Speakertekst Drum- en Showband Adest Musica
versie: januari 2018
Inleidende tekst
Voor U staat aangetreden Drum- en Showband Adest Musica. De Sassenheimse muziekvereniging is
een internationaal geliefd korps. Tal van trips in zowel binnen- als buitenland hebben dan ook reeds
plaatsgevonden, waarvan het Noorse Trondheim, het Engelse Birmingham, het Deense Aabenraa, het
Noord-Ierse Belfast en verschillende Duits steden enkele voorbeelden van zijn. In het najaar van 2018
is Adest Musica te gast in het Zwitserse Luzern om deel te nemen aan Tattoo on Stage en aan het
einde van het jaar zullen zij optreden op de Duitse Militaire taptoe in Frankfurt.
The Composer
[ Vanavond / Vanmiddag ] presenteren de muzikanten zich aan u met het programma The Composer.
Een show wat gebaseerd is op de muziek van een Nederlandse componist die als geen ander zijn
stempel heeft gedrukt op de Nederlandse film- en tv-muziek van de jaren ‘70 en ‘80. Zijn naam;
“Rogier van Otterloo”, die in 1980 dirigent werd van het wereldberoemde Metropole Orkest zorgde
voor een geheel nieuw genre aan muziek. Het bekendst werd Van Otterloo door de filmmuziek bij
succesvolle Nederlandse speelfilms als Turks Fruit, Help! De dokter verzuipt, Keetje Tippel en
natuurlijk de filmhit Soldaat van Oranje. Veel te vroeg overleed hij in 1988 op 46-jarige leeftijd, maar
zijn muziek komt anno 2017 nog regelmatig voorbij op radio, tv en op het toneel. Deze show werd op
het afgelopen Wereld Muziek Concours gewaardeerd met een score van 95.42 punten, dit was
uiteindelijk genoeg voor een 2de plaats op de internationale eindrangschikking!
De vereniging wordt geïnstrueerd door de heren Rob Balfoort, Jos Lustberg en Frank Ranzijn. De band
staat onder leiding van tambour-maître Ronald Krassenburg.
Adest Musica eert componist Rogier van Otterloo met dit showproduct. Graag uw aandacht voor The
Composer!

Opmerking:
De organisatie cq. speaker van het muziek evenement (taptoe), is vrij om bovenstaande tekst verder aan te vullen daar waar
deze in hun ogen tekort schiet.
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