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PROGRAMMA MUZIEK

ZONDAG 
15 SEPTEMBER

Het Tower Festival sluit zondag 15 september het driedaag-
se muzikale Bevrijdingsweekend af. Deze editie staat het 
Tower Festival in het teken van Woodstock. 

Speciaal voor het bevrijdingsweekend komt de Big Band 
Son nog een keer bij elkaar. Zij openen deze muzikale dag. 
Daarna volgen er optredens van Janis Joplin (A Night With 
Janis), Santana (Fuente del Ritmo) en Joe Cocker (Back on 
Track Joe Cover Band). 

Afsluiter van het programma is de band ‘Her Majesty’ met 
tributes van Crosby, Stills, Nash & Young.

Onder leiding van gastdirigent Lode Mertens trakteert het 
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht haar luisteraars op 
een programma vol swingende songs passend bij 75 jaar 
vrijheid. 

Een eerbetoon aan onze bevrijders, maar ook aan 200 jaar 
militaire muziek. Uiteraard in het swingende luchtmacht-
jasje wat dit orkest zo uniek maakt. De gastvocalisten halen 
flink uit met het allerbeste uit de soulmuziek; de grootste 
hits en de allermooiste ballads. 
Dit gratis concert wordt u aangeboden door Vliegbasis 
Eindhoven en de gemeente Son en Breugel.

Tijdens het concert staat herdenken en vieren centraal. 
Vanaf 20.30 uur begint het voorprogramma van het bevrij-
dingsconcert met het tonen van een kort filmpje. Op het 
grote scherm wordt oud beeldmateriaal uit de oorlogstijd 
gepresenteerd om alvast in de sfeer te komen van wat ko-
men gaat. 

Vanaf 21.00 uur word je meegenomen in het verhaal van de 
bevrijding van Son en Breugel, ondersteund door muziek, 
zang en prachtige oude filmbeelden. Harmonie Pro Honore Et 
Virtute neemt het muzikale gedeelte voor haar rekening sa-
men met Theaterkoor Sincère en lokale en regionale solisten. 
Yorick Stam vertelt tijdens het bevrijdingsconcert het verhaal 
van de oorlog en de bevrijding. De harmonie begeleidt de so-
listen George Blanken, Tijn Luijben , Evelien Slegers, Hanneke 
van Beek, Guus Vreugdewater en Femke Schmitz. 
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