
Ede-Stad,  vrijdag 18 juni 2010 

Airborne Taptoe Ede met Enka mannenkoor 
EDE - De traditionele Airborne Taptoe Ede 
vindt vrijdagavond 17 september weer in het 
centrum plaats. Hier zullen een aantal goede 
militaire orkesten aan meedoen, plus het 
Enka mannenkoor. Donderdag kwamen de 
organisatoren bijeen, met de Rabobank 
Vallei en Rijn nu als hoofsponsor. 
 
Het is de organisatoren gelukt om ook dit 
jaar de taptoe naar een hoger niveau te tillen. 
Dankzij de steun van sponsoren kan de 
capaciteit van de tribunes worden uitgebreid 
tot 2400 zitplaatsen en komen er alleen 
toporkesten. Uit Engeland is er the Band of 
the Parachute Regiment, die de volgende dag 
ook op de heide bij de officiële herdenking 
zullen spelen. 
 
De organisatie is trots dat er twee professionele militaire orkesten uit Nederland hun medewerking hebben 
toegezegd. Zowel het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee als het Fanfarekorps Nationale 
Reserve zullen in Ede hun beste beentje voorzetten. Als tweede buitenlands orkest komt uit Polen het 
Orkiestra Garnizonowa Szczecina. De band komt dus uit de plaats Stettin in de provincie West Pommeren 
en zet de traditie voort van het muziekkorps van het twaalfde Poolse infanterie Regiment opgericht op 15 
maart 1945. Alle 28 leden van deze band zijn uitstekende musici en de meeste van hen zijn afgestudeerd 
aan de Militaire Muziek Hogeschool in Gdansk. 
 
Doedelzak 
In een Airborne taptoe mag natuurlijk ook de doedelzakmuziek niet ontbreken en traditioneel wordt dat 
gedeelte prima verzorgd door de Pegasus - en Inter Scaldis Pipes & Drums. Ook is er een optreden van het 
Showorkest Irene uit Ede en zal de 11 Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen een demonstratie geven. 
 
Als extra onderdeel in het programma zal ook het Enka mannenkoor medewerking verlenen. Zo zijn alle 
ingrediënten aanwezig voor een boeiend taptoeprogramma, dat klokslag 20.15 uur begint op de Markt in 
Ede en dat ruim twee uur duurt. De achtste Airborne Taptoe heeft als thema: 'Bond of Friendship'. 
 
Op vrijdagavond 17 september gaan om 19.00 uur de tribunes open en kunnen de bezoekers genieten van 
het voorprogramma. De formatie Free Line zal het toestromende publiek in de stemming brengen met 
bekende songs uit de Tweede Wereldoorlog. Aansluitend zullen de veteranen van Ede, traditioneel 
begeleid door het Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst hun tribuneplaatsen innemen. 
 
De tribunekaarten worden ieder jaar door de sponsoren verspreid, maar op veler verzoek zijn er ook dit jaar 
tribunekaarten in de losse verkoop. De kaartverkoop start 1 juli bij Cultura (20 euro voor de hoofdtribune 
en 15 euro voor de Rabotribune). Staanplaatsen tegenover de hoofdtribune zijn nog steeds gratis. 
 
's Middags is er nog een extra concert van het Orkiestra Garnizonowa Szczecina. Dit Poolse 
garnizoensorkest zal vanaf 15.00 uur in de theaterzaal van Cultura een muzikaal voorpoefje laten horen. 
Kaarten voor dit bijzondere concert hiervoor zijn á 7,50 euro (inclusief twee consumpties) te verkrijgen bij 
Cultura. 


