor Onderofficieren
Saffraanberg KSOO
• De medewerkers van de steden MONS, NAMUR, SINT-TRUIDEN, BRUGGE
en BRUSSEL.
• Onze dank gaat tenslotte uit naar alle medewerkers die we hier niet
persoonlijk vernoemen maar ontegensprekelijk hebben bijgedragen om
dit event te doen slagen (stewards, commissarissen, vaderlandslievende
verenigingen, de eenheden die extra medewerkers ter beschikking stelden,
en zovele anderen).
EVACUATION PLAN

Belgian Defence International Tattoo

NADAR / STANDING PUBLIC
X

X

X

FOH SOUND

TRIBUNE

X

MONITOR

L

ZONE WHEELCHAIRS
X

FLOORLIGHTS

X

X

BACKSTAGE
TRAP

C D O
V T G

CARGO
IVECO

COMBO
Muziek

S
H
O
W
L
I
C
H
T

V
I
D
E
O

X

EMERGENCY EXITS

W
A
L
L

TRIBUNE

FRONT

PERFORMANCES

MONITOR

FOH SOUND

X

X

MONITOR
FOH SOUND

X

STANDING

X

LIGHT
AUDIO
VIDEO
REGIE

X

STANDING

X

X

FLOORLIGHTS

TRIBUNE

X

R

19

21 – 24/06/22
Europese Mars van de Herinnering en de Vriendschap
Kamp Koning Albert I, Marche-en-Famenne

Evenementen Defensie

Woensdag 29/06/22
Dag van de Marine
Brugge

Woensdag 06/07/22 van 13:00 tot 17:00
Open Deur Basis Koksijde

23 - 26/08/22
Vierdaagse van de IJzer
Kwartier « Kamp van Lombardsijde », Nieuwpoort
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